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Ö              z  Harcanabilir kişisel gelirden turizme ve tatile ayrılan 

payın son yıllarda ciddi boyutlarda artması, ulaşım ve 

iletişim teknolojisindeki hızlı gelişme ve insanların 

yeni bölgeleri ziyaret etme isteği sonucunda turizm endüstrisi 

dünyada en hızlı gelişen endüstrilerin başında yer almaktadır. 

Türkiye'nin sahip olduğu turizm potansiyeli, farklılaşma, 

odaklanma ve üretim çeşitliliği itibariyle rekabet gücü yüksektir. 

Şüphesiz konaklama imkânlarının durumu, destinasyonlara 

ilişkin turizm talebini etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Bu 

kapsamda Türkiye’deki ikincil konutlar (deniz evleri, yayla evleri 

gibi mevsimlik kullanılan ikinci evler), turizmin hacminin ve 

hareketliliğinin arttırılması adına gizli ve büyük bir potansiyele 

sahiptir. Ancak ikincil konutların çoğaltan etkisi yaratabilmesi 

için de çok iyi bir şekilde organizasyonu ve bilgi teknolojileri 

yoluyla farklı pazarlara penetrasyonu gerekmektedir.  
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A              BSTRACT Increasing share of tourism 

expenditure in disposable income in recent years, 

developments in logistics and communication 

technologies and also desire of visiting new destinations has 

positioned tourism industry as one of the fastest growing 

one. Turkey has a high competitiveness level by its tourism 

potential, differentiation, focusing and varieties of services. It is 

certain that one of the most important factors affecting tourism 

demand is accomodation facilities of the destination. In this 

context, secondary residences in Turkey (sea homes, second 

homes, highland houses used seasonal), on has huge and hidden 

potential to increase the volume and mobility of the tourism. To 

create multiplying effect by using secondary housing depend on 

the ability of organizing and penetrating to different markets via 

information technologies.
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Türkiye’de İkincil Konutların Turizmin Pazarlamasında Kullanımı ı ÖZSOY, TUFAN

1. GİRİŞ

Kent yerleşimlerine yakın, su kıyıları ve yaylalar gibi kentsel yaşam koşullarının dışında 
kalan, daha çok eğlenme, dinlenme veya yatırım amaçlı satın alınan, yılın belirli zamanlarında 
belirli sürelerle kullanılan konaklama imkanları (tatil evi, hafta sonu evi, sayfiye evi, kır evi 
olarak, yazlık gibi) kısaca “ikincil (veya ikinci) konut” olarak adlandırılmaktadır. Her yıl yüz 
milyonlarca insan çeşitli nedenlerden dolayı turistik aktivitede bulunmakta ve son yıllarda 
dünya ve ülkemizde turizm hızla gelişerek çeşitlenmektedir. Diğer yandan ülkemizde; turizm 
sektörünün bir parçası olarak kabul edilen ikincil konutların sayıları sosyal ve ekonomik 
sebeplerden dolayı hızla artmaktadır (Ongan, 1998:6). Turizm sektörüne yeni ve nitelikli tesislerin 
eklenmesi, deniz, kum ve güneş (3S) ve eğlence, heyecan ve eğitim amaçlı (3E)’nin kapsamıyla 
beraber turizm sektöründeki yeni ürün ve hizmet çeşitlendirilmesi hem risk ve belirsizliği 
azaltmış hem de hız, esneklik ve kalite ile rekabet gücünü artırmıştır (Serengil, 2000:17).  Aynı 
zamanda bu olgu sosyal ve ekonomik yönden gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan ikincil 
konutları cazip kılmıştır (Tayfun, 1981:12). Ülke ekonomisine hiçbir katkı sağlamayan bu ölü 
yatırımların turizm sektörüne kazandırılması, hem ikincil konutların bulunduğu bölgeler, hem 
de ülke turizmi ve refahı açısından önemli bir katkı sağlayacaktır (Barutçugil, 1986:8). 

2. TURİZM VE İKİNCİL KONUT ALANLARI 

İnsanlar yüz yıllar boyunca çeşitli neden ve amaçlarla bulundukları yerin dışındaki başka 
bir coğrafi mekâna hareket halindedirler. Bu hareketler çeşitli dillerde değişik kavramlarla 
anılmıştır. Bu dinamik hareketin gelişimi ve birçok terimin doğurduğu karşılık, bir kelimeyi 
ön plana çıkarmıştır; bu kelime turizmdir. “Turizm” terimi 1980’li yılarda AIEST (Uluslararası 
Bilimsel Turizm Uzmanları Birliği) tarafından yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemede turizm; 
“İnsanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki doğal ihtiyaçlarını karşıladıkları 
yerlerin dışına seyahatleri ve buralardaki, genellikle turizm işletmelerinin ürettiği mal ve 
hizmetleri talep ederek, geçici konaklamalarından doğan olaylar ve ilişkiler bütünü” şeklinde 
tanımlamışlardır (Kozak vd. 2000:36). 

Dünya turizm pazarına sunulan tam 400 turizm çeşidi bulunmaktadır. Söz konusu turizm 
çeşitlerinin tümünü kapsayan geniş araştırmalar yapılmaktadır. TUYED’in yapmış olduğu 
bir araştırma ise; Türkiye’de 150 çeşit alternatif turizm türünü sıralanmıştır (TUYED, 2010). 
Turizm çeşitlerinin her geçen gün artıyor ve içerik olarak birbirinden farklılaşıyor olmasına 
rağmen konaklamanın turizm içindeki önemi azalmamakta, hatta turizm çeşitlerinin artması 
konaklama alternatiflerinde de artış yönünde bir talep yaratmaktadır. Bu bakımdan ikincil 
konutların turizm sistemine dahil edilmesinin stratejik önemi de her geçen gün artmaktadır. 
Manisa (2007) tez çalışmasında farklı ikincil konut tanımlarına yer vermektedir. Bunlardan 
bazılarına göre ikinci(l) konut:
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−	 İkinci evler, sahiplerince yılın kısa bir süresince kullanılan konutlardır, 
turistlere günlük kiralanan mobilyalı konutları (oteller hariç), tatil konutlarını kapsar-
lar.

−	 İkincil konut; insanların daimi ikamet ettikleri yer dışında daha çok tatil 
amacı ile sahip oldukları veya belirli dönemler için kiraya verdikleri konutlardır. 

−	 Çoğunlukla rekreatif amaçlar ile uzun dönemler kiralanan veya satın 
alınan ve başka yerde oturan kullanıcıların zaman zaman içinde yaşadığı sabit 
yapılardır veya baksa bir yerde ikamet edip çalısmaları koşulu ile sabit temelli yapılar-
dan oluşan, dayanıklı malzeme ile yapılmış konut birimleridir. 

−	 Kıyı mekanlarının en büyük arazi kullanıcılarından birisi olan ikincil ko-
nutlar, çogunlukla kent yerleşimi yakınında, rekreasyonel kullanım yönünden uygun, 
deniz kıyıları boyunca çizgisel biçimde gelişen ve kıyıların elverişsiz olduğu yerlerde 
noktalanan, kent gelişimi ve deniz kirlenmesiyle zaman içerisinde özelliğini kaybeden 
yılın büyük bölümünü boş geçiren, dinlenme amaçlı, daimi konutlar. 

−	 Dinlenme fırsatını kullanmak için tatil zamanlarında yararlanılan ve 
kentsel yasam koşullarının dışında yer alan bir özel emlak yatırımı.

Arkon (1989:4)’a göre ise, ikincil konutları insanların sürekli ikamet etmedikleri, yılın 
belli dönemlerinde tatil amacıyla kullandığı veya kiraya verdikleri konut olarak, kavram içindeki 
ikinci terimiyle anlatılmak istenen kişinin sahip olduğu konutun sırası değil, kullanımda 
yüklendiği amaçtır ve belirli süreler zarfında konaklanan, asıl konut dısında tatil veya rekreasyon 
için kullanılan konut tipi anlamına gelmektedir. 

Genel olarak turizm sektöründe yaşanan büyüme, turizmin önemli bileşenlerinden 
birisi olan konaklama imkanlarında da talep artışına sebep olmuştur. Geleneksel konaklama 
alternatifleri yanında atıl kapasiteden istifade edilme gereği ve fırsatı oluşmuştur. Tablo.1’de yer 
verilen ikincil konut talebine etki eden faktörleri, turizmde yaşanan talep artışıyla doğrudan 
ilişkilendirmek mümkündür.
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Tablo 1  : İkinci Konut Talebinin Artmasına Etki Eden Faktörler

Boş zamanın 
artması 

Sanayi devri sonrasında yeniden oluşan insan haklarının sonucunda çalışma saatlerinin azalması 
turizmi geliştiren bir unsurdur. Daha önce 12-14 saatten fazla çalışan kişi, verdiği mücadele ile bu 
çalışma saatini 8’e kadar indirmiş ve bu da turizme katkı sağlamıştır. 

Ücretli Tatil 
Hakkı 

Kişinin boş zamanının artmasıyla doğru orantılı olarak ortaya çıkmıştır. İnsanların ne kadar boş 
zamanı olursa olsun yeteri kadar parası olmazsa turizme bir katkı sağlayamayacaktır. 

Teknolojik 
Gelişmeler 

Turizm, ulaşım yolları ve araçları olmadan gerçekleşemez. Teknolojik gelişmeler ise turizme 
büyük katkı sağlamış ve ulaşım alanında değişiklikler gözlenmiştir. Ulaştırma araçlarında artan 
hız, ucuzluk, toplu ulaşım, güvenlik ve rahatlık teknolojiyle birlikte insanlara sunulmuştur. 

Gelir 
Düzeyinin 
Artması 

Yine sanayi devrimi sonrasında artan gelirlerle birlikte turizmde de bir artış sağlanmıştır. Gelir 
olmadan kişi tatili düşünmeyeceği için bu artış turizme de katkı sağlamıştır. 

Kentleşme

ve Nüfus 

Artışı

İnsanlık tarihinde çok önemli bir yere sahip olan sanayi devrimi sonucunda kentleşme ve sanayi 
alanlarının yerleşim merkezlerine yakın olması yaşamı çekilmez hale getirmiştir. İnsanlar bu 
gürültülü yaşamdan kurtulmak istemeleri ve bu düşüncede olan insanların sayılarının her geçen 
gün artması turizme katkı sağlamaktadır.

İnsan 

Ömrünün 

Uzaması 

Hayat şartlarının her geçen gün kolaylaşması insanın daha uzun yaşaması sonucunu doğurmuştur. 
Bu durum turizmi doğrudan etkilemiştir. “üçüncü yaş turizmi” de dediğimiz yeterli gelire sahip 
olan insanların emekli olduktan sonra zamanlarını seyahat ederek geçirebilmektedirler ve bu da 
turizme katkı sağlamaktadır.

Sosyal 
Güvenlik 

Sosyal güvenlik hakları kişinin yarınını gelir ve sağlık yönünden güvence altına alması kişiyi 
seyahat etmeye, dinlenmeye doğru yönlendirecektir. 

Seyahat 
Özgürlüğü 

Seyahat özgürlüğü olmadan insanların turizme katılmalarından söz edilemez. Bunun için de 
devletler insanları özel dolaşım hakkını tanımıştır. Ülkeler arasında karşılıklı ya da tek yanlı 
olarak uygulamaya konulan “vize”ler, turizmde seyahat özgürlüğünü engelleyen örneklerdendir. 

Kültür ve 

Eğitim 

Düzeyinin 

artması 

Kültür ve eğitim dürtüsü de turizmi geliştiren bir unsurdur. Bireyin kültürel değerleri görmek 
amacıyla turizme katılması turizm üzerinde olumlu etki doğurmaktadır. Öte yandan eğitim 
amaçlı yapılan seyahatler de turizm üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 

Kaynak: Önal, Y.B.; Kandır S.Y. ve Karadeniz E. (2007), “Turizm Yatırım Projelerinin Yönetimi                
Değerlendirilmesi ve Finansmanı” Detay Yayıncılık, Ankara, s.34.

Turizme yönelik talebin sürekli artış göstermesi, ülkelerin turizmi kalkınmada öncelikli 
sektör olarak değerlendirmesi, alternatif turizm tiplerinin artması ve yaygınlaşması gibi etkenler 
ile konaklamada alternative arayışı artmış, özellikle turizm dönemleri dışında atıl bir şekilde 
duran ikincil konutların varlığı dikkate alınmaya başlanmıştır. Özellikle deniz turizmi ile 
ilişkilendirilen ikincil konutlar daha sonra diğer turizm tipleri ile de anılmaya başlamış, dünyanın 
önemli turizm merkezlerinde önemli sayıda ikincil konut, turizm konaklama altyapısına dahil 
edilmeye başlamıştır. 



6

Kafkas University Economics and Administrative Sciences Faculty
The Journal of KAU IIBF | Vol 6 * Issue 10 * Year 2015

ÖZSOY, TUFAN  ı Use Of Secondary Housing Approach In Marketing Of Turkish Tourism

3. TÜRKİYE’DE İKİNCİL KONUTLARIN DURUMU

Gerek dünyada ve gerekse ülkemize yönelik bilimsel araştırmalar incelendiğinde, turizm 
endüstrisindeki büyümenin ülke ekonomileri üzerinde olumlu etkileri olduğu görülmektedir. 
Dolayısıyla turizm endüstrisinin ülke ekonomileri üzerindeki olumlu etkilerinin akademisyenler 
ve uygulamacılar tarafından ortaya konmasına yönelik birçok çalışmanın yapıldığı bilinmektedir. 
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak özellikle 1980’li yıllardan itibaren alınan tedbirler, 
sağlanan teşvikler ve uygulanan politikalar ile çok sayıda yerli-yabancı turistik tesis inşa edilmiş, 
değişen tüketici taleplerine cevap verecek bir turizm alt yapısı oluşturularak ülkemizde de 
turizm endüstrisi, çok hızlı bir şekilde gelişmiştir. Türkiye’nin rekabet gücü en yüksek endüstrisi 
turizm sadece cari açık sorununu çözmek için değil, istihdamı artırmak, hatta tanıtmak için 
turizm, çok önemli bir endüstri konumundadır. Turizm, Türkiye’yi ödemeler bilançosu içinde 
ihracattan sonra ikinci büyük döviz geliri sağlayan faaliyet konumuna yükselmiş ve endüstri 
içinde 38 sektörü doğrudan etkilemektedir. 

Türk toplumunun yaşam tarzı incelendiğinde, yazlık ve kışlık konut kullanımının kültürel 
yapıya dayandığını söylemek mümkündür. Beylikler ve Osmanlı döneminde kullanılan yazlık 
saraylar ve Anadolu’nun geneline yayılmış yayla ve bağ evi kültürü, bu alışkanlığın en belirgin 
örnekleridir (Kısa, 1998:34). 1960’larda ülkemiz kıyı alanlarında ikincil konut üretiminin 
artmaya başlamış, 1980’li yıllardan 1990 yılına kadar geçen sürede uygulanan planlama 
çalışmaları ve ekonomi politikalarıyla, ülke kıyıları çevresel, iktisadi bir tehdit oluşturacak 
boyutlarda ikincil konutlarla dolmuştur. İkincil konut üretim artışı 1990-2000 yıllları arasında 
artan bir ivme ile devam etmiş olup, 1989 yılında 102.400 olan ikincil konut sayısı 1999 yılında 
480.000’e yükselmiştir (Manisa, 2007:19). 

İkincil tatil konutlarına yönelik yapılmış en kapsamlı anket ve saha çalışması Turizm 
Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “İkinci Konutların Turizm Amaçlı İşletme Modeli’nin 
Tespiti Araştırması”dır. Bu envanter çalışmasına göre, Türkiye’de ikincil konutların en yoğun 
olarak bulunduğu bölgeler şu şekilde tespit edilmiştir; Marmara Bölgesi: Balıkesir, Bursa, 
İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ; Ege Bölgesi: Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla; Akdeniz 
Bölgesi: Adana, Antalya, Hatay, İçel; Karadeniz Bölgesi: Bolu, Kastamonu, Zonguldak. 1992 yılı 
itibariyle; Aydın, Balıkesir ve Muğla yaklaşık %45’lik bir oranla ikincil konutların en yoğun 
bulunduğu iller olarak tespit edilmistir (Turizm Bakanlığı, 1992). Adı geçen çalışmanın ardından 
Türkiye’deki ikincil konutların sayısı, coğrafi dağılımı ve tiplerini içeren bir envanter araştırması 
gerçekleştirilmemiştir. 

Özellikle, yabancıların Türkiye’de tatil amaçlı konut edinmesine ilişkin kontrolsüzlük, 
konutları kullanmak yerine ülkelerinin vatandaşlarına kiralamları, vergi ödememeleri, yerel 
ekonomiye destek olmamaları vb. çeşitli eleştiriler ikincil konut kavramını Türkiye’de şüpheyle 
yaklaşılan bir hale getirmiştir. Ayrıca, ikincil konut alanda uzun vadeli ve istikrarlı devlet 
politikası modeli kurulmaması, sektörde yönlendirici ve düzenleyici otorite boşluğu, genel 
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turizm bilinci ve kamuoyu yaratılmasına yönelik yeterli ve sürekli bir eğitim programının 
olmaması, yerel yönetimlerin aktif olarak sektöre destek vermemesi, turistik belediyelerin 
sorunlarına kalıcı çözümler getirilememesi ve turizmin 12 aya yayılması için anlayış ve altyapı 
eksikliğinin giderilmemesi ikincil konutların mevcut durumunu doğrudan etkilemektedir. 

4. TÜRKİYE’DEKİ İKİNCİL KONUTLARIN DURUMUNA İLİŞKİN SAHA ÇALIŞMASI 

Dünya’daki mevcut örnekler incelendiğinde ikincil konutların turizme kazandırılması 
yoluyla gerek yerli gerek yabancı turistlerin yurt içi hareketliliğinde bir artış olacağı 
anlaşılmaktadır. İkincil konutların turizme kazandırılması işi ise karmaşık, sosyo-kültürel 
değerlerle doğrudan ilişkili olup ekonomik boyutu ve hacmi dikkate alındığında sistematik 
bir yaklaşım geliştirilmesinin gereği açıktır. Organizasyon yapısının tasarlanması, aktörlerin 
tanımlanması, iş akışlarının planlanması, pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, sistem 
dinamiklerinin net bir şekilde ifade edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu gibi nedenlerle 
bu çalışmada durumun mevcut fotoğrafını çekebilmek için bir saha çalışması düzenlenmiştir. 
Turizm döngüsünün iki tarafını oluşturan aktörler; ticari işletmeler ve hizmet alan turistlere 
özel iki farklı anket hazırlanmıştır. Anketler Türkiye genelinde kolayda örneklem yoluyla on 
binlerce eposta adresine gönderilmiştir. Özellikle hanelere gönderilen anketlerde daha yüksek 
sayıda dönüş yaşanmıştır. Turizm sektöründe faaliyet gösteren kurumlara gönderilen anketlerin 
55 adedi geri dönerken hanelere gönderilen anketlerde bu sayı 145 olarak gerçekleşmiştir. Anket 
sonuna katılımcıların konu hakkında düşüncelerini yazması sağlayan alanlar yerleştirilmiştir. 
200 anket analiz edilerek turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmelerin ve hane halkının 
görüşleri doğrultusunda aşağıda yer alan tablolar oluşturulmuştur. 

Anket katılımcıların %9,6’sı 28 yaş ve altı; %58,6’sı  29-49 yaş aralığında; %31,8’i ise 50 yaş 
ve üstündedir.

Şekil 1:  İkincil Konutların Bölgelere Göre Dağılımı
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Anket katılımcılarının Akdeniz ve Ege Bölgeleri ağırlıklıdır. Katılımcıların yaklaşık dörte 
biri ise Marmara ve Karadeniz Bölgelerindendir. 

Şekil 2:  İkincil Konutların Büyüklüğü (m2)

Katılımcıların sahip olduğu ikincil konutların yaklaşık olarak yarısı 51-100 metrekare, 
üçte biri ise 101-125 metrekare büyüklüğe sahiptir. 

Şekil 3: İkincil Konutların Yıllık Masrafları (bakım-aidat vb.)
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Katılımcılar ikincil konutları için en çok 300-599 TL aralığında yıllık bakım-aidat gideri 
ödeemekte olup, 900 TL ve üstü maliyeti karşıladıklarını belirtenlerin oranı ise tüm katılımcıların 
yaklaşık dörde biri kadardır. 

Şekil 4: Sabit Getiri Karşılığı İkincik Konutunu Turizme Açma İstekliliği (%)

Her dört katılımcıdan üçü sabit getiri karşılığı ikincil konutunu turizme açmayı 
düşünebileceğini belirtmiştir.

Şekil 5: Güvenilir Bir İşletme Garantörlüğünde Konutunu Turizme Açma İstekliliği
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Güvenilir bir garantör devreye girince ikincil konutunu turizme açmayı planlayanların 
oranı yaklaşık %5 artmıştır.

Şekil 6:  İkincil Konutun Yıl İçinde Kullanım Süresi

Konut sahipleri ikincil konutlarını yıl içerisinde genelde 2 ayın altında kullanmaktadırlar. 
Konutunu 6 ay ve üstü kullananların oranı %10,3 düzeyinde kalmaktadır.

Şekil 7:  Birincil Konut ile İkincil Konut Arasındaki Mesafe (km)
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Konut sahiplerinin birincil ve ikincil konutları arası uzaklık dikkate alındığında, 
katılımcıların yaklaşık olarak yarısının konutları arası mesafe 120 km ve altı, diğer yarısının ise 
121 km ve üstündedir. Ayrıca her 3 katılımcıdan birinin, ikincil konutuna ulaşmak için en az 
400 km yol katetmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Diğer verilerle ilişkilendirildiğinde ise, konutları 
arası uzaklığın en az 400 km olan konut sahiplerinin ikincil konut kullanım sürelerinin 2 ayın 
altında olduğu (%66,6) sonucuna ulaşılmıştır.  

Şekil 8: İkincil Konutu Turizm Açma Şartları

Katılımcılar çoğunlukla sabit getiri garantisi olursa konutlarını turizme açabileceklerini 
belirtmiştir.

Şekil 9:  İkincil Konutun Turizme Açılması İstenen Aylar
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Konut sahipleri Mayıs-Haziran aylarından başlayarak Ağustos ortalarına kadar  ikincil 
konutlarını kullanmak istemektedir. Bu  yoğun dönemlerde bile her üç katılımcıdan biri 
konutunun kiralamaya uygun olduğunu ifade etmiştir. Ekim-Ocak döneminde ise hemen 
hemen 10 konutun 7’sinin kiraya uygun olduğu bildirilmiştir. 

Şekil 10: İkincil Konuttan Aylık Getiri Beklentisi (TL)

Katılımcıların %35,9’u ikincil konutlarının aylık ederinin 1000-1500 TL, %55,8’i ise 500 
TL ve altında olduğunu düşünmektedir.

Şekil 11: İkincil Konutun Sahibi Tarafından Kullanım Amacı
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İkinci konutların yarıdan fazlası deniz, %17,2’s, yayla, %5,5 dağ ve orman turizmi için 
kullanılırken, %23,4’lük bir bölüm ise bu kategorilerin dışında olarak tanımlanmıştır. Çalışmanın 
buradan sonrasındaki tablolar ise turizm işletmeleri tarafından dönen anketler dikkate alınarak 
hazırlanmıştır. 

Şekil 12: Yabancı Turistlerin İkinci Konutlara İlgi Duyabileceği Dönemler

Bahar aylarıyla talepte başlayan artış Temmuz-Ağustos aylarında zirveye ulaşıyor, Eylül 
ile birlikte inişe geçen talep de kışın girmesiyle eski durağan haline bürünüyor. 

Şekil 13: Yerli Turistlerin İkinci Konutlara İlgi Duyabileceği Dönemler
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Yerli turistlerin talep yoğunluğu yabancılardan farklı olarak Mayıs sonuna doğru 
başlamakta Temmuz’da zirve yapmaktadır. Eylül-Ekim aylarında keskin bir düşüş gözlenen 
talep yoğunluğunda bir sonraki Nisan ayına kadar yatay bir seyir izlemektedir.

Şekil 14: Yabancı Turistlerin İkinci Konut Tercihinde Bulunacağı Coğrafi Bölgeler

Yabancı turistlerin Marmara ve Akdeniz Bölgelerini ağırlıkla tercih ettikleri bunu da Doğu 
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin takip ettiği görülmektedir. 

Şekil 15: Yerli Turistlerin İkinci Konut Tercihinde Bulunacağı Coğrafi Bölgeler
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Yerli turistlerin bölge tercihlerinde ilk sırayı Akdeniz ve Marmara Bölgeleri almaktadır. 
Daha sonra da Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri gelmektedir. Kalan bölgelere 
olan talep ise birbirine yakın seviyede görünmektedir.

Şekil 16: Yabancı Turistlerin Konut Kiralama Sürelerine İlişkin Tahminler

Yabancı turistlerin ikincil konutlarını yoğunlukla 1-3 hafta arası kiralayacakları 
düşünülmektedir. 4-6 hafta arası kiralamanın olacağını düşünen katılımcıların oranı da yüksektir. 
Konaklama süresinin 1 haftadan kısa veya 2 aydan uzun olacağını düşünenlerin oranı ise düşük 
seviyededir. Buna göre yerli turistlerin 1 ila 6 hafta süresince ikincil konut talebi göstereceğinin 
düşünüldüğü anlaşılmaktadır. 

Şekil 17: Yerli Turistlerin Konut Kiralama Sürelerine İlişkin Tahminler
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Yerli turistlerin ikincil konut kiralama sürelerinde yabancı turistlerin tercihleri ile temel 
farklılık, 1 haftadan kısa süreli konaklamaların daha fazla olacağının düşünülmesidir. Yanı sıra 
yerli turistlerin yabancı turistlere göre 1-2 hafta arası konaklamaları daha az, 4-6 hafta arası 
konaklamaları ise daha uzun süreli tercih edeceği düşünülmektedir.

Tablo 2:  Anket katılımcılarının ikincil konut bazlı yargılara ilişkin değerlendirmeleri

Yargı K e s i n l i k l e 
Katılıyorum Katılıyorum F i k r i m 

Yok Katılmıyorum K e s i n l i k l e 
Katılmıyorum

Ülkemizde bulunan ikincil 
konutların turizme kazandırılması 
ülke ekonomisi için ciddi bir 
fırsattır.

(56,36%) (27,27%) (1,82%) (5,45%) (9,09%)

İkincil konutların turizme 
kazandırılması Türkiye’nin 
dünya turizm pastasındaki payını 
arttırmak için iyi bir fırsattır.

(47,27%) (29,09%) (5,45%) (12,73%) (5,45%)

İkincil konutlar, organize 
turizm işletmeleri için bir tehdit 
unsurudur.

(14,55%) (16,36%) (7,27%) (40%) (21,82%)

İkincil konutlar standart ve 
garantiye dayanan bir sistemle 
pazarlanırsa yerli turizm pastası 
büyüyecektir.

(34,55%) (43,64%) (5,45%) (12,73%) (3,64%)

İkincil konutlar standart ve 
garantiye dayanan bir sistemle 
pazarlanırsa yabancı turizm pastası 
büyüyecektir.

(38,18%) (32,73%) (9,09%) (9,09%) (10,91%)

Yerli turistler yabancı turistlere 
oranla ikincil konutlara daha fazla 
ilgi gösterecektir.

(27,27%) (45,45%) (18,18%) (5,45%) (3,64%)

Tablo incelendiğinde, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin;

✓ İkinci konutların ülke turizmine kazandırılmasının ülke ekonomisi için ciddi  
bir fırsat olduğunu,

✓ Dünya Turizm pastasındaki payı arttırmak için ikincil konutların potansiyel 
taşıdığını, 

✓ İkinci konutların turizme kazandırılmasının sektörün temsilcileri açısından 
bir risk faktörü taşımadığını,

✓ İkinci konutların standart ve garantiye dayanan bir sistemle pazarlanırsa yerli 
ve yabancı turist hareketliliğinin artacağını,

✓ Özellikle iç turizmin mobilitesinin arttırılması adına ikincil konutların 
değerlendirilmesi gerektiğini düşündükleri anlaşılmaktadır.
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5. SONUÇ

Dünya turizm pazarının büyümesi ve alternatif turizm imkanlarının ortaya çıkması 
turizmin temel unsurlarında birisi olan konaklamayı daha stratejik bir hale getirmiştir. Dünya 
genelinde onalrca yıldır ikincil konutların turizm kazandırılması durumu farklı uygulamalar 
hayat bulmaktadır. Türkiye ikincil konut sayısı bakımından gizli bir konaklama hazinesine 
sahiptir. Ancak bu potansiyelin öneminin yeterince anlaşıldığı ve bundan  faydalanılabildiği 
söylenemez. 

Çalışmanın saha uygulamasında da görüldüğü üzere ikincil konut sahipleri konutlarını 
turizme açma konusunda isteklidir ancak  kendilerini ham maddi hem de yasal bakımdan 
destekleyecek bazı düzenlemelerin veya kurumların eskikliğini hissetmektedirler. Yanı sıra 
getirinin büyüklüğünden ziyade sürekliliği de ilgilendikleri bir diğer konudur. 

Son yıllarda özellikle yabancılara konut satışının yasal zemin bulması, özellikle İngiltere, 
Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda gibi ikincil konutun önemine vakıf ülkelerdeki girişimciler 
tarafından önemli bir ranta dönüştürülmüştür. Türkiye’de  satın aldıkları konutları yıl boyu 
yabancı turistlere kiralayan bu girişimciler hatrı sayılır kazanç elde etmektedir ki bu durum 
anket çalışmamıza katılan çok sayıda kişi tarafından dile getirilmiştir. 

Özetle, Türkiye’deki ikincil konutlar (deniz evleri, yayla evleri gibi mevsimlik kullanılan 
ikinci evler), turizmin hacminin ve hareketliliğinin arttırılması adına potansiyele sahiptir. 
Ancak ikincil konutların çoğaltan etkisi yaratabilmesi için de çok iyi bir şekilde organizasyonu 
ve bilgi teknolojileri yoluyla farklı pazarlara penetrasyonu gerekmektedir. Bu amaçla özellikle 
internet teknolojilerinin kullanılması, konut sahibi ve kiracı turisti yasal ve finansal anlamda 
koruyan düzenlemelerin geliştirilmesi, konut bulma ve ödeme süreçlerinin elektronik ortamda 
yapılmasının sağlanması gerekmektedir. Geniş bir konut portföyü ile güvenilir süreçler 
geliştirebilen ortamların mevcut olmaya başlaması ile yerli ve yabancı turistlerin hareketliliğinde 
artış gözleneceği, yanısıra turistik hareketliliğin sadece belirli coğrafyalarda sınırlı kalmasının 
önüne geçilerek hareketliliğin tüm coğrafi bölgelere yayılması sağlanabilecektir. Bu da bölgesel 
kalkınma, otantik yapıya sahip çıkılması ve korunması, kültürel mirasa daha fazla sahip çıkılması 
ile alternatif turizm imkanlarının arttırılmasının önünü açacaktır.
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A              BSTRACT This study aims to reveal the 
relationship between  occupational accidents in 
health workers working in operating rooms on 

the level of occupational accident management approach and 
use of personal protective equipment. The questions of the 
survey conducted on the operating room workers are related 
to the use of personal protective equipment, the occupational 
accident management approach and the causes of occupational 
accidents. The following hypotheses were confirmed from 
the correlation analysis conducted: “There was a significant 
relationship between the variables of occupational accidents 
and the occupational accident management approach (p< 
0.05)” and “There was a significant relationship between the 
variables of occupational accidents and the use of personal 
protective equipment (p< 0.05).” In the conclusion part of 
the research, recommendations were given to the executives 
and the researchers interested in the subject.

Keywords: Occupational accidents, protective precaution, hospitals, 
operating room, risk management

Jel Code: J81, M19, M12

Scan QR  Code to see this article online

Cite this paper    TANRIVERDİ, H., AKOVA, O., YILDIRIM, E. “The Relatıonshıp Between The Causes Of Occupatıonal  Accıdents In Health Workers Workıng In     
Operatıng Rooms On The Level Of Occupatıonal Accıdent Management  Approach And Use Of Personal Protectıve Equıpment” The Journal of KAU IIBF, 6(10), 19-32

THE RELATIONSHIP BETWEEN 
THE CAUSES OF OCCUPATIONAL 

ACCIDENTS IN HEALTH WORKERS 
WORKING IN OPERATING ROOMS 

ON THE LEVEL OF OCCUPATIONAL 
ACCIDENT MANAGEMENT 

APPROACH AND USE OF PERSONAL 
PROTECTIVE EQUIPMENT

Haluk TANRIVERDİ
Associate Professor
İstanbul University
Faculty of Economics, 

tanriverdihaluk@yahoo.com

Orhan AKOVA
İstanbul University
Faculty of Economics 
akovaorhan@hotmail.com

Emel YILDIRIM
Taksim Hospital of Education 
and Research,
emellyldrm82@hotmail.com



Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 6 * Sayı 10 * Yıl 2015

21

İş Kazaları Etkenlerinin Koruyucu Kullanma Ve İş Kazaları Yönetim Yaklaşımı Düzeyi...  ı TANRIVERDİ

1. GİRİŞ

Ameliyathaneler farklı meslek gruplarının bir arada çalıştığı, çalışanların çok stresli bir 
çalışma ortamında görev yapmak zorunda olduğu, yüksek nitelikli tıbbi donanımlı cihazların var 
olduğu ve iş kazalarına yönelik risk ve tehlikeler barındıran birimlerdir. Bu nedenle bu birimde 
çalışanların tehlike ve risklere karşı güvenliklerinin sağlanması yöneticilerin iş kazalarıyla ilgili 
yönetim yaklaşımları geliştirmelerini ve önlemler alarak çalışanların iş güvenliğini arttırmaları 
önemli bir konu haline gelmiştir. 

Son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik hastanelerde meslek hastalıkları, iş kazaları ve  
işe bağlı gerçekleşen sağlık problemleri  artma eğilimi göstermektedir (Özkan ve Emiroğlu, 
2006:43).  Çalışanların zamanlarının büyük çoğunluğunu geçirdikleri işyerleri sağlığa zarar 
verebilecek nitelikte bir çok tehlikeler barındırabilmektedir (İncesesli, 2005:6). Bu nedenle 
hastanelerde iş kazalarına ve meslek hastalıklarına neden olabilecek faktörlerin iyi bilinmesi, 
araştırılması ve önlemeye yönelik tedbirler alınması gerekmektedir. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş kazasını   “belirli bir zarara ya da yaralanmaya neden 
olan, beklenmeyen ve önceden planlanmamış bir olay” olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) ise iş kazasını, “ Önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makine, 
araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay” olarak 
tanımlamıştır (İncesesli, 2005:12). Görüldüğü gibi iş kazası ile ilgili tanımlarda öngörülemeyen 
ve belirli bir zarara neden olan olaylar iş kazası kapsamında değerlendirilmektedir. 

Sağlık çalışanlarının sağlığını etkileyen tehlike ve riskler literatürde biyolojik (Bakteriler, 
virüsler, mantarlar, AIDS (HIV), Hepatit B (HBV), Tüberküloz ve diğer bulaşıcı hastalıklar), 
fiziksel (Aydınlatma, gürültü, vibrasyon, ısı, ılık, nem, iyonizan, radyasyon, basınç), ergonomik 
(insan ve makine arasındaki uyumsuzluk, uygun olmayan çalışma ortamı dizaynı),  kimyasal 
(katı, sıvı, gaz, toz, buharlar anestezik maddeler, civa, farmasötik maddeler, sitotoksik ilaçlar 
ve sterilize edici maddeler), psikolojik (monoton iş, iş yükü, aşırı hız vb ve psikososyal (kişinin 
çevre ilişkisi sonucunda oluşan etkenler, ilaç-alkol madde bağımlılığı, stres, tek başına çalışma ve 
vardiyalı çalışma), beslenme ve diğer (kesici alet yaralanmalarına bağlı iş kazaları çarpma, düşme 
ve burkulmaya bağlı iş kazaları siddete maruz kalmaya bağı iş kazaları, düşük ücret, lojman-kreş 
vb olanaklarının olmayışı vb. sosyal güvenlik ile ilgili pek çok riskler (Akkaya, 2007:51; Çalışkan 
ve Aktur, 2001:136)  olarak sınıflandırılmaktadır. Yapılan araştırmalarda hastanelerde 29 tip 
fiziksel, 25 tip kimyasal, 24 tip biyolojik, altı tip ergonomik ve 10 tip psiko-sosyal tehlike ve risk 
olduğu bildirilmiştir (Aiken, vd., 2002:188; Özkan ve Emiroğlu, 2006:44). Bununla birlikte bazı  
araştırmalar, kazaların büyük bir bölümünün önlenebilir olduğunu göstermiştir (Esin, 2007:4).

Çoğu kez görülebilen nedenlerden kaynaklanan sağlık sorunları nedenleri ve sonuçları 
kolaylıkla belirlenebilir iken işyerleri ortamından kaynaklanan tehlikelerin yol açtığı 
riskler hemen fark edilemeyen ve birçok defa da uzun yıllar sonra ortaya çıkabilen meslek 



22

Kafkas University Economics and Administrative Sciences Faculty
The Journal of KAU IIBF | Vol 6 * Issue 10 * Year 2015

TANRIVERDİ ı The Relatıonshıp Between The Causes Of Occupatıonal Accıdents In Health Workers Workıng ...

hastalıklarına dönüşebilmektedir. Organ Transplantasyonları, renaldiyaliz, lazer, radyasyon, 
tedavi merkezlerindeki izleme cihazları, ileri bilgi ve beceri gerektiren aletler, makineler ve 
teknikleri, çalışma ortamında iş sağlığı ve iş güvenliği bakımından önemli riskler ve tehlikeler 
taşımaktadır. Ayrıca radyoterapi bölümü, mutfak, çamaşırhane, dolaplar, patoloji laboratuarları 
personel açısından yüksek risk  barındıran çalışma alanlarıdır. Kazaların birçoğu tek bir nedene 
bağlı olmaksızın teknik, fiziksel, psikolojik, psiko-sosyal veya kimyasal olayların bir bileşimi 
şeklinde gerçekleşebilmektedir. Bunun dışında iş kazaları daha çok düşme, çarpma, taşıma, el 
aletlerinin yanlış kullanılması gibi olağan işler sırasında gerçekleşmektedir (İncesesli, 2005:12). 
Var olan iş kazaları ve güvenlikle ilgili istatistiklerin dışında sözleşmeli ve geçici olarak görev 
yapan çalışanların işten atılma korkusuyla birçok riski ve iş kazalarını bildirmediği bilinen bir 
gerçektir. Bu durum sağlık çalışanları açısından büyük riskler oluşturmaktadır (Ostry ve Spiegel, 
2004:9 ; Özkan ve Emiroğlu, 2006:44). 

Ülkemizde iş kazaları oranları az gelişmiş ülkeler seviyesinde görülmektedir (İncesesli, 
2005:14). Bu nedenle işgücü kaybının önlenmesi çalışanların ve hastaların hem fiziksel hem 
de ruhsal sağlıklarının korunması ve hastanelerin kaza ve hastalıklardan kaynaklanan maliyet 
artışlarının önüne geçilmesi için hastanelerde iş kazalarına ve meslek hastalıklarına neden olan 
etkenlerin iyi araştırılması gerekmektedir. 

Koruyucu kullanma hastanelerde bazı iş kazalarının önlenmesinde önemli işlev 
görebilmektedir. Çalışma ortamında koruyucu kullanma kültürünün oluşturulması çalışma 
ortamının iyileştirilmesi çalışmalarında yer almaktadır. Bununla birlikte önleme çalışmaları 
içinde alabileceğimiz diğer bir yaklaşım ise kazaları yönetim yaklaşımıdır. Bu yaklaşım 
kazalar olmadan önce koruyucu önlemlerin alınmasını, çalışma ortamının iyileştirilmesini, 
çalışanların eğitilmesini, teknolojinin güvenliği arttırıcı yönde iyileştirilmesini ve kazaların 
gerçekleşmesi durumunda yapılması gerekenlerin belirlenmesini, iş kazalarının önlenmesi için 
işlerin planlanması ve standartlaştırılmasını, iş kazası risklerinin ortaya çıkarılması, kazalara 
neden olan etkenlerin ölçülmesini ve iş kazası nedenlerinin saptanmasını içeren kapsamlı bir 
yaklaşımdır. Bu nedenle hastanelerde koruyucu kullanma ve kazaları yönetim yaklaşımlarının 
iş kazaları değişkenleriyle aralarındaki ilişkinin belirlenmesi önem taşımaktadır. 

Buradan hareketle tasarlanan araştırmada, ameliyathanede çalışan sağlık personelinin 
iş kazaları etkenleri ile koruyucu kullanma ve iş kazaları yönetim yaklaşımı düzeyi arasında 
ilişkisinin  ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmanın hipotezleri aşağıda yer almaktadır.

H0: İş kazaları değişkenlerinin iş kazası yönetim yaklaşımı arasında ilişki yoktur. 

H1: İş kazaları değişkenlerinin iş kazası yönetim yaklaşımı arasında ilişki vardır.

H0: İş kazaları değişkenlerinin koruyucu kullanma yaklaşımı arasında ilişki yoktur. 

H1: İş kazaları değişkenlerinin koruyucu kullanma yaklaşımı arasında ilişki vardır. 
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2. LİTERATÜR 

Hastanelerde çalışanların yaşadıklar sağlık sorunları çalışanlar ve  aileleri, iş arkadaşları 
ve hastaneler açısından tehlike ve riskler doğurmaktadır (Özkan ve Emiroğlu, 2006:45). 
Araştırmalar artan bir şekilde çalışanların sayısı ve çalışma ortamı özellikleri gibi çalışma 
koşullarını hem hastaların hem de hemşirelerin kesici-batıcı-delici cisimlerle yaralanması ile 
ilişkili bulmaktadır (Clarke, 2007:302). İşyeri örgütsel risk faktörleri güvenli örgüt iklimi gibi 
psiko-sosyal faktörleri içeren önemli bir mesleki sağlık ve güvenlik etkenidir. Bir iş kazasına 
sebep olan kaza süreci birçok faktör veya olayın etkileşimi yoluyla gerçekleşebilir. Bu faktörler 
örgütle, işyerindeki fiziksel çevreyle, hastalarla ilgilenme şekliyle veya hemşirelerle ilgili olabilir. 
İş kazası riskleri birkaç durumsal özellik arasındaki karmaşık ilişkinin bir sonucu olarak bir 
veya birkaç koşulun birleşiminden meydana gelebilir (Engkvist, 2001:2). Ayrıca işyerinden 
ve aileden kaynaklanan sorunlar da iş kazalarına neden olabilmektedir. İşletme politikaları, 
liderlik tarzı, örgütsel çatışma, uyum güçlükleri, çalışanlar üzerinde aşırı stres oluşturarak 
bireyin psikolojik dengesinin bozulmasına ve dolayısıyla iş kazalarına sebep olabilir. Kişisel 
faktörlerin dışında işyerlerinde iş kazalarını etkileyen diğer önemli faktör çevresel faktörlerdir 
ve işyerindeki kazaların %20’sini oluşturmaktadır. Çevresel faktörleri kişinin kendi dışından 
kaynaklanan faktörler olarak ifade edebiliriz. Bunlar; yetersiz aydınlatma, gürültü,  ısı, ışık, 
mikroorganizmalar, zehirleyici, bozucu ve tahriş edici gazlar, radyasyon gibi fiziksel çevre 
koşulları gibi etmenler iş kazalarına neden olabildiği gibi kişinin işyeri çevresiyle ilişkisinden 
kaynaklanan toplu pazarlık, ücret sistemleri, işçi-işveren ilişkileri ve çalıştığı işyeri ortamından 
kaynaklanan aşırı iş yükü, makinelerin bakımsızlığı, iş güvenliği sağlamayan çalışma şartları, 
yetersiz havalandırma, uygun olmayan ve yetersiz iş kıyafetleri vb. nedenler de iş kazalarına 
neden olabilmektedir (Akkaya,2007:40). Hatta özellikle son yıllarda ciddi artış gösterdiği 
belirtilen sağlık çalışanlarına karşı saldırı ve şiddet te bu kapsamda ele alınabilmektedir. Örnek 
olarak Yeşildal (2005), İngiltere’de 2001-2002 yıllarında hastanelerde yaşanan şiddet sıklığının 
%46, ABD’de  on binde 8.3, Türkiye’de  ise yaklaşık olarak %60 olduğunu belirtmektedir. (Özkan 
ve Emiroğlu, 2006:45).

Acil birimlerde çalışan hemşireler görev yaptıkları her gün çok sayıda mesleki tehlike 
ile karşı karşıya kalmaktadır. Amerika’da hemşirelik ve bakım hizmetlerinde gerçekleşen 
iş kazası oranı sektörel bazda üçüncü sırada bulunmaktadır (Perhats vd.,  2012:542). Clarke 
(2007:302)’ın çalışmasında, 5 yıldan az deneyimli hemşireler, ameliyata iştirak eden hemşireler 
ile damardan iğne (intravenöz enjeksiyon) yapan hemşirelerin daha fazla yaralandığı ve uygun 
çalışma koşullarında çalışan hemşirelerin 1/3 oranında daha az yaralanmakta oldukları ortaya 
çıkmıştır. Aynı araştırmada çalışan sayısı ve iğne kesiğiyle yaralanma arasında ise bir ilişkiye 
rastlanmamıştır. Diğer ilginç bir sonuç ise personel özelliklerinin (yaş, cinsiyet ve deneyim) 
hemşirelerin kesik miktarları ve türlerini etkileyebilmesidir. Aynı zamanda hemşirelerin 
ameliyet enstrümanları kullanmadaki becerileri de mesleki kazaları etkilemektedir.



24

Kafkas University Economics and Administrative Sciences Faculty
The Journal of KAU IIBF | Vol 6 * Issue 10 * Year 2015

TANRIVERDİ ı The Relatıonshıp Between The Causes Of Occupatıonal Accıdents In Health Workers Workıng ...

Davranışsal güvenlik;  işyerinde iş kazalarının nedenlerini ortaya çıkarmada ve 
çalışanlarda davranış değişikliği yaratarak kazaları önlemek için kullanılan yeni bir yaklaşımdır 
(Esin,2007:4) Yapılan çalışmalar davranışsal güvenliğin  işyerinde iş kazalarını azalttığını 
göstermektedir (Hofmann ve Stetzer, 1996; Hofmann vd., 2003; Smith vd., 2006:557). Bununla 
birlikte davranışsal güvenlikle ilgili bazı yazarların olumsuz görüş  belirttiği de görülmektedir. 
(Esin, 2007:5).

Çalışma ortamının iyileştirilmesi hastanelerde yöneticilere iş kazalarının önlenmesi 
yönetilmesinde önemli avantajlar sağlamaktadır. Aynı şekilde kötü tasarlanmış bir çalışma 
ortamı iş kazalarının ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilmektedir. Literatürde bu konuyla ilgili 
yapılan çalışmalar incelendiğinde;  Ulrich ve diğerleri (2008) iyi tasarlanmış hastane çalışma 
ortamının tıbbi hataları, hastane kaynaklı enfeksiyonları, personel stresini ve kazaları azalttığını 
belirlemiştir (Mourshed ve Zhao,2012:263). Zohar (1980) güvenli iklimle ilgili çalışmasında 
güvenli iklim boyutlarını açıklamak amacıyla faktör analizi yaparak, hastanede güvenli ortamı 
yaratan boyutları ortaya koymuştur. Bazı araştırmacılar (Cohen ve Cleveland, 1983; Pidgeon, 
1991; Turner, 1991; Vredenburgh, 2002:261) güvenli örgüt kültüründe düşük kaza oranlarına 
sebep olan birden fazla faktör tanımlamışlardır. Tüm bu araştırmacıların iş kazalarını azaltmaya 
yönelik etkili faktörler olarak tanımladıklar faktörler, ödül, eğitim, işe alma, iletişim-geribildirim, 
katılım ve yönetime destektir (Vredenburgh, 2002:261). 

Aiken ve diğerlerinin (2002) yaptıkları çalışmada hemşirelerin %88’inin bel ağrısı ve iş 
stresi yaşadıklarını ortaya çıkartmıştır. Türkiye’de yapılan çalışmalarda ise bel ağrısı sorununun 
sağlık çalışanların yarısında yaşandığı saptanmıştır (Özkan, 2005; Özkan ve Emiroğlu, 2006:45). 
Bütün dünyada hemşirelerin en temel problemlerinden birisi, sırt incinmelerine neden olan 
kazalardır. Bu tip kazalar acil durumlar dışında genellikle hasta transferine hazırlık aşamasında 
gerçekleşmektedir (Buxdorf, ve Sorock, 1997; Engkvist, 2001:222). 

İş kazalarının oluşmasında çalışma ortamından kaynaklanan riskler ve tehlikeler 
yanında birçok farklı etken bulunmaktadır. Çalışanların koruyucu kullanma durumları, yönetim 
kültürü, örgüt iklimi, iş kazalarına yönelik yönetim yaklaşımları, iş kazalarını önlemeye yönelik 
uygulamalar iş kazaları etkenlerinin ölçümü gibi birçok etmen işyerlerinde iş kazalarının 
oluşumunu etkilemektedir. Yapılan çalışmada da bu etmenlerin arasındaki ilişkilerin açıkça 
ortaya konması amaçlanmıştır.

3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada ameliyathanede çalışan sağlık personelinin iş kazaları etkenleri ile koruyucu 
kullanma ve iş kazaları yönetim yaklaşımı arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.  
Araştırmanın temel varsayımı ameliyathanelerde çalışan sağlık personelinin iş kazaları 
etkenleriyle koruyucu kullanma ve iş kazaları yönetim yaklaşımı arasında anlamlı ilişkinin olduğu 
savına dayanmaktadır. Betimsel ve kesitsel tipte tasarlanan araştırmada ilişkisel tarama modeli 
kullanılmıştır. Bu amaçla hazırlanmış olan Likert tipi ölçme araçları katılımcılara uygulanmıştır.
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Şekil 1. Araştırmanın Modeli

3.2. Evren Örneklem

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi evren olarak araştırmacılar tarafından 
belirlenmiştir. Zira bu hastane yatak sayısı, teknolojik yeterlilik, hizmet sunduğu alanlar, insan 
kaynaklarının niteliği ve alt yapı imkanları açısından ortalama bir kamu hastanesi niteliğindedir. 
Bu hastanede ameliyathanede çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 129 çalışan ise 
örneklemi oluşturmuştur. Araştırmanın yapıldığı dönemde hasta, izinli ve raporlu olanlar ile 
araştırmaya katılmayı kabul etmeyen çalışanlar araştırma kapsamı dışında tutulmuştur. Veri 
toplama yöntemi olarak yüz yüze görüşme yöntemiyle anket uygulanmıştır. Araştırma için 
hastane müdürlüğünden gerekli izin alınmıştır. Verilerin analizinde SPSS 15.0 paket programı 
kullanılmıştır. Analiz ve değerlendirmelerde tanımlayıcı istatistiksel metotlar (sıklık tabloları, 
merkezi-yaygınlık ölçütleri) ve hipotezlerin sınanmasında korelasyon analizi kullanılmıştır. 
Anketler çalışanlara 08.06.2010 ile 20.06.2010 tarihleri arasında uygulanmıştır. Araştırmaya 
katılanların %34,1’i asistan doktor, %20.2’si genel cerrahi ameliyathanesi çalışanıdır. Araştırmaya 
katılan çalışanların %51,9’u konu ile ilgili eğitim aldığını, %96,9’u yaptıkları işlemlerde koruyucu 
malzeme kullandığı, %64,3’ü iş kazası geçirdiğini, %85,5’i kesici delici alet yaralanmasına maruz 
kaldığını, %44,2’si bir meslek hastalığına yakalandığını, %40,4’ünün ise meslek hastalıklarından 
bel ağrısı yaşadığı görülmüştür.
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3.3. Veri Toplama Araçları

Araştırmada kullanılan bulgular Yıldırım (2010)’ın yüksek lisans çalışmasında 
kullanmış olduğu anket sorularından elde edilmiştir.  Araştırmada kullanılan anket soruları 
literatür taraması yoluyla elde edilen veriler ışığında ve konusunda uzman akademisyenlerden 
görüş alınarak oluşturulmuştur. Anket formu 4 bölümden oluşmaktadır. Anket formunun 1. 
Bölümünde yer alan sorular ameliyathane çalışanlarının sosyo- demografik özelliklerine ilişkin 
sorular olup bu sorular 11 sorudan oluşmaktadır. Ancak bu makalenin amacı gereği, sosyo-
demografik özellikler ilişkin tablolar bu makalede verilmemiştir. Anket formunun 2. bölümünde 
9 soru bulunmakta olup bu bölümde çalışanların iş kazalarına maruz kalma, meslek hastalıklarına 
yakalanma ve koruyucu kullanma durumlarına ilişkin sorular bulunmaktadır. Anket formunun 
3. Bölümünde,  29 soru kullanılmış, iş kazaları ve etkenleri, koruyucu kullanma durumunu 
ölçen ifadelerden oluşan iş sağlığı ve güvenliği ölçeği kullanılmıştır. 4. Bölümde ise 5 sorudan 
oluşan  iş kazaları yönetim yaklaşımı düzeyi ölçeği kullanılmıştır. 1. Bölümde yer alan sorular 
dışındaki ölçekler için söz konusu ifadelerin seçenekleri 5’li Likert ölçeğinde düzenlenmiştir. 
Ölçekte “1” en kötü durumu, “5” ise en iyi durumu göstermektedir. 

3.1.1. Ölçeklerin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi

Araştırmada kullanılan anket demografik sorularla birlikte iş kazaları ve etkenleri, 
koruyucu kullanma durumu ve iş kazaları yönetim yaklaşımı düzeyini ölçen 4 bölümden 
oluşmaktadır. İş kazaları ve etkenleri ölçeğinin faktör yapısı ve güvenirlik katsayıları Tablo 
1’de verilmektedir. Faktör yapısı incelendiğinde faktörle iş kazaları riskleri, çalışma ortamının 
uygunluğu, önlemlerin artışı, etkenlerin ölçümü, iş kazası nedenleri, iş kazası durumunda 
yapılan uygulamaları olarak belirlenmiştir. Faktörlerin güvenirlik katsayılarına bakıldığında iş 
kazası durumunda yapılan uygulamalar faktörünün güvenirlik katsayısı 0,580 olarak güvenilir 
bulunmadığından araştırmadan çıkarılmıştır.

Koruyucu  kullanma durumu için yapılan faktör analizinde %54 varyans açıklama oranı 
ile tek faktör olduğu görülmektedir. Genel güvenirlik katsayısı 0,790 olarak bulunmuştur. 
Algılanan yönetim tutumu ölçeği için yapılan faktör analizi sonucunda %68 varyans açıklama 
oranı ile tek faktör belirlenmiştir. Genel güvenirlik katsayısı 0,882 olarak bulunmuştur. Burada 
güvenilirlik analizinde güvenilirliği olumsuz etkileyen madde olmamıştır. Faktör analizinde 
açıklayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Faktör yük değeri açısından binişik madde olmadığından 
herhangi bir madde elenmemiştir.

Yönetim yaklaşımı ölçeği 5 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin güvenirlik katsayı 0,882 
olarak yüksek bulunmuştur. Faktör analizi sonucunda KMO değeri 0,798 olarak barlett değeri 
0,05 de küçük bulunmuştur. Ölçek 68,14 açıklama oranıyla tek faktörlü yapıda bulunmuştur. 
Ölçek maddelerine ait faktör yükleri arasında binişik yük bulunmamaktadır.
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           Tablo 1. İş kazaları ve Etkenleri

Boyutlar
Maddeler Faktör 

Yükleri

Varyansı 
açıklama 

(%)
Cronbach 

Alfa

İş Kazası Riskleri

c_9 ,745

14,201 0,827

c_8 ,729
c_7 ,711
c_5 ,698
c_2 ,652
c_4 ,632
c_6 ,628

Çalışma Ortamının 
Uygunluğu

a_3 ,821

12,416 0,829
a_4 ,821
a_6 ,756
a_7 ,666
a_5 ,552

Önlemlerin Artışı

h_5 ,872

12,220 0,861
h_4 ,866
h_6 ,819
h_2 ,775

 Etkenlerin Ölçümü 
b_3 ,898

10,819 0,847b_2 ,808
b_4 ,771

 İş Kazası Nedenleri
d_2 ,896

9,243 0,797d_1 ,836
d_3 ,781

 İş Kazası Durumunda 
Yapılan Uygulamalar

e_6 ,763
8,261 0,580e_4 ,613

Toplam Varyansı açıklama 67,162

3.4. İş Kazaları Ölçeği Alt Boyutlarının Ortalamaları

Tablo 2’de görüldüğü üzere, araştırmaya katılan ameliyathanede çalışan sağlık 
personelinin iş kazaları ölçeği alt boyutlarının ortalama puanları incelendiğinde, önlemlerin 
artışı alt boyutunun ortalamasının en yüksek, etkenlerin ölçümü alt boyutunun ortalamasının 
en düşük olduğu görülmektedir.
Tablo 2. İş Kazaları Ölçeği Alt Boyutlarının Ortalamaları

N Min. Max. Ort S.s
İş Kazası Riskleri 129 1,571 5,000 3,382 0,790
Çalışma Ortamının Uygunluğu 129 1,000 4,800 2,648 0,858
Önlemlerin Artışı 129 2,500 5,000 4,521 0,534
Etkenlerin Ölçümü 129 1,000 5,000 2,584 1,008
İş Kazası Nedenleri 129 1,000 5,000 4,134 0,755
Koruyucu Kullanma 129 1,400 5,000 3,943 0,747
İş Kazaları Yönetim Yaklaşımı 129 1,000 5,000 2,740 0,969
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3.5. İş Kazaları Ölçeği Alt Boyutları Aralarındaki İlişkiler

Tablo 3’de araştırmaya katılan ameliyathanede çalışan sağlık personelinin iş kazaları 
ölçeğinin alt boyutları aralarındaki ilişkileri incelemek için yapılan korelasyon analizi 
verilmektedir.  

Araştırmaya katılan ameliyathanede çalışanların iş kazaları ölçeğinin koruyucu kullanma 
alt boyutu ile önlemlerin artışı ve çalışma  ortamının uygunluğu alt boyutları arasındaki ilişkiyi 
belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında istatistiksel açıdan 
pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. (p<0.05)

Araştırmaya katılan ameliyathanede çalışanların iş kazaları ölçeğinin iş kazaları yönetim 
yaklaşımı ile çalışma ortamının uygunluğu, etkenlerin ölçümü ve koruyucu kullanma alt  
boyutları arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 
arasında istatistiksel açıdan pozitif yönde; iş kazaları ölçeğinin iş kazaları yönetim yaklaşımı 
ile iş kazası riskleri arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, 
puanlar arasında istatistiksel açıdan negatif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. (p<0.05)

Tablo 3. İş Kazaları Ölçeği Alt Boyutları Aralarındaki İlişki

Boyutlar Boyut n r p
Çalışma Ortamının Uygunluğu İş Kazası Riskleri 129 -0,159 0,072
Önlemlerin Artışı İş Kazası Riskleri 129 0,166 0,060
Önlemlerin Artışı Çalışma Ortamının Uygunluğu 129 -0,031 0,725
 Etkenlerin Ölçümü İş Kazası Riskleri 129 -0,134 0,131
 Etkenlerin Ölçümü Çalışma Ortamının Uygunluğu orta 129 0,516 0,000
 Etkenlerin Ölçümü Önlemlerin Artışı 129 -0,009 0,921
 İş Kazası Nedenleri İş Kazası Riskleri 129 0,085 0,340
 İş Kazası Nedenleri Çalışma Ortamının Uygunluğu 129 -0,097 0,275
 İş Kazası Nedenleri Önlemlerin Artışı 129 0,098 0,270
 İş Kazası Nedenleri  Etkenlerin Ölçümü 129 0,019 0,828
Koruyucu Kullanma İş Kazası Riskleri 129 0,009 0,922
Koruyucu Kullanma Çalışma Ortamının Uygunluğu zayıf 129 0,235 0,007
Koruyucu Kullanma Önlemlerin Artışı  zayıf 129 0,175 0,047
Koruyucu Kullanma  Etkenlerin Ölçümü 129 0,116 0,190
Koruyucu Kullanma  İş Kazası Nedenleri 129 0,063 0,480
İş Kazaları Yönetim Yaklaşımı İş Kazası Riskleri zayıf 129 -0,259 0,003
İş Kazaları Yönetim Yaklaşımı Çalışma Ortamının Uygunluğu zayıf 129 0,378 0,000
İş Kazaları Yönetim Yaklaşımı Önlemlerin Artışı 129 -0,031 0,724
İş Kazaları Yönetim Yaklaşımı  Etkenlerin Ölçümü orta 129 0,443 0,000
İş Kazaları Yönetim Yaklaşımı  İş Kazası Nedenleri 129 0,046 0,604
İş Kazaları Yönetim Yaklaşımı Koruyucu Kullanma zayıf 129 0,365 0,000

Tablo 3’de yapılan korelasyon analizi incelendiğinde araştırma hipotezlerine ilişkin 
sonuçlar aşağıdaki gibi verilebilir.
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H0: İş kazaları değişkenlerinin koruyucu kullanma yaklaşımı arasında ilişki yoktur. (Red) 

H1: İş kazaları değişkenlerinin koruyucu kullanma yaklaşımı arasında ilişki vardır. (Kabul)

H0: İş kazaları değişkenlerinin iş kazası yönetim yaklaşımı arasında ilişki yoktur. (Red)

H1: İş kazaları değişkenlerinin iş kazası yönetim yaklaşımı arasında ilişki vardır. (Kabul)

 4. SONUÇ 

Son dönemde iş kazalarına yönelik gerek kamunun, toplumun gerekse yöneticilerin ilgisi 
giderek artmaktadır. Hükümetler iş kazalarının önüne geçilmesi için yeni yasal düzenlemeleri 
devreye sokarken sivil toplum kuruluşları da iş kazalarının önlenmesi için hükümetlere 
baskı yapmaktadır. Yöneticiler de yeni yasal düzenlemeler ve toplum baskısının etkisiyle ve iş 
kazalarının çalışanların  performansına ve işyerine verdiği zararlardan ötürü iş kazalarına yönelik 
önlemlerini arttırmaya başlamışlardır. Hastanelerde ameliyathanede çalışan sağlık personelinin 
iş kazaları etkenlerinin koruyucu kullanma ve iş kazaları yönetim yaklaşımı arasındaki ilişkinin 
ortaya çıkarılmasının amaçlandığı bu çalışmada iş kazaları etkenleri olan iş kazası riskleri, 
çalışma ortamının uygunluğu, önlemlerin artışı etkenlerin ölçüme ve iş kazası nedenleriyle 
koruyucu kullanma ve iş kazaları yönetim yaklaşımı arasında ilişki olup olmadığını tespit 
etmeye yöneliktir. Bilindiği gibi koruyucu kullanmanın ve iş kazası yönetiminin iş kazalarının 
önlenmesinde etkin bir rolü vardır. Bu nedenle bu iki değişkenle iş kazası etkenleri arasındaki 
ilişkinin saptanması önem taşımaktadır.

Tablo 3’de verilen ameliyathanede çalışan sağlık personelinin iş kazaları etkenlerinin 
koruyucu kullanma ve iş kazaları yönetim yaklaşımı arasındaki korelasyon incelendiğinde; 
çalışma ortamının uygunluğu ve önlemlerin artışı boyutları koruyucu kullanma düzeyi ile 
P<0,05 anlamlılık düzeyinde zayıf düzeyde güçlü pozitif yönde ilişkilidir. İş kazası riskleri iş 
kazaları yönetim yaklaşımı ile P<0,05 anlamlılık düzeyinde zayıf düzeyde güçlü negatif yönde 
ilişkili iken; etkenlerin ölçümü orta düzeyde güçlü, çalışma ortamının uygunluğu ve koruyucu 
kullanma boyutları da iş kazaları yönetim yaklaşımı ile P<0,05 anlamlılık düzeyinde zayıf 
düzeyde güçlü pozitif yönde ilişkili bulunmuştur. Ayrıca araştırmaya katılan ameliyathanede 
çalışan iş kazaları ölçeğinin etkenlerin ölçümü alt boyutu ile çalışma ortamının uygunluğu alt 
boyutu arasında istatistiksel açıdan P<0,05 anlamlılık düzeyinde orta düzeyde güçlü pozitif 
yönde bir ilişki saptanmıştır.

Tablo 3’de anlaşıldığı üzere araştırmaya katılan ameliyathanede çalışan sağlık 
personelinin iş kazaları ölçeğinin iş kazası nedenleri, etkenlerin ölçümü ve iş kazası riskleri 
boyutları ile koruyucu kullanma düzeyi arasında bir ilişki bulunmamıştır. Bunun yanında, 
çalışma ortamının uygunluğu ve önlemlerin artışı düzeyinin koruyucu kullanma düzeyini ile 
pozitif yönde bir ilişki vardır. Görüldüğü gibi çalışma ortamında meydana gelen iyileşmeler 
çalışanların koruyucu kullanmasıyla ilgili davranışlarını olumlu yönde etkileyebilmektedir. Bu 
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durum literatürde yer alan çalışma ortamının uygunluğuyla iş kazalarının azalması arasında 
paralellik olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde önlemlerin artmasıyla koruyucu kullanma 
davranışında artış meydana gelmektedir. Bu da literatürde yer alan çalışmalarla örtüşmektedir.

Araştırmaya katılan ameliyathanede çalışan sağlık personelinin iş kazaları ölçeğinin 
önlemlerin artışı ve iş kazası nedenleri boyutları ile iş kazaları yönetim yaklaşımı düzeyini 
arasında bir ilişki bulunmamıştır. Çalışma ortamının uygunluğu, etkenlerin ölçümü boyutları 
ile iş kazaları yönetim yaklaşımı düzeyini anlamlı olarak pozitif yönde ilişkilidir. Ayrıca, iş kazası 
riskleri boyutu ile iş kazaları yönetim yaklaşımı düzeyi anlamlı olarak negatif  yönde ilişkilidir. 
İş kazaları yönetim yaklaşımı düzeyi arttıkça iş kazası riskleri azalmaktadır. İş kazalarında 
artış riski olması bu kazaların önlenmesine yönelik yönetim yaklaşımını geliştirilmesine 
yönelik çalışmaları arttırmaktadır. Literatürde bu ikisi arasında ilişkiyi araştıran yazarlara 
rastlanmamıştır. Bu durum iş kazaları risklerinde meydana gelen artışlardan yönetimin rahatsız 
olduğunu ve bunu önlemeye yönelik yönetsel süreçleri devreye soktuklarını göstermektedir.   
Çalışma ortamının uygunluğu ile iş kazaları yönetim yaklaşımı düzeyi arasında pozitif yönde 
bir ilişki vardır. Çalışma ortamının iyileştirilmesi beraberinde yönetimin bu iyileşmeyle birlikte 
iş kazalarına yönelik yönetim yaklaşımı geliştirdiğini göstermektedir. Çalışma ortamının 
iyileşmesinin iş kazalarının azalmasına yönelik literatürde (Engkvist,2001; Clarke, 2007; Ulrich 
ve diğerleri, 2008; Cohen & Cleveland, 1983; Pidgeon, 1991; Turner, 1991) bir çok araştırma 
olmasına rağmen çalışma ortamıyla iş kazaları yönetim yaklaşımı arasındaki ilişkiyi inceleyen 
bir çalışmaya rastlanmamıştır. Etkenlerin ölçümü ile iş kazaları yönetim yaklaşımı düzeyi 
arasında pozitif yönde bir ilişki vardır. İş kazalarına neden olan etkenlerin ölçülmesine yönelik 
uygulamalar beraberinde iş kazaları yönetimiyle ilgili uygulamaları da arttırmaktadır. Koruyucu 
kullanma ve iş kazaları yönetim yaklaşımı arasında pozitif yönde bir ilişki vardır. İş kazalarına 
yönelik yönetim uygulamalarının artması koruyucu kullanma düzeyini arttırmaktadır. 

Sonuç olarak, iş kazaları ölçeğinin iş kazası yönetim yaklaşımı ile ve iş kazaları ölçeğinin 
koruyucu kullanma ile ilişkisi vardır hipotezleri doğrulanmıştır. İlişki saptanan boyutlar 
ışığında çalışma ortamının iyileştirilmesinin, iş kazalarına neden olan etkenlerin ölçülmesinin, 
iş kazası risklerinin ve koruyucu kullanma düzeyinin iş kazaları yönetim yaklaşımı ile; çalışma 
ortamının uygunluğu ve önlemlerin artışı düzeyinin de, koruyucu kullanma düzeyi ile ilişkisi 
olduğu görülmektedir. Hastane yöneticileri iş kazalarını önlemekle yükümlüdürler. Bu nedenle 
öncelikle çalışma ortamının iyileştirilmesi iş kazaları nedenleri ve etkenlerinin ölçülmesi ve 
çalışanlara gerekli eğitimleri vererek, çalışanların iş yerinde maruz kaldıkları risk faktörlerini 
en aza indirerek veya ortadan kaldıracak önlemler alarak, çalışanlara sağlıklı ve güvenli iş yeri 
ortamları oluşturması gerekmektedir. Çalışanlar açısından ele aldığımızda kişisel koruyucu 
donanımlarını usulüne uygun kullanmaları ve güvenlikle ilgili koruyucu kullanma dahil  kişisel 
önlemleri yeterince almaları gerekmektedir. Bu konuda araştırma yapacak olan  araştırmacılar 
koruyucu kullanımıyla ilgili çalışan davranışlarını ve iş kazaları yönetimi yaklaşımına yönelik 
çalışanların tepkilerini araştırabilir.
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1. GİRİŞ

Geçiş ekonomileri ile ilgili muhtelif tanımlama ve sınıflandırmalar yapılsa da (Yıldız, 
2004: 539) SSCB’nin dağılması sonrasında eski cumhuriyetlerde yaşanan süreç de, genel olarak 
“transition” (geçiş) süreci olarak adlandırılmaktadır. Geçiş sürecinin ekonomik dönüşüm 
yönüyle Merkezi Planlama Ekonomisinden, Piyasa Ekonomisine geçiş göstergeleri açısından 
değerlendirildiği görülmektedir (Acartürk ve Arslaner, 2004). 

Kırgızistan bu süreci yaşamakta olan 5 milyon nüfuslu bir ülkedir. Hali hazırda Dünya 
Ticaret Örgütüne üye olan, BDT ülkeleri ile ticaret alanında birçok anlaşmaya imza atmış, bölge 
ülkeleri arasında ticari faaliyetlere en açık ve en liberal ülkelerin arasında yer almaktadır. Çin, 
Kazakistan gibi ülkelerle komşu olması ve Rusya ile güçlü bir ilişki içerisinde bulunması, ülkenin 
bu anlamda avantajlarını daha da artırmaktadır. 

Son yıllarda yaşanan siyasal krizlere rağmen ülke yönetimi ekonomiyi canlandırma, 
yabancı yatırımların teşvik edilmesi konusunda çalışmalarına devam etmektedir. Gelinen 
noktada ekonomik göstergelerin düşük olmasına rağmen, Kırgızistan’da her geçen gün insanların 
yaşam seviyesinin yükseldiğini ve alım gücünün arttığını söylemek mümkündür. 

Gelinen noktada yapılan faaliyetlerin halka nasıl yansıdığının bilinmesi bundan sonraki 
faaliyetler açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada Kırgızistan ile ilgili temel bilgiler ve 
ekonomik göstergelerin yanı sıra, Bişkek şehrinde halkın geçiş dönemi ile ilgili algı ve beklentileri 
üzerine gerçekleştirilen alan araştırmasının sonuçları sunulmaktadır.  

2. KIRGIZ CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER

Kırgızistan Orta Asya’da yer almaktadır ve komşuları kuzeyde Kazakistan, batıda 
Özbekistan, güneybatıda Tacikistan ve güneydoğuda Çin Halk Cumhuriyeti’dir. Bölgedeki 
en liberal ülkelerden biri olarak kendini göstermektedir (DEİK, 2012). Özellikle, doğrudan 
yabancı sermaye yatırımlarını ülkeye çekme, yatırım ikliminin iyileştirilmesi yönünde çaba sarf 
etmektedir. Doing Business 2013 raporuna göre, 2008 yılında 99. sırada iken, 2012 yılında, 185 
ülke içerisinden 70. sırada yer almıştır (Dünya Bankası, 2013). Adı geçen son raporda işletmenin 
kayıt edilmesi, mülkiyet hakkının kayıt edilmesi, sözleşmelerin yerine getirilmesi gibi kriterlerde 
iyileştirmeler gözlendiği belirtilmektedir.

Tablo 1. Kırgız Cumhuriyeti İle İlgili Genel Bilgiler

Resmi Adı Kırgızistan Cumhuriyeti

Başkent Bişkek

Diğer Şehirler Oş, Talas, Celalabad, Narın, Karakol 

İdari Yapı 7 Eyalet (oblast) ve 2 Şehir İdaresi
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Komşuları Çin, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan

Yüzölçümü 198,500 km2

Nüfus (2012) 5.551.900

Etnik Dağılım (2012) Kırgız (%65), Özbek (%13), Rus (%12)

Dil Kırgızca, Rusça

Para Birimi Som (8 Nisan 2013: 1 USD = 48.08 KGS)

Kaynak: www.stat.kg, (2013a). Kırgız Cumhuriyeti Milli İstatistik Komitesi. 

İdari yapısı 7 eyalet ve 2 şehir idaresinden oluşmaktadır. Başkenti Bişkek şehri, ikinci 
büyük şehir Oş şehridir. Oş şehri, zaman zaman ülkenin gerçek anlamda ikinci başkenti olarak 
görülmektedir. İki önemli çekim merkezi haline gelen bu şehirlerde 5,5 milyonluk nüfusun 
resmi istatistiklere göre 1,2 milyonu yaşamaktadır. Gayri resmi kaynaklar bu rakamın daha 
da fazla olduğunu öne sürmektedir. Para birimi olarak Som kullanılmaktadır. Bir ABD doları 
48,08 Soma denk gelmektedir. Ülkede 80’in üzerinde farklı milletlerden insan yaşamakta, ancak 
nüfusu ağırlıklı olarak Kırgızlar, Özbekler ve Rusların oluşturduğu görülmektedir. 

2.1. Temel Ekonomik Göstergeler

Kırgızistan liberalleşme yönünde ulaşabildiği başarılarına, ekonomik ve sosyal alanlarda 
ulaşabilmiş değildir. 5,6 milyar dolar civarında milli geliri olan Kırgızistan, bölge ülkeleri 
arasında gelişmişlik bakımından son sıralarda yer almaktadır. Kişi başı milli gelir 2011 yılı 
itibariyle ancak 1.000 dolar civarındadır. Satın alma paritesine göre hesaplandığında bu rakam 
biraz daha yüksektir. Resmi olarak açıklanan enflasyon oranlarının 2007-2011 arasında ortalama 
%20 civarında olduğu görülmektedir. Ancak, resmi olmayan kaynaklar tarafından bu oranın 
daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Burada belirtilmesi gereken bir diğer husus kayıt dışı 
ekonomidir. Bağımsız araştırmacıların verdiği bilgilere göre, kayıt dışı ekonominin 100 milyar 
Somun üzerinde olduğu, yani GSMH’nin neredeyse %50’sine denk geldiği söylenmektedir 
(Karatalov, 2012).   

Tablo 2. Kırgız Cumhuriyeti İle İlgili Seçilmiş Bazı Makro-Ekonomik Göstergeler

Başlıca Göstergeler 2007 2008 2009 2010 2011 2012

GSMH (milyon Som) 141.897,7 187.991,9 201.222,9 220.369,3 273.107,8 304.350,1

Kişi Başı MG (Bin Som ) 28,1 37 39,2 42,4 52 54,3

Enflasyon Oranı (%) 20,1 20 0 19,2 19,2 Na

TÜFE % (2006=100) 110,2 137,3 146,6 158,3 184,7 Na
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Başlıca Göstergeler 2007 2008 2009 2010 2011 2012

DYSY (milyon $) 436,8 866,2 660,9 666,1 515,1 521,4

Dış Ticaret (milyon $) 4.109,60 5.928,00 4.713,20 4.978,70 6.507,60 6.981,00

  a) İhracat 1.321,10 1.855,60 1.673,00 1.755,90 2.246,40 2.000,00

  b) İthalat 2.788,50 4.072,40 3.040,20 3.222,80 4.261,20 4.981,00

Kaynak: www.stat.kg, (2013a). Kırgız Cumhuriyeti Milli İstatistik Komitesi. 

Ülkenin toplam dış ticaret rakamı 2012 yılı itibariyle 6.681 milyon dolar olduğu 
görülmektedir. Aynı gösterge 2007 yılında 4.109 milyon dolar civarındaydı. İthalat, ihracat 
oranlarına bakıldığında, Kırgızistan’ın daha çok dışarıdan satın alan konumunda olduğu 
anlaşılmaktadır. Kırgızistan ekonomisinin temel sektörlerini elektrik, değerli madenler, tarım 
ve hizmet sektörleri oluşturmaktadır. Özellikle turizm ülke ekonomisi açısından önemli bir 
potansiyele sahiptir. 

DYSY’nı ülkeye çekme anlamında Kırgızistan özellikle son yıllarda büyük bir çaba 
içerisindedir. Ancak, ülkede yaşanan siyasi istikrarsızlıklar, yatırım iklimini, dolayısıyla ülkenin 
çekim gücünü zayıflatmaktadır. DYSY’nin 2008 yılında 866 milyon dolar civarındayken, 
bahsedilen siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle, 2011 yılına gelindiğinde 515 milyona düştüğü 
görülmektedir. 

Dış ekonomik kolaylıklar bölgesel açıdan Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden esirgenmiş 
olduğundan dolayı Kırgızistan’da da ekonomik yapı ve gelişim, diğer geçiş ekonomileriyle 
karşılaştırıldığında oldukça geride kalmıştır (Yüce, 2004). Ancak tüm bunlara rağmen, 
Kırgızistan bölge ülkeleri arasında halen en liberal, yabancı yatırımlara en açık ülkelerin 
içerisinde ön sıralarda yer almaktadır.

3. KIRGIZ VATANDAŞLARININ GEÇİŞ DÖNEMİ BEKLENTİLERİ VE ALGILARI 
ARAŞTIRMASI

3.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi

Araştırmada kullanılan birinci el verileri elde etmek için hazırlanan anket formu daha 
önce bu alanda yapılmış çalışmalara dayanmaktadır. Bunlardan birincisi, Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankasının (European Bank for Reconstruction and Development-EBRD) Dünya 
Bankası ile ortaklaşa, 2006 yılında, 29 ülkede 29.000 kişi ile gerçekleştirdiği Geçiş Sürecinde 
Hayat (2006) anketidir (EBRD, 2010). İkincisi de The Russia Longitudinal Monitoring Survey 
(RLMS) tarafından 1992 yılından beri sürekli gerçekleştirilip, düzenli olarak toplanan verilerde 
kullanılan anket sorularıdır (RLMS-HSE, 2011; Denisova at all, 2007).
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Yedi ayrı bölümden oluşan anket formu, katılımcıların demografik özellikleri, son 20 yılda 
sosyal ve ekonomik alanlarda meydana gelen değişikliklerin algılanması ve devlet kurumlarına 
karşı güven ile ilgili ifadelerden oluşmaktadır. Çoktan seçmeli, ifadelere katılma ve 5’li likert 
ölçeğine uygun algı soruları sorulmuştur. Bu sorularda; geçiş döneminin genel değerlendirilmesi, 
piyasa ekonomisi ve özel mülkiyete yönelik tutumlar, servet eşitsizliğine bakış açısı ve bunu 
azaltıcı politika önerileri, bu konularda devletin rolü, demokratik ve diğer kurumlara yönelik 
tutumlar ve güven ile yolsuzluk algıları tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Araştırma Kırgızistan başkenti Bişkek şehrinde 2013 yılı Nisan ayında anketler aracılığıyla, 
yüz yüze görüşme yapılarak gerçekleştirilmiştir. Kırgızistan Milli İstatistik Komitesinin 2012 
yılına ait verilerine göre Bişkek şehrinin nüfusu 874.400 olduğu bilinmektedir (www.stat.
kg, 2013). Bu sayıdan 0,95 güven aralığı ve 0,05 hata payına göre örneklem sayısı 384 olarak 
hesaplanmıştır (www.surveysystem.com, 2013). Ancak, çalışmada 400 denek üzerinden elde 
edilen veriler esas alınmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, güvenirlilik 
analizi ve hipotez testlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular yorumlanmış, tablolar 
aracılığıyla sunulmuştur.

3.2. Bulgular ve Yorumlar

Çalışmanın güvenirliliği Cronbach Alpha yöntemi ile 36 değişken üzerinde sınanmıştır ve 
Alpha değeri 0.735 olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 3. Güvenirlilik Analizi

Cronbach’s Alpha
Cronbach’s Alpha                                              

Based on Standardized Items
Gözlem Sayısı

.735 .745 36

Sosyal bilimlerde yapılan çalışmalarda Alpha değerinin 0.65’in üzerine çıkması 
beklenmektedir ve Alpha değeri verilerin rassal dağıldığı ve güvenilir olduğunu göstermektedir.

Tablo 4. Katılımcıların Demografik Özellikleri (Cinsiyet ve Medeni Durum)

Cinsiyet Frekans Yüzde %
Erkek 154 38.5
Kadın 246 61.5
  Toplam 400 100.0

Medeni Hali Frekans Yüzde %
Bekar 113 28.02
Evli 271 67.8
Cevapsız 16 4.0
  Toplam 400 100.0
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Katılımcıların %62’si kadın ve geriye kalan %38‘lik kısmı erkeklerden oluşmaktadır. 
Kırgızistan’ın genel olarak nüfusu içerisinde kadın ve erkeklerin oranı sırasıyla %51, %49 
şeklinde oluştuğu dikkate alınırsa, seçilen örnek kitlenin bu kritere göre ana kitleyi temsil 
etme açısından yeterli düzeyde olduğu söylenebilir.  Diğer taraftan, medeni durumlarına göre 
dağılıma baktığımızda, %68 evli, %28 bekar katılımcılardan oluşmaktadır. 

Tablo 5. Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı

  Frekans Yüzde %

Lise 64 16.0

Ön lisans 68 17.0

Lisans 51 12.08

Lisansüstü 210 52.5

Cevapsız 7 01.08

Toplam 400 100.0

Araştırmaya katılan 400 katılımcıdan %16’lık kısmı lise, %17’lik kısmı ön lisans, %13’lük 
kısmı lisans ve %53 gibi büyük bir kısmı lisansüstü eğitim seviyesine sahip olduğu görülmektedir. 
Kırgızistan’da üniversite eğitimi genellikle 5 yıllık olup, ayrıca 4 yıllık lisans eğitimi de olduğu 
için 5 yıllık eğitime sahip insanlar lisansüstü şıkkını işaretlemiştir. Dolayısıyla, lisansüstü 
grubundakilerin oranı fazla çıkmıştır. Eğitim seviyesi açısından da örnek kitlenin ana kitleyi 
temsil yeteneğinin yüksek olduğu belirtilebilir.  

Tablo 6. Katılımcıların Gelir Gruplarına Göre Dağılımı

  Frekans Yüzde %

15.000 Soma Kadar 148 37.0

15.001-25.000 Som Arası 134 33.5

25.001-35.000 Som Arası 59 14.8

35.001 Som ve Üzeri 50 12.5

Cevapsız 9 2.3

Toplam 400 100.0

Katılımcıların aylık aile gelirlerinin tespitine yönelik diğer bir sorunun yanıtlarına göre, 
önemli bir kısmının (%37) aylık 15.000 Soma kadar gelire sahip olduğu görülmektedir. 25.000 
Soma kadar geliri olanların %36, 35.000 Soma kadar geliri olanların oranı %15 ve 35.000 Somun 
üzerinde geliri olanların oranının %13 olduğu görülmüştür. 
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Tablo 7. Katılımcıların Milliyete Göre Dağılımı

  Frekans Yüzde %

15.000 Soma Kadar 148 37.0

15.001-25.000 Som Arası 134 33.5

25.001-35.000 Som Arası 59 14.8

35.001 Som ve Üzeri 50 12.5

Cevapsız 9 2.3

Toplam 400 100.0

Kırgızistan 80’e yakın farklı etnik milliyetten insan bulunduran çok uluslu bir ülke olarak 
bilinmektedir.  Ancak, önemli bir kısmın Kırgız (%72), ardından Özbek (%14), Rus (%6) ve 
diğerlerinden oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların da milliyet açısından bu genel dağılıma 
nispeten yakın oluştuğu görülmektedir.  

Tablo 8. Katılımcıların Uğraş Alanlarına Göre Dağılımı

  Frekans Yüzde %

Devlette Çalışan 148 37.0

Özel Sektörde Çalışan 106 26.5

Öğrenci 43 10.8

Girişimci 57 14.2

İssiz/Emekli 42 10.5

Cevapsız 4 1.0

Toplam 400 100.0

Katılımcıların uğraş alanlarının tespitine yönelik başka bir sorunun sonuçlarına göre, 
%37 devlette çalışan,  %26.5 özel sektörde çalışan, % 14.2 girişimci/esnaf ve geriye kalan kısmı 
öğrenci, işsiz/emeklilerden oluşmaktadır.  

Tablo 9. Katılımcıların Yaş, Ailedeki Fert ve Çocuk Sayısına Göre Özellikleri

  N Minimum Maksimum Mean Standart Sapma

Yaş 400 17.00 88.00 39.5125 13.23169

Ailede fert sayısı 397 1.00 11.00 4.8589 1.67581

Çocuk sayısı 304 1.00 9.00 2.3289 1.34128

Katılımcıların yaş özelliklerine bakıldığında minimum 17 yaş ve maksimum 88 yaşında 
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oldukları görülmektedir. Yaş ortalaması 39,5 ve standart sapması 13,3 olarak elde edilmiştir. 
Ailedeki fert sayısına bakıldığında ise aileler yaklaşık ortalama 5 kişiden oluşmakta ve her ailede 
ortalama 2’nin üzerinde çocuk bulunmaktadır. 

Tablo 10. Aşağıdakilerden Hangisi Devletin Yatırım Yapmada Birinci Önceliği 
Olmalıdır?

  Frekans Yüzde % Geçerli Yüzde %

İstihdam 150 37.5 37.7

Eğitim 106 26.5 26.6

Sağlık 80 20.0 20.1

Konut 39 9.8 9.8

Çevre 14 3.5 3.5

Diğer 9 2.2 2.3

Toplam Cevap 398 99.5 100.0

Geçersiz 2 0.5

Genel Toplam 400 100.0

Araştırmada katılımcılara sorulan bir diğer sorunun cevapları tablo 10’da verilmiştir. 
Burada katılımcılara “Aşağıdakilerden hangisi devletin yatırım yapmada birinci önceliği 
olmalıdır?” sorusu yöneltilmiştir. Verilen cevaplar incelendiğinde halkın; devletin en çok 
istihdam yaratacak alanlara, eğitim ve sağlık sektörlerine yatırım yapmasını beklemekte olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu yönde görüşü olanların oranı %84 civarındadır. Bunları konut ve çevre 
sektörleri takip etmektedir. Katılımcıları % 2’lik kısmı yukarıdaki alanların tümüne yatırım 
yapılmasının uygun olacağını düşünmektedir.   

Tablo 11. Size Göre İstihdam Alanlarını Kim Açmalıdır?

Frekans Yüzde % Geçerli Yüzde %

Sadece Özel Sektör 13 3,3 3,3

Sadece Devlet 58 14,5 14,6

Karma (Devlet ve Özel Sektör İkisi Birlikte) 326 81,5 82,1

Toplam Cevap 397 99,3 100,0

Geçersiz 3 0,7

Genel Toplam 400 100,0
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Araştırmada katılımcılara sorulan bir diğer soru “Size göre istihdam alanlarını kim 
açmalıdır?” sorusudur. Bu soruya verilen cevaplar da tablo 11’de verilmiştir. İstihdam alanlarının 
açılmasında halkın önemli bir kısmı (%82) hem devlet hem de özel sektörün bir arada çalışması 
gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Konuyla sadece devlet ilgilenmeli diyenlerin oranı %15 
civarındayken, sadece özel sektör diyenlerin oranı %3 olarak bulunmuştur.  

Tablo 12. Kırgızistan’daki Zenginler Sizce Bu Servete Hangisi İle Ulaşmışlardır? 

  Frekans Yüzde % Geçerli Yüzde %
Politikacı / Akraba Bağlantısı 215 53,8 54,4

Çalışmak ve Kabiliyet 128 32,0 32,4

Suç Örgütleri İle Bağlantı 22 5,5 5,6

Şans 16 4,0 4,1

Diğer 14 3,5 3,5

Toplam Cevap 395 98.8 100.0

Geçersiz 5 1.2

Genel Toplam 400 100.0

Bir diğer soru olarak da “Halkın Kırgızistan’da zenginlerin sahip oldukları servete 
ulaşmasını sağlayan en önemli faktör olarak neyi gördükleri” sorulmuştur. Kırgızistan’da 
zenginlerin sahip oldukları servete ulaşmasını sağlayan en önemli faktör halkın düşüncelerine 
göre politikacı/akrabalık bağlantıları olmuştur. Katılımcıların %54 bu görüşü desteklemektedir. 
Bu sonuç Kırgızistan’daki gerçek durumu kısmen de olsa yansıtmaktadır. Daha sonra, çalışmak 
ve kabiliyet (%32), suç örgütleri ile olan bağlantılar (%6) ve şans faktörü (%4) takip etmektedir. 

Tablo 13. Size Göre Bugün Kırgızistan’da Fakir Olanlar Neden Fakirdirler?

  Frekans Yüzde % Geçerli Yüzde %

Yeni koşullara ayak uyduramadıklarından 180 45,0 46,6

Tembellik ve çalışmamaktan 124 31,0 32,1

Toplumda eşitlik ve adaletin olmamasından 60 15,0 15,5

Şanssız olduklarından 5 1,2 1,3

Diğer 17 4,2 4,4
Toplam Cevap 386 96,5 100,0
Geçersiz 14 3,5

Genel Toplam 400 100,0
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Diğer taraftan ülkede fakir olanlar neden fakirdir sorusunun sonuçlarına göre, yeni 
koşullara ayak uyduramadıklarından (%45) şeklinde bir sonuç ön plana çıkmaktadır. Tembellik 
ve çalışmamak (%31), toplumdaki eşitsizlik ve adaletin olmaması (%15) fakirliğin nedenleri 
arasında görülmektedir.  

Tablo 14. Size Göre Bugün Kırgızistan’da Gelir Dağılımındaki Adaletsizliği Önlemek 
İçin Neler Yapılabilir?

Önerenler (*) Toplam %
Eğitimin Kalitesi Arttırılmalı 187 400 20,1
Devlet Fiyatları Belirlemeli 165 400 17,7
Hızlı Ekonomik Büyüme Sağlanmalı 158 400 17,0
Kanunlar İyi Uygulanmalı 145 400 15,6
Zenginlerden Daha Çok Vergi Alınmalı 91 400 9,8
Fakirler Sübvanse Edilmeli 71 400 7,6
Yabancı Firmalar Millileştirilmeli 37 400 4,0
Sendikalar Güçlendirilmeli 30 400 3,2
Hiçbir Şey Yapılamaz 13 400 1,4
Yeni Bir Devrim Yapılmalı 12 400 1,3
Gelir Dağılımını Değiştirmeye Gerek Yok 7 400 0,8
Diğer 15 400 1,6
   Toplam cevap sayısı 931 400 100,0

(*) Bu soruda katılımcılara birden çok cevap seçeneği işaretleyebilecekleri söylendiğinden 
cevap sayısı ankete katılanların sayısından fazladır.

Diğer taraftan katılımcılara “Size göre bugün Kırgızistan’da gelir dağılımındaki adaletsizliği 
önlemek için neler yapılabilir?” sorusu yöneltilmiş ve verilen cevapların frekans dağılımları 
tablo 14’de verilmiştir. Bu soruda katılımcılara birden çok cevap seçeneği işaretleyebilecekleri 
söylenmiş ve toplamda 931 olmak üzere, ortalama 2’nin üzerinde cevap verilmiştir. Cevaplar 
incelendiğinde genel olarak şu sonuçlar çıkartılabilir: Ülkede gelir dağılımındaki adaletsizliğin 
ortadan kaldırılması yönünde alınması gereken önlemlerin başında eğitim kalitesinin artırılması 
(katılımcıların %20,1), devletin fiyatlar üzerindeki kontrolünü güçlendirmesi (%17,7), hızlı 
ekonomik büyümenin sağlanması (%17,0) yer almaktadır. Akabinde kanunların tam olarak 
uygulanması (%15,6) ve zenginlerden daha çok vergi alınması (%9,8) önerilmektedir. 

Düşük oranlarda da olsa hiçbir şey yapılamaz (%1,4) ve yeni bir devrim yapılmalı (%1,3) 
gibi cevaplarla ülkede gelir dağılımındaki adaletsizliğin ortadan kaldırılması yönünde çok 
umutsuz olan bir kesimin varlığı göze çarpmaktadır. Ayrıca % 4,0 gibi azımsanmayacak bir 
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oranda yabancı firmaların millileştirilmesi fikrinin desteklenmekte olduğu görülmektedir.

Tablo 15.  Size Göre 1991 Öncesinde ve 2013 Yılında Toplumda En Değerli Şey 
Aşağıdakilerden Hangisidir? 

 1991 öncesi Fre. % Geçerli %  2013 yılında Fre. % Geçerli %

Çok Çalışmak 166 41,5 43,0 Zenginlik 181 45,3 46,1

Dürüstlük 107 26,8 27,7 Bilgi 60 15,0 15,3

Bilgi 59 14,8 15,3 Kabiliyet/Yetenek 39 9,8 9,9

Güç 16 4,0 4,1 Güç 32 8,0 8,1

Kabiliyet ve Yetenek 16 4,0 4,1 Çok Çalışmak 30 7,5 7,6

Zenginlik 11 2,8 2,8 Dürüstlük 28 7,0 7,1

Tecrübe ve Deneyim 11 2,8 2,8 Tecrübe/Deneyim 23 5,8 5,9
Toplam Cevap 386 96,5 100,0 Toplam 393 98,3 100,0
Geçersiz 14 3,5 Geçersiz 7 1,8
Genel Toplam 400 100,0 Genel Toplam 400 100,0

1991 yılına kadar ve 2013 yılında toplumdaki en önemli değerin ne olduğu konusunda 
sorulan diğer bir sorunun Tablo 15’te verilen sonuçları incelendiğinde; 1991 yılına kadar 
çalışkanlık (%42) ve dürüstlüğün (%28) en ön sırada yer aldığı düşünülürken, 2013 yılında 
zenginlik (%45) ve bilginin (%15) ön plana çıktığı algısının hâkim olduğu görülmektedir. 
Dürüstlük 1991 öncesinde en önemli değerler arasında ön sıralardayken, 2013 yılında son 
sıralarda yer almaktadır. Karşılaştırılan her iki dönemde de yerleri çok fazla değişmeyen 
değerlerden biri bilgi diğeri de kabiliyet ve yetenek olduğu görülmektedir. Tecrübe ve deneyim 
ise maalesef her iki dönemde de en alt sırayı almıştır.

Çalışmada Kırgız vatandaşlarına belirli kurumlara ne ölçüde güven duydukları ve ne ölçüde 
önem verdikleri de sorulmuştur. Bu soruda katılımcılara, sorulan sorulara, katılım derecesini 
ölçen 1-Kesinlikle Güvenmiyorum ve 5-Kesinlikle Güveniyorum olmak üzere 5’li likert tipi 
cevap seçenekleri sunulmuştur. Kurumlara karşı güven ve önem derecelerinin ölçülmeye 
çalışıldığı sorunun sonuçlarına bakıldığında halkın kurumlara karşı güven derecelerinin genel 
olarak düşük olduğu söylenebilir. Sonuçlar Tablo 16’da ortalama rakamlara göre yüksekten 
düşüğe doğru sıralanarak verilmiştir.
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Tablo 16. Aşağıdaki Kurumlara Ne Ölçüde Güven Duyuyorsunuz ve  Ne Ölçüde Önem 
Veriyorsunuz? 

Ne Ölçüde Güven
Duyuyorsunuz 

N Ort. Standart 
Sapma

 Ne Ölçüde Önem
Veriyorsunuz 

N Ort. Standart 
Sapma

Üniversiteler 394 3,23 0.87948 Kanun ve Düzen 396 4.33 1.01424

Bankalar 397 3,19 0.88969 Adil Mahkemeler 397 4.33 1.01559

Askerler 396 2,79 0.92450 Serbest ve Adil Seçimler 396 4.28 0.96564

Polis 399 2,38 0.92774 İfade Özgürlüğü 395 4.03 0.91190

Bakanlar Kurulu 391 2,26 0.85685 Bağımsız Basın 391 3.69 0.98080

Mahkemeler 398 2,22 0.93382 Azınlık Hakları 384 3.49 1.00130

Siyasi Partiler 396 2,22 0.84990 Politik Muhalefet 
Özgürlüğü 394 3.41 1.07172

Parlamento 396 2,16 0.87678

Verilen cevaplar incelendiğinde üniversiteler (ortalama 3,23) ve bankalar (ortalama 
3,19) en ön sırada gelmekle beraber, ortalamaların çok yüksek olmaması sebebiyle halkın bu 
kurumlara da ancak orta derecede güvendiği anlaşılmaktadır. Bu sıralamada parlamento (2,16) 
ve siyasi partiler ile mahkemeler (2,22) en son sırada yer almışlardır. Bu rakamlar ortalamanın 
altındadır. 

Diğer taraftan, Kırgız halkı tarafından önemli olarak görülen kurum ve kavramlar 
arasında kanun ve düzen ile adil mahkemeler (her biri 4,33), serbest ve adil seçimler (4,28), 
ifade özgürlüğünün (4,03) ortalamanın üzerinde olarak ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. 
Muhalefetin özgürlüğü (3,41) ve azınlık hakları (3,49) sıralamada en sonda yer almakla beraber 
ortalamanın üzerinde önem seviyesinde algılandıkları görülmektedir.  
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Tablo 17. Lütfen Aşağıdaki İfadelerden Her Birine Katılma Derecenizi Belirtiniz.

1-Kesinlikle katılmıyorum, 

2-Katılmıyorum, 

3-Kararsızım, 

4-Katılıyorum, 

5-Tamamen katılıyorum

N M
in
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um
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rt
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a

St
an

da
rt
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Devlet yöneticileri karar verirken halkın isteklerini 
dikkate almalıdırlar. 393 1.00 5.00 3.95 0.92192 .000

Yerel yöneticiler atanmaktansa halkın seçimi ile işbaşına 
gelmelidirler. 396 1.00 5.00 3.82 0.92274 .000

Yerel idareciler karar verirken halkın isteklerini dikkate 
almalıdırlar. 393 1.00 5.00 3.74 1.05228 .000

Şimdiki gençler bizim zamanımızdan daha iyi bir hayat 
yaşıyorlar. 389 1.00 5.00 3.51 1.11585 .000

Ben 1991 öncesinden çok daha iyi koşullarda yaşıyorum. 382 1.00 5.00 3.40 1.06742 .000
Bana göre oldukça çok sayıda insan 1991 öncesinden 
daha iyi koşullarda yaşıyor. 392 1.00 5.00 3.38 1.02533 .000

Çocuklarımın 20 yıl öncesinde yaşamaktansa bugünkü 
şartlarda yaşamasını tercih ederim. 380 1.00 5.00 3.24 1.16541 .000

Kırgızistan’da kanunları çiğnemeden yaşamak 
imkânsızdır. 393 1.00 5.00 3.23 1.07673 .000

Şimdiki piyasa ekonomisini planlı ekonomiye tercih 
ederim. 389 1.00 5.00 3.06 1.00324 .226

Ben 1991 öncesine göre kendi meslektaşlarımdan çok 
daha iyi koşullarda yaşıyorum. 366 1.00 5.00 3.00 0.97218 .872

Eğer bir kanun adil değil ise vatandaşlar onu çiğneyebilir. 386 1.00 5.00 2.91 1.17791 .155
İmkânım olsa 1991 öncesi koşullarda yaşamak isterim. 373 1.00 5.00 2.56 1.06495 .000
Benim için ekonomik sistemin ne olduğu çok fark etmez. 389 1.00 5.00 2.35 1.06893 .000
Kırgızistan’da Son 4-5 yılda yolsuzluk ve rüşvet azalmıştır. 392 1.00 5.00 2.15 0.98689 .000
Güçlü olan bir kimse kanunları çiğneyebilir. 394 1.00 5.00 2.11 1.22304 .000
Kırgızistan’da Hâkimler Adil ve Güvenilirdir. 390 1.00 5.00 1.96 0.89352 .000

Kırgız vatandaşlarına verilen belirli ifadelere ne ölçüde katıldıkları sorulmuş ve sonuçlar 
Tablo 17’da gösterilmiştir. Katılımcılara, verilen ifadelere katılım derecesini ölçen 5’li likert tipi 
cevap seçenekleri sunulmuştur (1-Kesinlikle Güvenmiyorum ve 5-Kesinlikle Güveniyorum.) 
Tablo ortalama rakamlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 

Verilen cevaplardan hareketle Kırgız vatandaşlarının görüşleri şu şekilde özetlenebilir: 
Vatandaşların anlayışına göre devlet yöneticileri ve yerel idarecilerin halkın görüşlerine 
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başvurmaları gerekmektedir. 1991 yılı öncesine kadar toplumda adalet ve eşitliğin yüksek 
olduğu, günümüzde ise bu konularla ilgili problemlerin çok olduğu algısı hâkimdir. Bu algıya 
rağmen, Kırgız halkının mevcut sistemden memnun olduğu, yıl geçtikçe daha iyi koşullarda 
yaşamakta olduğunu düşündüğü anlaşılmaktadır. Hatta Kırgız vatandaşları çocuklarının da 
20 yıl önceki gibi değil, bugünkü şartlarda yaşamasını istediklerini dile getirmişlerdir. Son 4-5 
yılda Kırgızistan’da yolsuzluk ve rüşvet olaylarının azalmadığı, hâkimlerin adil ve güvenilir 
olmadığına ilişkin bulgular elde edilmiştir.    

4. SONUÇ

Sosyalist ekonomik model deneyiminden gelen Kırgızistan’ın, küresel iktisadi sisteme 
entegre olma çalışmaları birçok ekonomik ve sosyal problemleri beraberinde getirmektedir. 
Bugüne kadar yapılan uygulamalarla gelinen noktada halkın sosyal ve ekonomik durumla ilgili 
algılarının ortaya konulması bundan sonraki çalışmalar açısından önem arz etmektedir. 

Araştırma sonuçları, devletin görevleri arasında öncelikli olarak istihdam yaratmak, daha 
sonra eğitim ve sağlık alanlarına yatırım yapmak şeklinde ortaya çıkmıştır. Ayrıca istihdam 
alanlarının yaratılması görevinin sadece devletin değil, özel sektörün de üzerinde durması 
gereken bir konu olduğu düşünülmektedir.

Kırgızistan’da zenginlerin bugünkü varlıklı durumlarına, siyaset ve/ya siyasilerle akrabalık 
ilişkileri doğrultusunda ulaştıkları yönünde bir algı bulunduğu sonucu elde edilmiştir. 1991 
yılına kadar toplumda en önemli değer çalışkanlık olarak kabul edilirken, şu anda en önemli 
değer zenginlik olarak görülmektedir. Fakir olan vatandaşların durumunun değişmemesi 
toplumda gelir dağılımında güçlü bir adaletsizliğin olması ile açıklanmaktadır. Adaletsizliğin 
ortadan kaldırılması konusunda eğitim kalitesinin yükseltilmesi, devletin daha aktif olarak hızlı 
ekonomik büyümeyi sağlayıcı tedbirleri alması ve hukuk sisteminin etkinleştirilmesi çarelerden 
bazıları olarak öncelikli görülmektedir. 

Kırgız toplumunun kurum ve kuruluşlara karşı duydukları güven genel anlamda düşük 
bulunmuştur. Üniversite ve bankalara kaşı güven orta derecedeyken, polis, hükümet, parlamento, 
siyasi partilere karşı güven düşük ve/ya çok düşüktür. Toplumda kanunların üstünlüğü ve adaletli 
yargı sistemi önemli olarak algılanmaktadır. 

Son 20 yılda, genel olarak insanlar, kendi sosyal ve ekonomik hayatlarında bir iyileşme 
olduğunu kabul etmektedirler. Ancak, katılımcıların, ulusal bazda önemli bir iyileşme ve gelişme 
olmadığı, yolsuzluk ve rüşvet olaylarının halen çok yüksek seviyede devam ettiği yönünde bir 
algıya sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak Bişkek halkı, 20 yıl öncesi ile karşılaştırıldığında kendilerinin daha iyi 
durumda olduklarını, ancak bu iyileşmenin, normal bir gelişimin doğal bir sonucu olduğunu, 
ülkede önemli bir değişimin ve gelişimin yaşanmadığını düşünmektedir. Buradan hareketle, 
ilgili devlet kurumları, politika belirleyicileri ve siyasal parti temsilcilerinin aldıkları/alacakları 
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kararlarda halkın sesine kulak vermeleri ve böylece güvenirliliklerini arttırmaya yönelik politika 
izlemeleri gerektiği sonucuna varılabilir.  
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1. GİRİŞ

Orta Doğu ve Kuzey Afrika, birçok ülkenin ekonomik ve siyasi çıkarlarının bulunduğu 
stratejik bir bölgedir. Bu bölge on yıllardan beri istikrarsızlıklar, despot yönetimler, ekonomik 
zorluklar, zengin doğal kaynaklar ve radikal akımların varlığıyla anılmaktadır. Bölgede, doğal 
kaynaklardan elde edilen yüksek gelirin, sadece belirli bir kesimin kontrolü altında tutulması ve 
bu kesimin, halkın demokrasi ve refah artışı taleplerini göz ardı etmesi, toplumsal gerilimi üst 
düzeye taşımıştır (Roberto, 2012: 12-15). Bölgede var olan yüksek miktardaki doğal kaynağa 
rağmen ülke halklarının yaşadığı fakirlik ve işsizlik, ülkelerde gerilimi arttırmış, insanları 
daha fazla özgürlük, demokrasi ve daha iyi yaşam koşulları talebiyle sokaklara dökmüştür. 
Özellikle üniversite mezunu gençler arasında yaşanan yüksek işsizlik oranları, gençlerle ülke 
yönetimlerini karşı karşıya getirmiştir. Bilgi iletişim teknolojilerini ve özellikle sosyal medyayı iyi 
kullanabilen eğitimli gençler hızla organize olarak, olayların büyümesini ve bölgeye yayılmasını 
sağlamışlardır. 

Türkiye’nin, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle Osmanlı Devleti zamanından kalma 
tarihi ve kültürel bağları bulunmaktadır. Hatta Suriye ve Irak gibi bazı ülke vatandaşlarıyla, Türk 
halkının akrabalık bağları devam etmektedir. Aynı zamanda bu bölge, Türkiye’nin güvenliği ve 
ekonomik ilişkileri noktasında da önemli bir yere sahiptir (Çakı, 2011: 129). Özellikle, 2008 
küresel ekonomik krizi sonrası, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa ülkelerinde 
ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması ve Türkiye’nin bu ülkelere olan ihracatının önemli ölçüde 
düşmesi, Türk ihracatçısını yeni pazarlar araştırmaya yönlendirmiş ve bu kapsamda, Orta Doğu, 
Afrika ve Orta Asya, en önemli alternatifler haline gelmiştir.  

Suriye güçleri 22 Haziran 2012’de, Akdeniz uluslararası karasularında bir Türk jetini 
düşürmüş ve 2 pilot şehit olmuştur. 11 Şubat 2013’te Cilvegözü Sınır Kapısı’nda Suriye uyruklu 
kişilerce, bomba yüklü araç patlatılmış ve 10 kişi hayatını kaybetmiştir. 11 Mayıs 2013’te Hatay 
Reyhanlı’daki patlamalarda ise 52 kişi hayatını kaybetmiş, 100’den fazla kişi yaralanmış ve 
şehirde önemli ölçüde maddi kayıp meydana gelmiştir. Suriye’den Türkiye’ye sığınan mülteci 
sayısı, Temmuz 2014’te bir milyonu geçmiş, bu kişilerin barınma, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik  yapılan devlet harcamaları 3 milyarlar dolara ulaşmıştır. Yaşanan bütün 
bu gelişmeler, Türkiye ile Suriye yönetimini karşı karşıya getirmiş, ülkelerarası diplomatik ve 
ekonomik ilişkiler, bu süreçten önemli ölçüde olumsuz etkilenmiş, Türkiye’nin bölgede yaşanan 
gelişmelere kayıtsız kalmasını imkânsız hale getirmiştir.

Bu Bölge aynı zamanda Rusya, Çin, Fransa, İtalya ve ABD için de stratejik öneme 
sahiptir. Rusya’nın Suriye’de önemli miktarda yatırımları bulunmakta olup (Kılıç vd. 2012: 
37), aynı zamanda Rusya’nın tarihten gelen sıcak denizlere açılma arzusunun gerçekleşme 
noktası olarak da bu ülke önem kazanmaktadır. Bu yönüyle Rusya, Suriye yönetiminin en 
önemli destekçilerinden birisi durumundadır (Ekopolitik, 2012). Çin, Bölgedeki gelişmelere, 
ülkesine yönelik enerji ve hammadde arz güvenliği çerçevesinden bakmakta ve kendisi için 
tehdit oluşturduğunu düşündüğü muhalif hareketlere karşılık, mevcut yönetimin yanında yer 
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almaktadır. Çin ve Rusya, 5 Ekim 2011 ve 4 Şubat 2012’de Suriye’yi kınayan ve Esed’in görevden 
çekilmesini destekleyen Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını veto etmiştir. 25 Mayıs 2012’de Esed 
güçlerinin 100’den fazla insanı öldürmesi üzerine, ABD ile birlikte 11 ülke, Suriye’li diplomatları 
sınır dışı etmiştir (Güncelmeydan, 2012). 

Bu kapsamda çalışmanın amacı; bölgede son zamanlarda yaşanan gelişmelerin, 
uluslararası boyutunu ve Türkiye’nin bölge ülkeleriyle olan ticaretine etkilerini incelemektir. Bu 
kapsamda çalışmanın ikinci bölümünde; Arap Baharı’nın nedenleri, üçüncü bölümde; gelişim 
süreci, dördüncü bölümde; uluslararası ilişkiler boyutu ve beşinci bölümde; Türkiye ile bölge 
ülkelerinin dış ticaret ve turizm ilişkileri bağlamında ekonomik etkileri analiz edilmiş, altıncı 
bölümde; gelinen nokta ve muhtemel senaryolara yer verilmiştir.

2. ARAP BAHARI’NIN NEDENLERİ

Arap Baharı’nın arkasında; ekonomik zorluklar ve halkların demokrasi talepleri yer 
almaktadır. Söz konusu ülkelerde gelir dağılımındaki dengesizlikler, yaygın fakirlik, yolsuzluklar, 
yozlaşmış yönetim sistemleri (Kılıç vd. 2012: 18), kayırmacılık, yönetimin babadan oğula 
geçmesi ve halkın ülke yönetiminde söz sahibi olamaması (Arı, 2004: 365-366) sorunun diğer 
nedenlerini oluşturmaktadır. Özellikle eğitimli gençler arasındaki yüksek işsizlik oranı, Tunus 
ve Mısır’da toplumsal gerilimlere neden olmuştur. 

Mısır, Yemen, Tunus, Suriye ve Fas doğal kaynak yönünden, görece fakir ülkelerdir. 
2008 küresel ekonomik krizinin de etkisiyle önemli ölçüde gelir kaybına uğrayan bu ülkelerde, 
2010 yılında, gıda ve enerji fiyatlarının önemli ölçüde yükselmesi, huzursuzluğu arttırmıştır 
(Öztürkler, 2012: 54). 

Suudi Arabistan, Libya ve Cezayir gibi ülkeler doğal kaynaklar açısından zengin olmasına 
karşın, bu kaynaklardan sağlanan gelirler, yönetime yakın çevreler arasında paylaşılırken, geniş 
kitleler bundan mahrum bırakılmıştır (Şensoy, 2012). Bu çerçevede geniş halk kitlelerinin 
yararlandığı alt yapı, eğitim ve sağlık hizmetlerindeki eksikliklerin devam etmesi, toplumda 
yönetime karşı olumsuz duyguların pekişmesine neden olmuştur.

3. ARAP BAHARI’NIN GELİŞİM SÜRECİ

Wikileaks belgelerinde1 yer alan yolsuzluk iddialarının ortaya çıkmasıyla Tunus’ta 
başlayan süreç, Mohammad Bouazizi’nin işsizlik yüzünden 18 Aralık 2010’da kendini yakmasıyla 

1  WikiLeaks; kaynaklarının gizliliğini koruyarak, hükümetlerin ve diğer organizasyonların gizli belgelerini yayınlayan, İsveç 
merkezli bir uluslarararası organizasyondur. Söz konusu belgelerde; Tunus Hükümeti ile ilgili olarak; “Ülkeyi yöneten ailenin,, 
ekonominin bütün alanlarına el attığı, mafya benzeri bir topluluk olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca Devlet Başkanı Zeynel Abidin 
Bin Ali’nin yaşlandığı, rejimde tıkanmalar yaşandığı, yerine kimin geçeceğinin bilinmediği, bu hırsızlar rejiminden kaçıp 
sığınacak bir limanın olmadığı, yönetimin en tepesindekilerin, kanunları en çok çiğneyen kişiler olduğu ve bu kişilerin iktidarda 
kalma olasılıklarının yüksek olduğu, sistemde bir kontrol mekanizmasının olmadığı” ifade edilmiştir (Hürriyet, 16 Ocak 2011).
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tırmanışa geçmiş2, uydu kanalları, cep telefonları ve internet kullanımının yaygınlığı sayesinde 
hızla yayılmıştır3. 

28 Aralık 2010’da Cezayir’de 12 Ocak 2011’de Lübnan’da, 14 Ocak’ta Ürdün’de, 17 Ocak’ta 
Moritanya, Sudan ve Umman’da, 18 Ocak’ta Yemen’de, 21 Ocak’ta Suudi Arabistan’da, 25 Ocak’ta 
Mısır’da, 26 Ocak’ta Suriye’de, 28 Ocak’ta Cibuti’de, 30 Ocak’ta Fas’ta, 10 Şubat’ta Irak’ta, 14 
Şubat’ta Bahreyn ve İran’da, 17 Şubat’ta Libya’da, 18 Şubat’ta Kuveyt’te ve 20 Şubat’ta Batı Sahra’da 
protesto ve yürüyüşler başlamıştır (The Guardian, 2011). 

Bu ülkelerden Tunus, Mısır, Libya, Kuveyt, Yemen ve Ürdün’de ülke yönetimi el 
değiştirirken; Umman, Suudi Arabistan, Fas ve Bahreyn’de halka bir kısım ekonomik ve sosyal 
haklar verilmiştir (Emre, 2012). Suriye de ise iç savaş başlamış, Mayıs 2013’e kadar hayatını 
kaybedenlerin sayısı seksen bini aşmıştır (Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 2013) ve iç savaş 
hala devam etmektedir. Bölge ülkelerinin farklı sosyo-ekonomik ve siyasi yapıya sahip olması, 
yaşanan olayların nedenlerini, gelişme biçimlerini ve sonuçlarını da farklı hale getirmiştir

4. ARAP BAHARI’NIN ULUSLARARASI İLİŞKİLER BOYUTU

Orta Doğu ve Kuzey Afrika, merkezi konumu, zengin doğal kaynakları, önemli suyollarının 
buradan geçmesi ve üç büyük dinin kutsal mekânlarını barındırması nedeniyle, küresel güçlerin 
ilgisini her zaman çekmiştir. Orta Doğu ve Kuzey Afrika, dünya petrol ve doğalgaz kaynaklarının 
%54’ünü barındırmaktadır. Libya ve Cezayir gibi doğal kaynak yönünden zengin Kuzey Afrika 
ülkelerinden, tankerler ve boru hatlarıyla Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatı yapılmaktadır. Bu 
kapsamda Avrupa, konuya enerji arz güvenliği açısından yaklaşmaktadır. Avrupa ülkeleri bu 
yolla, enerji kaynaklarını çeşitlendirme imkânına kavuşmakta ve enerji konusunda Rusya’ya 
olan bağımlılıklarını azaltmaktadır. Ayrıca bölge ülkelerinin en büyük ticaret ortağı, Avrupa 
ülkeleridir. Bu yönüyle, bölgedeki gelişmeler, Avrupa ülkelerini de yakından ilgilendirmektedir.

Bölgede yaşanan demokratik dönüşüm, aslında Batı tarafından desteklenen bir durum 
değildir. Çünkü bölge ülkelerinin sosyolojik yapısı nedeniyle, buradaki yönetimlerin radikal 
İslami grupların eline geçmesi olasılığı bulunmaktadır (Çakı, 2011: 134). Batı ülkeleri, bu nedenle 
İslami grupları engelleyip, despot yönetimleri desteklemiştir. Böylece kendilerine karşı oluşması 
muhtemel bir bloğu engellemenin yanı sıra, söz konusu diktatörlerle kârlı bir işbirliğine girip, 
bu ülkeleri her alanda kendine bağlamayı tercih etmiştir.  Arap Baharı’nda önemli yeri ve etkisi 
olan başlıca ülkeler, aşağıda incelenmiştir. 

2 Üniversite mezunu olan 26 yaşındaki Muhammed Bouazizi, iş bulamadığı için seyyar satıcılık yaparak ailesinin geçimini 
sağlamaya çalışırken, sokakta çalışmak için izni olmadığı gerekçesiyle, el arabası polisler tarafından parçalanmış, kendisi de 
dövülmüş ve aşağılanmıştır. Polislerden şikayetçi olmak için başvuran Bouazizi istediği sonucu alamayınca, belediye binası 
önünde kendini yakmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir (Ekopolitik, 2012).
3 Facebook,  Twitter ve Youtube gibi internet siteleri, yeni nesil cep telefonları ve El-Cezire gibi uydu kanalları, olayların geniş 
kitlelere ulaşmasında önemli rol oynamıştır. 
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4.1. İran

İran, ülke güvenliğini, devrimin ilk yıllarında ideolojik yayılma şeklinde sağlamaya 
çalışmış, sonraki dönemlerde ise kazanımlarını koruma yolunu seçmiştir. Bölgede yaşanan 
gelişmeleri kendisi için bir tehdit olarak algılayan İran, tedbir olarak baskıcı yönetimlerin yanında 
yer almaktadır. İran, 19 Mart 2011’de Libya’da gerçekleşen NATO müdahalesine şiddetle karşı 
çıkmıştır. Bu davranışının arkasında, aynı müdahalenin Suriye’ye de yapılması endişesi vardır 
(Uygur, 2012: 28). İran, bölgedeki en önemli müttefiki olan Suriye’deki gelişmelerden dolayı kaygı 
duymakta ve Suriye’deki mevcut yönetimin ayakta kalmasını, kendi rejimlerinin devamlılığı için 
önemli görmektedir (Şen, 2012: 101). Suriye’deki iç karışıklığı, dış güçlerin bir oyunu olarak 
değerlendiren İran, Suriye’yi kaybetmemek için, terör örgütü PKK dâhil, her türlü enstrümanı 
kullanma konusunda tereddüt göstermemektedir (Yeğin ve Özertem, 2012). İran, Türkiye’nin 
Suriye lideri Beşar Esed’e yaptığı reform ve insan haklarına saygı çağrılarını, Suriye’nin içişlerine 
karışmak olarak değerlendirmiş ve Türkiye’nin Suriye politikasından duyduğu rahatsızlığı dile 
getirmekten çekinmemiştir. 

Bahreyn, İran’ın üzerinde hak iddia ettiği diğer bir devlettir. Buna karşın, ABD ve Suudi 
Arabistan, burada kurulabilecek bir Şii yönetimin, İran’ın nüfuzuna kolaylıkla girebileceğini, 
bu yüzden de burada gerçekleşmesi muhtemel bir devrimin demokrasiye değil, tam tersi İran 
tarzı bir yönetime yol açacağını düşünmektedir. Bahreyn’de başlayan ayaklanmaların Suudi 
Arabistan’ın yardımıyla bastırılması, iki ülke arasında zaten gerilimli olan ilişkileri daha da 
olumsuz yönde etkilemiştir (Şen, 2012: 112).

4.2. Rusya

Rusya’nın Suriye yönetimine yönelik desteğinin arkasında, tarihten gelen sıcak denizlere 
inme politikası, askeri ve ekonomik nedenler vardır. Suriye’nin sahip olduğu jeopolitik konum, 
Rusya’nın her zaman dikkatini çekmiştir. Rusya ile Suriye arasındaki yakın ilişkiler, 1956 yılında 
iki ülke arasında askeri ve teknik alanlarda imzalanan işbirliği anlaşmalarıyla başlamıştır. 
O tarihten bu yana Suriye, Rusya’yı siyasi ve askeri alanlarda en önemli müttefiki olarak 
görmektedir. Suriye’nin askeri harcamalarının büyük bölümü, Rusya kaynaklı silahlara yönelik 
olmuştur. Rusya da silah ihracatında Suriye’yi önemli bir pazar olarak görmekte ve bu ülkede 
önemli askeri yatırımlar yapmaktadır. Bu çerçevede, Suriye’deki Rus askeri yatırımları, 26 milyar 
doları geçmiştir. 65 adet füze sistemi, 5000 tank ve 1200 savaş uçağı, bu yatırımların sadece bir 
bölümünü oluşturmaktadır. Sadece 2010 yılındaki silah anlaşmalarının tutarı 15 milyar dolardır. 
Askeri teçhizatının %90’ı Rus yapımı silahlardan oluşan Suriye’de, bu malzemelerin %80’inin 
modernizasyona ihtiyacı vardır ve bu kapsamda 2010-2013 dönemi için imzalanan yenileme 
çalışmalarının 600 milyon doları bulacağı öngörülmektedir. Ayrıca, iki adet denizaltı alımı, 
Neva uçaksavar sistemlerinin modernizasyonu, MiG-29CMT ve Yak-130 eğitim uçaklarının 
teminine yönelik projeler, Rusya’nın bölgeye olan ilgisini daha da arttırmasına neden olmuştur. 
Suriye’nin ilgi gösterdiği diğer bir konu da Rusya’dan uzun menzilli S-300 hava savunma füze 
sistemleri ve T-90 savaş tanklarının alımıdır ki bu projeler Rusya açısından oldukça önemlidir 
(USAK, 2013).
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Dünyanın en büyük ikinci silah ihracatçısı olan Rusya’nın, Arap Baharı sürecinde 
takındığı tutum itibariyle silah ticaretinde yaşadığı kayıp yaklaşık olarak 6 milyar dolardır. 
Bunun yaklaşık 4 milyar doları, Libya’yla imzalanan anlaşmaların iptalinden kaynaklanmıştır. 
İran ve Libya’ya uygulanan silah ambargolarının en büyük zararı Rusya’ya olmuştur. Bu nedenle 
Suriye, Rusya’nın için daha önemli bir pazar haline gelmiştir (Trenin, 2012).

Rusya’nın Suriye’ye olan ilgisinin arkasında, silah ticaretinin yanında, Suriye’nin Tartus 
limanındaki Rus askeri deniz üssü de önemli bir yer tutmaktadır. Akdeniz kıyısında yer alan 
ve stratejik bir öneme sahip olan Tartus’taki Rus varlığı, 1971’den beri devam etmektedir. 
Rusya’nın tarihten gelen sıcak denizlere inme projesinin bir gerçekleşme alanı olan Tartus askeri 
deniz üssünde, gerçekleştirilmesi düşünülen modernizasyon projesi ile limanın genişletilerek 
büyük savaş ve uçak gemilerinin kullanımına da açılması düşünülmektedir. Tartus’taki askeri 
üssün korunması ve genişletilmesi, Rusya’nın Akdeniz’deki varlığı açısından, özel bir önem arz 
etmektedir (Varol, 2011: 37).

Muhalefetin NATO yardımıyla iktidara geldiği Libya’da silah ticaretinden önemli ölçüde 
zarar etmiş olan Rusya, bu ülkedeki yeni iktidarın, muhtemelen daha çok Batı yanlısı politikalar 
izleyecek olması nedeniyle, bu ülkedeki petrol ve doğalgaz yataklarının işletilmesi ve altyapının 
yeniden inşasından elde edebileceği kârlardan da mahrum kalacaktır. Rusya, benzer bir zararı 
Suriye’de de yaşamamak ve Suriye’deki kazanımlarını korumak için, Beşar Esed yönetimine 
desteğini devam ettirmektedir (Özbay, 2011).

Rusya, Suriye’de bir yandan, silah ticareti ile önemli miktarda ekonomik gelir elde ederken, 
diğer yandan bu konuyu İsrail ve ABD ile karşısında bir pazarlık konusu olarak kullanmakta ve 
bölgede önemli bir yer edinmeye çalışmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi Çin, 
Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’nın da Suriye konusunda Rusya ile aynı fikirde olması, 
Rusya’nın bu konuda elini güçlendirmektedir (USAK, 2013).

BM, NATO, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği gibi uluslararası kuruluşların bir fikir 
birliğine varamadıkları ve Türkiye ve İran’ın bölgedeki tutumlarındaki farklılığın devam ettiği 
düşünüldüğünde, Rusya’nın şu andaki Suriye politikalarını sürdüreceği düşünülmektedir.

4.3. Avrupa Ülkeleri ve ABD

Batılı devletler Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile sömürgecilik döneminden bu yana 
sorunlu bir ilişki içindedir. Osmanlı İmparatorluğu çöktükten sonra, bölge gizli anlaşmalarla 
paylaşılmış ve petrol açısından zengin olan bu bölgeler, birer manda yönetimi kurularak, Batılı 
devletlere bağlanmıştır. I. Dünya Savaşı sonrasında Arap aşiretlere verilen sözlerin tutulmaması 
(Sander, 2010: 49), Osmanlı İmparatorluğu’na karşı işbirliği yaptıkları Arap aşiretlerini hayal 
kırıklığına uğratmıştır. Arkasından İsrail devletinin kurulması ve bu devlete verilen gizli ve açık 
destek, sorunları zirveye taşımıştır. Doğu Bloğuna yakın politikalar benimseyen Bağlantısızlar 
Hareketiyle4 birlikte bu devletler, Batı karşıtı cephede yerini almıştır.
4 Bağlantısızlar Hareketi; üye ülkelerin bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini, sömürgecilikten, 
yayılmacılıktan, ırkçılıktan ve her türlü dış baskı, istila, işgal ve müdahaleden korumak amacıyla 1961’de Yugoslavya, Hindistan, 
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Irak’ın 1990’da Kuveyt’i işgali sırasında ABD’nin uyguladığı politikalar, Arap toplumlarının 
tepkisini çekmiş ve başta Mısır ve Tunus olmak üzere, Batı yanlısı Arap iktidarlarıyla halk 
arasındaki uçurum giderek açılmıştır (Aliboni, 2012: 7). 2001’de Afganistan’a, 2003’te Irak’a 
yönelik müdahaleleri, ABD’nin bölgedeki olumsuz imajını daha da pekiştirmiştir. Bölgede İsrail 
ve Filistin arasında süregelen sorun da bölge devletlerinin Batıyla olan ilişkilerini birinci elden 
etkilemektedir. 

Avrupa devletleri ve ABD, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yla olan ilişkilerini, güvenlik 
yönünden de ele almaktadır. Başta Libya olmak üzere, buradan ve burayı kullanarak Sahra Altı 
ülkelerinden Avrupa’ya göç edenler, başta İtalya olmak üzere, Avrupa ülkelerini, tedbir almaya 
yöneltmiştir. 11 Eylül saldırılarıyla, bu bölgenin, Batılı devletlerle ilişkileri daha sorunlu bir hal 
almış ve potansiyel terör yuvaları olarak değerlendirilmeye başlanmıştır (Joffe, 2011: 512).

Arap Bahar’ına hazırlıksız yakalanan Avrupa ve ABD, ilk başlarda, bekle-gör politikası 
izlemiş, olayların ciddiyetinin anlaşılması üzerine, Mart 2011’de NATO’nun Libya’ya düzenlediği 
hava operasyonlarıyla birlikte, bölgeye askeri ve mali yardımlara başlamıştır. Avrupa, Suriye 
konusunda Esed rejimini, giderek artan yaptırımlarla ekonomik ve diplomatik olarak 
zayıflatmayı amaçlamış, 22 Mart 2012’de yayınladığı bildiri ile Esed rejimini kınamış, Ağustos 
2012’de bu ülkedeki elçiliklerini kapatmıştır.

Temmuz 2014 itibariyle bölgede İran’ın etkisi atmış, PKK’nın Suriye kolu PYD, bölgede 
bağımsızlığını ilan etmiş, IŞİD (Irak Şam İslam Devleti), kendine ait sınırlar belirlemeye ve 
bölgede hâkimiyet alanını genişletmeye çalışmaktadır (CNNTURK, 22 Haziran, 2014). ABD, 
Rusya ile Ukrayna yüzünden gergin olan ilişkilerini daha da kötüleştirmemek adına Suriye’de 
herhangi bir inisiyatif almaktan kaçınmakta, sadece Irak askeri birliklerine teknik destek 
sağlayacak 300 tane özel harekât askeri gönderebilmiştir (BBC, 25 Haziran 2014).     

5. ARAP BAHARI’NIN EKONOMİK ETKİLERİ: SURİYE, LİBYA, MISIR VE TUNUS’ 
DA EKONOMİK GELİŞMELER VE TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ VE TURİZMİNE ETKİLERİ

Bölgede yaşanan gelişmeler, makroekonomik dengelerde ciddi bozulmalara yol açmıştır. 
Kamu toplam borç stokunun GSYİH’ya oranı Mısır ve Ürdün’de %80, Fas’ta %60, Tunus’ta 
%45 seviyelerine ulaşmıştır (IMF, 2013). Ülkelerin ekonomik büyümelerine bakıldığında 2011 
yılında; Mısır %1.7, Lübnan %1.5 oranında ancak büyürken, Libya %62 oranında küçülmüştür 
(IMF, 2013). Suriye’ye ilişkin son dönem ekonomik verileri yayınlanmadığı için kesin bir şey 
söylenememekle birlikte, durumun farklı olmadığı düşünülmektedir. 

Bu noktada bölge ülkelerinden Suriye, Libya, Mısır ve Tunus da genel ekonomik gelişmeler 
ve bu ülkelerin Türkiye ile olan dış ticaret ve turizm ilişkileri aşağıda ele alınmıştır. 

5.1. Suriye

Suriye, Türkiye’nin Orta Doğu ticareti için geçiş kapısı durumunda olup, bu ülkede 

Mısır, Ganave Endonezya tarafından, Belgrad’da kurulan ve zaman içinde yüzden fazla ülkenin dahil olduğu bir yapıdır. 
(Hasgüler ve Uludağ, 2009: 43).
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yaşanan olumsuzluklar, Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Türkiye ve Suriye arasında 
2000 sonrası dönemde iyice hızlanmış olan ekonomik ilişkiler, Suriye’de yaşanan kriz sonrası 
dönemde hızla bozulmaya başlamıştır.

Suriye’deki kriz Türkiye’yi ekonomik olarak başlıca üç yoldan etkilemektedir: Birincisi; 
iki ülke arasındaki ticaret hacminin azalması ve bu ülkeye yapılan ihracatın düşmesidir. 
Krizden önce bu ülkeye ihracat yaparak büyüyen Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa’daki firmalar, 
krizle birlikte bu avantajlarını kaybetmiştir. İkincisi; turizmdeki kayıplardır. Suriye ile Türkiye 
arasındaki vizelerin 16 Eylül 2009’da karşılıklı olarak kaldırılmasının da etkisiyle, günübirlik 
alışveriş turlarıyla ve Türkiye’yi gezmeye gelen turistlerle, bölgenin turizm gelirlerinde önemli 
artışlar yaşanmış, ancak krizle birlikte turizm de zarar görmüştür. Üçüncüsü; emlak piyasasında 
yaşanmıştır. Krizden önce, zengin Suriyeli ve Orta Doğulular, Gaziantep ve çevre illerde 
gayrimenkul satın alırken, krizle birlikte bu durum sona ermiş ve yerini, konut kiralamaya 
çalışan sığınmacılar almıştır (TEPAV, 2012). 

Türkiye ile Suriye arasındaki dış ticaret işlemleri ve turizm faaliyetlerine ilişkin veriler, 
Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1:Türkiye - Suriye Ekonomik İlişkileri

  İhracat 
(Milyon $)

Değişim 
(%)

İthalat 
(Milyon $)

Değişim 
(%)

Türkiye’ye Gelen 
Turist Sayısı (Bin Kişi)

Değişim 
(%)

2000 184 -21 545 78 122 19

2001 281 53 463 -15 110 -10

2002 267 -5 315 -32 126 15

2003 411 54 261 -17 154 22

2004 395 -4 248 -5 194 26

2005 552 40 143 -42 289 49

2006 609 10 187 31 278 -4

2007 798 31 259 38 333 20

2008 1115 40 324 25 407 22

2009 1422 27 221 -32 510 25

2010 1845 30 452 104 899 76

2011 1610 -13 337 -26 974 8

2012 498 -69 67 -80 730 -25

2013 1024 105 85 26 Verilerine Ulaşılamıyor

2014* 609 - 46 - Verilerine Ulaşılamıyor

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-Dış Ticaret İstatistikleri-Ülkelere Göre Dış Ticaret; Kültür 
ve Turizm Bakanlığı-Turizm İstatistikleri-Sınır Giriş Çıkış İstatistikleri-Milliyet, *: Ocak-Mayıs 
dönemi verileridir.
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 Tablo 1’deki veriler incelendiğinde; Suriye ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin 2005-
2010 döneminde ihracat ve ithalatın artış gösterdiği ve Türkiye’ye gelen turist sayısının arttığı, 
fakat 2011 yılında bu ülkede başlayan karışıklıklarla birlikte, bütün ticari ilişkilerin, önemli ölçüde 
olumsuz etkilendiği görülmektedir.  2012 yılında bu ülkeye yapılan ihracat %69; bu ülkeden 
yapılan ithalat %80 ve bu ülkeden gelen turist sayısı da %25 oranında düşmüştür. 2013 yılında 
ihracat ve ithalatta bir miktar yükselme görülmekte, turizm verilerine ise ulaşılamamaktadır.

5.2. Libya

Afrika’nın en büyük petrol yataklarına ve dördüncü büyük doğalgaz rezervlerine sahip 
olan Libya, bu varlıklarını son yıllarda artan petrol fiyatlarının da etkisiyle önemli miktarda 
ekonomik kazanca dönüştürmeyi başarmıştır (Bölme vd. 2011: 10). 2011’de başlayan iç karışıklık 
döneminde azalan petrol üretimi tekrar arttırılmaya başlanmış ve 2012 Mayıs’ta günlük 1.6 
milyon varile ulaşmıştır. 

Türkiye ile köklü tarihi ve kültürel bağları bulunan Libya, aynı zamanda Türk firmalarının 
1970’lerden beri önemli yatırımlarının olduğu bir ülkedir. 2010 yılında 200 Türk firmasının, 
değeri 20 milyar doları bulan 300 projesi, 17 Şubat 2011’de başlayan olaylar nedeniyle tamamen 
durmuş, bu ülkede çalışan 25.000 Türk vatandaşı tahliye edilmiştir (ORSAM, 2011). 23 Ekim 
2011’de Kaddafi rejimine son verilmesinin ardından, ülkede yaşanan tahribatın giderilmesi 
ve ekonomiyi tekrar canlandırma sürecinde, Türk işadamlarına önemli iş fırsatları doğacağı 
beklenmektedir (Bölme vd. 2011). Ayrıca, Libya ile Kasım 2009’da imzalanan karşılıklı vize 
muafiyeti anlaşmasıyla, vize sorunu da ortadan kaldırılmıştır. 

Farklı ülkelerde de faaliyet gösteren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 2000 
yılında Libya’da petrol arama faaliyetlerine başlamıştır. Bu kapsamda TPAO’nun Libya’da 
yaptığı toplam yatırım, 180 milyon doları aşmış bulunmaktadır (Aydın, 2012). Türkiye ile Libya 
arasındaki dış ticaret ve turizm verileri, Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2: Türkiye - Libya Ekonomik İlişkileri
İhracat 
(Milyon 

$)

Değişim 
(%)

İthalat 
(Milyon 

$)

Değişim 
(%)

Türkiye’ye Gelen 
Turist Sayısı (Bin 

Kişi)

Değişim 
(%)

2000 96 -32 786 57 24 163
2001 67 -29 848 8 31 31
2002 165 145 42 -95 30 -5
2003 255 54 68 64 28 -6
2004 337 32 83 21 28 -1
2005 384 14 195 135 29 5
2006 489 27 241 24 31 7
2007 643 31 260 8 34 7
2008 1074 67 336 29 44 30
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2009 1795 67 357 6 65 48
2010 1932 8 426 19 61 -6
2011 748 -61 140 -67 54 -12
2012 2139 186 416 198 214 299
2013 2753 28 304 -26 264 24
2014* 1129 - 90 - 24 -

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-Dış Ticaret İstatistikleri-Ülkelere Göre Dış Ticaret; Kültür 
ve Turizm Bakanlığı-Turizm İstatistikleri-Sınır Giriş Çıkış İstatistikleri-Milliyet, *: Ocak-Mayıs 
dönemi verileridir.

Tablo 2’deki bilgiler incelendiğinde; Libya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin 2000 
sonrası dönemde dalgalı bir seyir izlediği, ihracatın 2002-2009 döneminde artış gösterdiği, gelen 
turist sayının 2008-2009 yılları arasında genel olarak artış gösterdiği, fakat 2011 yılında ülkede 
başlayan karışıklıklarla birlikte, bütün ticari ilişkilerin, önemli ölçüde olumsuz etkilendiği 
görülmektedir.  2011 yılında bu ülkeye yapılan ihracat %61; bu ülkeden yapılan ithalat %67 ve 
bu ülkeden gelen turist sayısı da %12 oranında düşmüştür. 2012 yılında ihracat, ithalat ve gelen 
turist sayısı önemli ölçüde artarken, 2013 yılında ihracat ve turizmde durağanlaşma, ithalatta 
ise azalma yaşanmıştır. 

5.3. Mısır

1952 yılında, “Hür Subaylar”ın yaptığı askeri darbe ile yönetimi ele geçiren Cemal 
Abdul Nasır, sosyalist ve milliyetçi bir program izlemiştir. O’nun döneminde; Süveyş Kanalı 
millileştirilmiş, devlet merkezli bir kalkınma modeli benimsenmiştir. Yönetim bu sayede halkın 
desteğini almış ve benimsediği Arap Birliği modeli halk arasında büyük kabul görmüştür (Kılıç 
vd. 2012: 13). İsrail’le girilen savaşların kaybedilmesi, Mısır’da ekonomiyi olumsuz yönde 
etkilemiş ve halkın yönetime olan güvenini sarsmıştır. 1970’de Nasır’ın ölmesinden sonra, 
Enver Sedat başa geçmiş ve bu dönemde, ekonomide sosyalist politikalar terk edilip, liberal 
politikalar izlenmeye başlanmış ve özel teşebbüs teşvik edilmiştir (Marsot, 2010: 140).  1973’te 
İsrail’le yapılan üçüncü savaş da kaybedilmiş ve ülke içine kapanmıştır.  1979 yılında imzalanan 
Camp David Anlaşmasıyla Mısır, İsrail’i tanımış ve bunun karşılığında da ABD’den ekonomik 
ve askeri yardım almaya başlamıştır (Arı, 2004: 275). Mısır bu anlaşmaya kadar, izlemiş olduğu 
politikalarla Arap dünyasına yön veren lider bir devlet olmuştur. 1981 yılında Sedat’ın bir 
suikastla öldürülmesinden sonra yerine, ülkeyi 30 yıl baskıyla yönetecek olan Hüsnü Mübarek 
geçmiştir. Bu dönemde uygulanan liberal ekonomi politikaları, Mısır’ı Avrupa ülkeleri ve 
ABD’ye daha bağımlı hale getirmiş, IMF ve Dünya Bankası’ndan alınan krediler yüzünden borç 
yükü artmıştır (Kılıç vd. 2012: 17). 

Mısır’da Arap Baharı’nın başlamasını takip eden 18 aylık dönemde, Mısır Merkez 
Bankasının döviz rezervleri, ayda ortalama 1.4 milyar dolar azalarak 15.1 milyar dolara kadar 
gerilemiştir (World Bank, 2012).Türkiye ile Mısır arasındaki ekonomik ilişkilere ait veriler, 
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Tablo 3’te sunulmuştur. Tablodaki veriler incelendiğinde; Mısır ile Türkiye arasındaki ticari 
ilişkilerin genelde dalgalı bir seyir izlediği, ihracatın 2003-2009 döneminde ihracat ve ithalatın 
genel olarak arttığı ve Türkiye’ye bu ülkeden gelen turist sayısının yükseldiği, fakat 2010 yılında 
bu ülkede başlayan karışıklıklarla birlikte, ticari ilişkilerde ve gelen turist sayısında, bir miktar 
düşüş yaşandığı görülmektedir. Fakat bu düşüş, diğer ülkelere oranla daha az olmuş ve ticari 
ilişkiler tekrar toparlanma sürecine girmiştir. Etkilenmenin az olmasında, Mısır’ın görece 
büyük bir ekonomi olmasının ve Türkiye’ye görece uzak bulunmasının; toparlanmanın hızlı 
olmasında ise bu ülkedeki demokrasiye geçiş sürecinin daha hızlı işlemiş olmasının etkili olduğu 
düşünülmektedir. Türkiye’nin Mısır’a olan ihracatı 2011 ve 2012 yılarında artış gösterirken, 
2013’te azalmaya başlamıştır. Bu azalmada, askeri darbenin etkisiyle siyasi ve ekonomik 
ilişkilerde yaşanan gerilimlerin etkili olduğu değerlendirilmektedir.

Tablo 3: Türkiye - Mısır Ekonomik İlişkileri
İhracat 
(Milyon 

$)

Değişim 
(%)

İthalat 
(Milyon 

$)

Değişim 
(%)

Türkiye’ye Gelen 
Turist Sayısı (Bin 

Kişi)

Değişim 
(%)

2000 376 -20 141 29 32 19
2001 421 12 92 -35 22 -30
2002 326 -23 118 29 22 -4
2003 346 6 189 60 31 42
2004 473 37 255 35 34 13
2005 687 45 267 5 43 25
2006 709 3 393 47 43 -1
2007 903 27 653 66 53 24
2008 1426 58 886 36 58 10
2009 2599 82 642 -28 67 15
2010 2251 -13 926 44 62 -8
2011 2759 23 1382 49 80 29
2012 3679 33 1342 -3 112 41
2013 3200 -13 1629 21 107 -4
2014* 1262 - 652 - 39 -

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-Dış Ticaret İstatistikleri-Ülkelere Göre Dış Ticaret; Kültür 
ve Turizm Bakanlığı-Turizm İstatistikleri-Sınır Giriş Çıkış İstatistikleri-Milliyet, *: Ocak-Mayıs 
dönemi verileridir.

5.4. Tunus

Dış ticaretinin %80’ini Avrupa ülkeleriyle gerçekleştirmekte olan Tunus’a Türkiye en 
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çok tekstil ürünleri ve elyafı satarken, Tunus’tan en çok gübre ithal etmektedir (Ergün, 2012). 
Türkiye ile Tunus arasında 2004 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın da etkisiyle 
Türkiye’nin bu ülkeyle olan ticaret hacmi, 355 milyon dolardan 1 milyar dolara yükselmiş ve 
bu ülke,  Türkiye’nin Afrika’da en çok ticaret yaptığı 5. ülke konumuna yükselmiştir. Türkiye ile 
Tunus arasındaki ekonomik ilişkilere ait veriler, Tablo 4’te sunulmuştur.

Tablo 4: Türkiye - Tunus Ekonomik İlişkileri

İhracat 
(Milyon $)

Değişim 
(%)

İthalat 
(Milyon 

$)
Değişim 

(%)
Türkiye’ye Gelen 
Turist Sayısı (Bin 

Kişi)

Değişim 
(%)

2000 162 -32 65 -3 40 34
2001 141 -13 73 12 45 13
2002 121 -14 72 -2 51 14
2003 220 82 98 37 47 -9
2004 256 16 100 2 52 12
2005 295 15 117 17 61 16
2006 325 10 150 28 48 -21
2007 530 63 230 53 42 -13
2008 778 47 365 59 43 2
2009 646 -17 235 -36 57 32
2010 714 11 281 19 58 2
2011 802 12 250 -11 63 9
2012 797 -1 196 -22 86 37
2013 892 12 289 47 91 5
2014* 409 - 71 - 39 -

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-Dış Ticaret İstatistikleri-Ülkelere Göre Dış Ticaret; Kültür 
ve Turizm Bakanlığı-Turizm İstatistikleri-Sınır Giriş Çıkış İstatistikleri-Milliyet, *: Ocak-Mayıs 
dönemi verileridir.

Tablo 4’teki veriler incelendiğinde; Tunus ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin genelde 
dalgalı bir seyir izlediği, 2003-2008 döneminde ihracat ve ithalatın artış gösterdiği ve bu ülkeden 
gelen turist sayısının arttığı, fakat 2008 küresel ekonomik krizinin de etkisiyle 2009 yılında bu 
ülkeyle olan ticari ilişkilerde düşüşler yaşandığı görülmektedir.  Bu ülkeden Türkiye’ye gelen 
turist sayısında 2012 yılında %37 oranında artış olmasına karşılık, bu ülkeyle gerçekleştirilen 
ihracatta ve ithalatta düşüşler yaşandığı görülmektedir. 2013 yılında ihracat, ithalat ve gelen 
turist sayısında artışlar olduğu dikkat çekmektedir.
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6. SONUÇ 

Arap Baharı, içinde birçok riski de barındırmaktadır. Bunların başında; bölgenin kabilelere 
dayalı yapısından kaynaklanan, yeni bir iktidar mücadelesinin başlaması olasılığıdır. Ülkelerde 
yerleşik farklı güç odakları, birleşmenin kendi eksenleri etrafında olmasını istemektedir. Bölgenin 
bu yapısı, bölgede ulusal birliğin sağlanmasını güçleştirmekte, bu durum da terör örgütleri ve 
radikal gruplara, hareket alanı kazandırmaktadır. İkincisi; bölgenin içinde barındırdığı Selefist5 
akımların, İran tipi bir karşı devrim gerçekleştirme riskidir. Üçüncüsü; bu bölgede demokratik 
bilincin tam olarak oturmamış olmasıdır. Devrim sonrası dönemde yapılan seçimleri kazanan 
siyasi parti, başını Müslüman Kardeşlerin çektiği İslamcı bir partidir. Bu durum ABD ve AB 
ülkelerini tedirgin etmiş ve sonrasında gelen askeri darbeye sessiz kalmışlardır6.Tunus’ta 
Annahda  Partisi seçimleri kazanmıştır. Ancak bu partiye sızan radikal grupların, reformları 
engelleme riski, Batılı devletleri endişelendirmektedir (Mutlu vd. 2012: 7). 

Tunus’ta 18 Aralık 2010 tarihinde başlayan halk ayaklanması, 14 Ocak 2011 tarihinde 
hükümetin devrilmesiyle son bulmuş, 23 yıllık Zeynel Abidin Bin Ali rejimi sona ermiştir. 
Zeynel Abidin Bin Ali’nin ülkeyi terk etmesinin ardından, partisi “Anayasal Demokrasi 
Cephesi” lağvedilmiş ve 23 Ekim 2011 tarihinde yapılan seçimlerde, En-Nahda Partisi oyların 
%41.47’sini alarak seçimi kazanmıştır (EIU, 2011). Ancak devrim sonrası sürecin arzu edildiği 
şekilde sağlıklı işlediğini söylemek pek mümkün değildir. Tunus Hükümeti, sosyal ve ekonomik 
alanlarda henüz bir başarı elde edememiştir. Bu durum, Selefilerin elini güçlendirmekte ve karşı 
devrim riskini artırmaktadır (Yakış, 2011: 117). 

Mısır’da 25 Ocak 2011’de başlayan halk hareketi sonrası Hüsnü Mübarek 11 Şubat 
2011’de görevinden istifa etmiş, 19 Mart 2011’de anayasa referandumu, 28 Kasım 2011’de 
Halk Meclisi seçimleri yapılmış ve yeni hükümet kurulmuştur. Ancak, bu ülkede de işsizlik ve 
yoksulluk gibi temel sorunlarda hala bir ilerleme sağlanamamıştır (EIU, 2011). Son olarak 3 
Temmuz 2013 tarihinde Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi komutasındaki Mısır Silahlı 
Kuvvetleri, ülkede devam eden protestoları bahane ederek ülke yönetimine el koymuş, seçilmiş 
cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi görevden uzaklaştırarak gözaltına almış ve Müslüman 
Kardeşler Teşkilatını yasadışı ilan ederek yöneticilerini tevkif etmiştir. 

Ayrıca, Mısır’da ordu pek çok ekonomik alanda faaliyette bulunmaktadır. Ordu, yalnızca 
ülkenin savunmasından sorumlu değil, aynı zamanda fırıncılık, otomobil tamiri ve inşaat 
gibi birçok alanda da söz sahibi ve işveren konumundadır. Yaklaşık 8.5 milyon kişi (nüfusun 
yaklaşık %10’u) ekonomik olarak doğrudan orduya bağlıdır. Bu durum, orduya ek imtiyazlar 
kazandırmaktadır. Ordunun bu imtiyazları bırakmaya kolaylıkla razı olmayacağından ve yeni 
yönetimler üzerinde daima belirleyici bir rol üstleneceğinden endişe edilmektedir (Springborg, 
2011). Bu durum, Mısır’da demokrasiye geçişin önündeki en önemli engellerden birini 
oluşturmaktadır.

5 Selefiyle; dinde selef (geçmiş dönemde yaşamış büyük) kabul edilen kişilere, hiçbir değişiklik yapmadan tâbi olmayı esas alan, 
radikal bir akımdır (TDK, 2013).
6  Söz konusu haberlerin detayları için bkz. http://www.aa.com.tr/tr/rss/201258--ab-darbeye-darbe-bile-diyemedi.
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Mısır’da ekilebilir alan, tüm ülke topraklarının sadece %4’ünü oluşturmaktadır. Tarım ve 
sulama konularında yapılacak yatırımlarla, özellikle kırsal kesimlerde yoksulluğun azaltılması 
ve istihdamın arttırılması sağlanabilir (ILO, 2013). Mısır ekonomisi için turizm sektörünün 
önemi büyüktür. Mısır’da yaşayan her yedi kişiden biri, bu sektörden geçimini sağlamakta 
iken, karışıklıkların başlamasıyla birlikte, turizm gelirleri %80 oranında azalmıştır (EIU, 
2011). Libya’da başlayan olaylardan sonra,  bu ülkede yaşayan yaklaşık 200.000 Mısırlının, 
ülkeyi terk etmesi, Mısır’ın, buradan gelen işçi gelirlerinden de mahrum kalmasına neden 
olmuştur (Springborg, 2011: 430). Ayrıca İsrail ve Ürdün’e yapılan doğalgaz ihracatının, Sina 
Yarımadasındaki sabotajlardan dolayı kesilmesi, ülkeyi zor durumda bırakmıştır. Bu sorunlar, 
hem istihdamı olumsuz yönde etkilemiş, hem de milli gelirin düşmesine neden olmuştur (Galal, 
2011: 7). Ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanmasıyla, turizm gelirleri ve doğalgaz ihracatı 
yeniden artabilir.

Libya’da 17 Şubat 2011’de başlayan halk hareketi, 19 Mart 2011’de Fransa’nın önderliğinde 
başlayıp sonrasında NATO komutasında devam eden dış müdahalenin de yardımıyla, 20 Ekim 
2011’de Kaddafi’nin öldürülmesiyle sona ermiştir. 23 Ekim 2011’de Libya Geçici Yönetimi 
kurulmuş, 7 Temmuz 2012’de demokratik seçimler yapılmıştır. Ancak ülkede kabileler arasındaki 
çatışmalar hala devam etmekte ve ülkenin bölünmesi riski sürmektedir (Doğan ve Durgun, 
2012).  

Orta Doğu ile tarihi ve kültürel bağları ve ticari ilişkileri olan ve bu bölgede yeniden denge 
unsuru olmaya çalışan Türkiye için, bölgedeki gelişmeler büyük önem taşımaktadır. Bölgedeki 
gelişmeler çok büyük tehditleri ve fırsatları da bünyesinde barındırmaktadır. Türkiye, bölgedeki 
hassas dengeleri göz önünde bulundurarak, halkların demokrasi ve insan hakları taleplerinin 
yanında yer alıp, uluslararası kamuoyunu kendi politikaları çerçevesinde yönetebildiğinde, 
21. yüzyılın yeni güç merkezi olmaya adaydır. Türkiye, Orta Doğu ülkeleriyle olan ilişkilerini, 
duygusal zeminden çok, daha pragmatik, daha derinlikli inşa edebildiğinde, bölge ülkeleriyle 
birlikte bu süreçten daha da güçlenerek çıkacak ve gelişmeleri fırsata çevirebilecektir. 
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1. GİRİŞ

Bireyin yaşamının her alanında sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurmasında duygu, düşünce, 
davranış ve fizyolojik tepkileri bir bütün olarak işlev görmekte ve bu bütünlüğün bozulması 
sosyal varlık olarak denge ve uyum arayışında olan insan için bir tehdit oluşturmaktadır. 
Buna göre sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurmadaki bütünlüğü sağlayan en önemli unsurlardan 
birisinin duygularımız olduğu belirtilebilir (Koçak,2002:183).  Bu açıdan ele alındığında 
bireylerin yaşamları boyunca içinde yer aldıkları ortamlarda faaliyetlerini sürdürürken birçok 
duyguyu yaşadıklarını, birçok duygudan etkilendiklerini kısacası her anlamda duygularla içi içe 
olduklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Bir bireyi belirli bir biçimde hareket etmeye yönelten 
psikolojik ve biyolojik bir durum olarak tanımlanabilen duyguların, insan davranışlarında 
merkezi bir role sahip olduğu ifade edilebilir (Champoux, 2010: 110). 

İnsanın yaşamının büyük bir kısmında emeğini ve zamanını ayırdığı çalışma hayatını da 
duygulardan ayrı düşünmek mümkün değildir. Özellikle insanın ön planda olduğu, iletişimin 
ve karşılıklı etkileşimin yoğun olarak kullanıldığı işlerde duyguların önemi ve yoğunluğu gün 
geçtikçe daha da önem kazanmaya başlamıştır. Hâlbuki belirli bir döneme kadar duyguların 
örgütsel alanda kendine yer bulamadığı ve de özellikle bu alandan uzak tutulduğu ifade edilebilir. 
Örgütü tıkır tıkır işleyen bir makine gibi ele alan ve bu sebeple mantık kuralları çerçevesinde 
işleyeceğini varsayan klasik yönetim anlayışında insanın duygularının olduğu ve bu duyguların 
onun çalışma yaşamını etkileyebileceği göz ardı edilmiştir. Hawthorne çalışmalarının bulguları 
ile değişmeye başlayan bu görüş, duyguların çalışma yaşamında ne kadar önemli olduğunu ve 
bir örgütte birçok sonucu değiştirebileceğini ortaya koymuştur. Daha sonra çalışma yaşamında 
duyguların varlığına, önemine ve etkilerine ilişkin birçok çalışma (Easterbrook, 1959; Fisher ve 
Ashkanasy, 2000; Hochschild, 1983; Rafaeli ve Sutton, 1987a, 1989b) yürütülmüştür.

Günümüz dünyasında küreselleşme ve onun getirileriyle birlikte, toplumsal 
dinamiklerdeki ve emek süreçlerindeki dönüşüm, hizmete yönelik işlerin sayısındaki artış, 
müşterilerin artan ve değişen beklentileri gibi birçok unsur işletmeler açısından rekabeti daha 
da artırmış ve insanı merkeze alan bir anlayışı ortaya çıkarmıştır. Bu noktada, örgütlerin iyi bir 
performans göstererek varlıklarını devam ettirebilmeleri için, çalışanlarına yönelik beklentileri 
ve yaklaşımları da göreli olarak artmaya ve farklılaşmaya başlamıştır. Bu yaklaşımlardan birisi 
de, özellikle hizmet sektöründeki örgütlerde çalışanların örgütün amaçları ve beklentileri 
doğrultusunda duygularını yönlendirmeleri ve kontrol etmeleri yönündedir. Bu noktada insan 
odaklı yaklaşımın hâkim olduğu ve karşılıklı ilişkilerin daha yoğun yaşandığı eğitim, sağlık, 
turizm, bankacılık vb. alanlarda bu beklentilerin çok daha üst seviyelerde olduğu bir gerçektir. 
Nitekim bu beklentiler doğrultusunda, çalışanlardan zihinsel ve fiziksel emeklerinin yanı sıra 
‘duygusal emeklerini’ de ortaya koymaları istenmektedir. 

Çalışanların duygusal anlamda harcadıkları emeğin, işe ve örgüte ilişkin performansın 
belirleyici unsurlarından birisi olarak göze çarptığı ifade edilebilir. Nitekim iş yaşamında 
çalışanların duygusal durumları ile iş performansları arasında bir ilişki olduğu (Judge ve Bono, 
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2001) ve ayrıca çalışanların duygusal anlamda gösterdikleri emeğin, müşteriyle ilişkiler ve 
çalışanların performanslarını içeren bir dizi örgütsel sonucun temel belirleyicilerinden birisi 
olduğu (Giardini ve Frese, 2008; Tsai, 2001;) çeşitli çalışmalarda da ifade edilmiştir. Benzer 
biçimde Robbins ve Judge (2012) de duygusal emeği etkin bir iş performansı için gerekli 
temel unsurlardan birisi olarak belirtmişlerdir. Bu bağlamda çalışanların işleri kapsamında 
görevlerinin gereği ya da gönüllülük esaslı olarak ortaya koydukları iş performanslarına ilişkin 
olumlu ya da olumsuz çıktıları ile duygusal olarak harcadıkları emek arasında bir ilişkinin 
varlığı kabul edilebilir. Zira çalışanların sergiledikleri duygular, aslında kurumun onlardan 
gerçekleştirmelerini bekledikleri hedefleri oluşturmaktadır. Bu hedeflere uygun davranışlar 
sergilemenin ya da sapmalar göstermenin ise, çalışanların kendi performanslarını- ve dolaylı 
olarak da kurumun performansını- olumlu ya da olumsuz etkileyeceği ifade edilebilir (Onay, 
2011). Yapılan bazı çalışmalar (Adelmann, 1995; Ashforth ve Humphrey, 1993; Brotheridge ve 
Grandey, 2002; Doğan ve Özdevecioğlu, 2009; Grandey, 2000; Meier ve dğ., 2006; Onay, 2011; 
Çağlıyan ve dğ., 2013; Tidd ve Lockhard, 1978) da bu varsayımı destekleyici sonuçları ortaya 
koyması açısından anlamlı görünmektedir.

Bu değerlendirme doğrultusunda çalışma, duygusal emek ve performans değişkenlerini 
ele alarak, çalışanların performanslarını (görev/bağlamsal) ortaya koymalarında duygusal 
olarak harcadıkları emeğin etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma bireyin yaşantısında 
vazgeçilmez öğelerden biri olan duyguların, -yoğun rekabet ortamının gittikçe artan bir 
düzeyde çalışanlardan beklediği- performansa etkilerini ortaya koyması açısından anlam 
taşımaktadır. Ayrıca çalışmanın, elde edilen sonuçlarla hem ulusal hem de uluslar arası alanda 
bu kapsamda yapılan az sayıda çalışmaya katkı sağlaması bakımından önem taşıdığı ifade 
edilebilir. Zira günümüzde hizmet sektörünün diğer sektörlerle kıyaslandığında artan önemi ve 
oranı ile rekabet üstünlüğü açısından performansın gittikçe daha da önem kazanması dikkate 
alındığında hizmet sektöründe varlık gösterenler açısından çalışmanın anlamlı sonuçlar ortaya 
koyduğu düşünülmektedir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Duygusal Emek

Duygularımızın yaşamsal varlığımızın en temel öğelerinden biri olduğu ve bugün sahip 
olduğumuz organlarımız gibi işlevleri olduğu ifade edilebilir. Bu yönde duyguların genel işlevinin, 
insanın doğaya ve topluma uyum sağlayarak hayatta kalmasına yardımcı olduğu belirtilebilir 
(Koçak, 2002:184). Birey için bu kadar önemli bir işleve sahip olan ve insanın ayrılmaz bir parçasını 
oluşturan duygu kavramı, sanayileşmenin ilk dönemlerinde, çalışma yaşamındaki insandan ayrı 
tutulmuş ve insana âdeta bir makine gibi yaklaşılmıştır. Mantık kuralları çerçevesinde doğru ve 
düzgün işleyen bir makinede olduğu gibi, duygularından arındırılmış salt mantığıyla hareket 
eden bir insanın da iş yaşamında başarılı olacağı varsayılmıştır. Hâlbuki mantıklı düşünme 
üzerinde varsayılanın aksine duyguların önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir (Damasio, 
1994). Zaman içerisinde çalışanlara yönelik yapılan farklı araştırmalar da bu konuyu destekler 
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nitelikte sonuçlar ortaya koymuştur (Onay, 2011; Ünlü ve Yürür, 2011; Chen vd., 2012) . 
Nihayetinde insanın duygusal bir varlık olduğu ve çalışma yaşamındaki verimlilik ve etkinliğin 
bu duygulardan arındırılamayacağı, üstelik başarı için duyguların gerekli ve önemli olduğu fikri 
gitgide benimsenmeye başlamıştır.

Günümüz şartlarında ise insanoğlu sadece aklı ile değil, duygularıyla da değerlendirilen 
bir varlık haline gelmiş (Erkuş ve Günlü, 2008:188) ve durum gittikçe duyguların lehine 
değişmeye –hatta değiştirilmeye!- başlamıştır. Zira rekabetin şiddetinin her geçen gün arttığı 
çalışma yaşamı ve özellikle de hizmet sektöründeki örgütler, müşteri beklentilerini en üst 
düzeyde karşılamak ve müşteri memnuniyetini sağlamak için çalışanlarından duygularını 
yönetmelerini; adeta görevlerinin bir parçası olarak duygularını yeniden düzenlemelerini 
istemektedirler. Duygular, aslında soyut, öznel ve kişilerin iç dünyasında ne oluyorsa onu 
yansıtan bir hissiyatı ifade etmektedir. Buna karşılık son zamanlarda müşteriler karşısında tek 
tip bir biçime dönüştürülerek ve de metalaştırılarak adeta somut bir ürün haline dönüştürülmüş 
ve ekonomik değer yaratan bir araç haline çevrilmiştir (Özgen, 2010:1-2). Üstelik sergilenen 
duyguların, kurumların hedefleriyle bütünleşecek ve örtüşecek biçimde ifade edilmesi (Kart, 
2011:217) hatta duruma göre düzenlenmesi istenmektedir. Bu noktada şunu belirtmekte fayda 
vardır. Şöyle ki çalışanlar işlerini yerine getirirlerken belirli bir seviyede birtakım duygularını 
zaten göstermektedirler. Bireyleri duygularından arındırmak mümkün olmadığına göre bu son 
derece olağandır. Ancak burada ifade edilen duygu gösterimleri, duyguları sergileme biçiminin 
içeriği, düzeyi ve sürekliliği açısından bir emek türü olarak ifade edilmesini gerekli kılmıştır. Bu 
anlayış doğrultusunda örgütsel davranış alanında nispeten yeni sayılabilecek ‘duygusal emek’ 
kavramı önem ve anlam kazanmış ve bu alanda çalışmalar yapılmaya başlamıştır.

Duygusal emek kavramı, ilk kez Hochschild (1983) tarafından ifade edilmiştir. 
Hochschild (1983:7) kavramı, “iş gereği, duyguların herkes tarafından gözlenebilecek 
biçimde düzenlenmesi ve bu yönde mimikleri ve jestleri kullanarak gösteride bulunulması” 
olarak tanımlamış ve “duygusal emeğin bir ücret karşılığında alınıp satılabilen bir mala 
dönüştüğünü”(Hochschild,1983:118-119) dolayısıyla bir mübadele değeri olduğunu 
belirtmiştir. Hochschild’den farklı biçimde Ashforth ve Humphrey (1993:89), duygusal emeğin 
duyguların yönetiminden ziyade, gözlemlenebilir davranışlardan oluştuğunu ifade etmişlerdir. 
Çünkü onlara göre, karşı tarafın gözlemleyebildiği ve dikkat ettiği unsur davranışlardır ve bu 
yüzden de davranışın altında yatan duygular değil bizzat davranışın kendisi odağa alınmalıdır. 
Grandey (2000:97) ise, kavramı örgütsel amaçlara uyum sağlamada hem içsel hislerin hem de 
dışsal ifadelerin düzenlenmesi süreci olarak tanımlamıştır. Hochschild’den sonra bu alandaki 
çalışmalar artmış ve kavramın tanımlanması, ölçülmesi, kavramı etkilediği ve kavramın etki 
ettiği düşünülen birçok değişkenle ilişkisi araştırma konuları arasında yer almıştır (Adelmann, 
1995; Ashforth ve Humphrey, 1993; Beğenirbaş ve Basım, 2013; Begenirbaş ve Meydan, 2012; 
Brotheridge ve Lee, 2003; Diefendorff ve Richard, 2003; Glomb ve Tews, 2004; Grandey, 2003; 
Morris ve Feldman, 1996; Oktuğ, 2013; Öğüt ve diğerleri, 2013; Wharton, 1993).
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Duygusal emeğe ilişkin yazın incelendiğinde, öncelikle duygusal emeğin iki alt bileşeni 
olarak yüzeysel rol yapma ve derinden rol yapma davranışlarının (Hochschild, 1979;1983) 
ele alındığı görülmektedir. Daha sonra Ashforth ve Humprey (1993), bu süreçte çalışanların 
gerçekten hissedebileceği davranışlar olabileceğini düşünerek, Hochschild’in yaklaşımına bir 
üçüncü bileşen olarak doğal duyguları eklemiştir.

Yüzeysel rol yapma davranışında çalışanlar, gerçekte hissettikleri duygularını 
değiştirmedikleri halde, örgütün beklentileri yönünde dışarıya karşı duygu gösterimlerini 
farklılaştırmaktadırlar. Bu durumda içsel olarak hissettikleri aynı kalmakla birlikte fiziksel ya 
da dışsal görüntülerinde değişiklikler yaparak istenen duyguyu yansıtmaya çalışmaktadırlar. 
Böylece gerçek duygularını kimi zaman gizleyerek, kimi zaman değiştirerek, kimi zaman da 
sahteleştirerek adeta bir maskeyle hissettiklerinden farklı duygular için rol yapmaktadırlar 
(Hochschild, 1983; Brotheridge ve Grandey, 2002; Grandey, 2003). Bir anlamda örgütün 
beklentileri yönünde -‘V for Vandetta’ filmindeki V karakterinin taktığı maskede olduğu 
gibi- o an ne hissederlerse hissetsinler daima gülümseyen bir ifadeyle müşterilerine hizmet 
etmek durumundadırlar. Bu durum ve dolayısıyla bu maskenin görüntüsü elbette yapılan işe 
göre değişebilmektedir. Şöyle ki doğumu müjdeleyen ya da ölüm haberini veren bir hastane 
personelinden o an farklı duygular içerisinde olsa bile bu durumlara uygun ve farklı roller 
sergilemesi yani farklı maskeleri takmaları beklenmektedir.

Derinden rol yapma davranışında ise, çalışan örgütün beklentileri ile kendi hissettiklerini 
uyumlaştırmaya çalışmakta diğer bir deyişle göstermek zorunda olduğu duyguyu tecrübe ederek 
içselleştirmektedir (Humphrey, 2012:742). Zira örgütlerin beklentisi de, örgütün niteliğine 
ve kültürüne uygun olarak belirlenmiş olan duyguların çalışanlar tarafından içselleştirilmesi 
yönündedir. Müşterilerin genelde gerçek duyguyla sahte duyguyu ayırt edebilecekleri 
düşünüldüğü için, birçok örgüt çalışanlarından, örgütün belirlediği duyguları sadece 
sergilemelerini değil, gerçekmiş gibi hissetmelerini de beklemektedir (Ashforth ve Tomiuk, 
2000: 185). Bu açıdan ele alındığında, çalışanların derinden rol yapma davranışını sergilerken 
yüzeysel rol yapma davranışına göre daha fazla çaba harcadıkları (Ashforth ve Humphrey, 
1993:89) ileri sürülebilir. Zira çalışanlar, örgütün sergilenmesini istediği duyguları kendi içsel 
duyguları haline dönüştürmek için, o duyguları yoğun biçimde düşünerek ve hayal ederek adeta 
gerçekte de yaşamaya çalışmaktadırlar. Bu anlamda derinden rol yapma davranışını gösteren 
çalışan lar, istenilen ifadeyi yansıtabilmek için fiziksel görünüşlerini değiştirmek yerine hayal 
dünyalarına yapacakları bir yolculukla geçmişte yaşadıkları güzel deneyimlerini anımsayarak 
istenilen duyguyla özdeşleşmeye çalışmakta yani hem gösterdikleri davranışları hem de 
duygularını davranış kurallarına uyumlu bir biçime dönüştürmeye çalışmaktadırlar.

Doğal duygular, ilk iki boyuttan farklı olarak herhangi bir rol yapmayı gerektirmemekte 
ve çalışanların içlerinden geldiği gibi, ne hissediyorlarsa dışarıya onu yansıtmalarını ifade 
etmektedir. Zira çalışma yaşamında karşılaşılan çeşitli durumlarda bireylerden göstermeleri 
beklenen duygularla gerçekte hissettikleri duygular aynı olabilmekte birbiriyle örtüşmektedir. 
Bu durumda bu duygular bizzat gerçeği yansıttığı için, diğer iki boyutta olduğu gibi ne 
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duyguları saklamayı ya da maskelemeyi ne de örgütün beklentisi yönündeki duyguları gerçekten 
hissedebilmek için yoğun bir çaba harcamayı gerektirmemektedir. Buna göre bir doktorun 
hastalığı kötü seyreden bir hastası için gerçekten üzülmesi ve onu iyileşeceği yönünde teselli 
etmeye çalışması, onun içinden gelen gerçek duygularını yansıtabilmektedir.

2.2. İş Performansı

İnsanlar gerek özel yaşamları, gerekse de çalışma yaşamları içerisinde bu iki alana 
ilişkin gereksinimleri yerine getirebilmek için çabalayıp durmaktadırlar. İşte insanoğlunun 
yaşamın devamlılığı için bir şeyleri başarma gayreti onun bu anlamda performansını 
göstermektedir.   Performans kavramı iş yaşamı açısından ele alındığında, çalışanın örgütsel 
amaçları gerçekleştirmek için görevi ile ilgili eylemlerinin ve işlemlerinin sonucunda elde ettiği 
bir ürün olarak tanımlanmaktadır. Bu ürünün de mal, hizmet ya da düşünce biçiminde ortaya 
çıkabileceği ifade edilebilir (Başaran,1991:179). Bir başka tanıma göre performans, örgütün 
hedef ve amaçlarına katkıda bulunan ve bireylerin kontrolünde olan faaliyet ve davranışlardır 
(Rotundo ve Sackett, 2002:66).

Performans örgüt amaçlarına ulaşma derecesini ve çalışanların buna katkısını 
değerlendirmede önemli bir ölçüt olup (Özdevecioğlu ve Kanıgür, 2009:54), her bir çalışanın 
performansının toplamı o örgütün toplam iş performansını ortaya koymaktadır. Bu performansın 
çok boyutlu bir yapısı olduğu söylenebilir (Befort ve Hattrup, 2003). Teori ve uygulama açısından 
ise genellikle iki tür performans boyutundan bahsedilmektedir Bunlar görev performansı ve 
bağlamsal performanstır (Borman ve Motowidlo, 1997; Jawahar ve Carr, 2007:331): 

Göreve ilişkin performans, görev kapsamında önceden belirlenen kriterleri karşılayacak 
şekilde, görevin yerine getirilmesi ve amacın gerçekleştirilmesi yönünde ortaya konan mal, 
hizmet ya da düşünceyi ifade etmektedir (Pugh, 1991:7-8). Bu anlamda görev performansının 
daha çok işin uzmanlık ve teknik yönüyle ilgili olduğu belirtilebilir. Bir diğer tanıma göre 
ise görev performansı, bir işi diğerlerinden farklı kılan; işin sabit görev ve sorumluluklarını 
ifade etmektedir (Jawahar ve Carr, 2007:330). Çalışanların görev performanslarının yüksek 
olmasında sahip oldukları mesleki yeterlilik, uygun çalışma ortamı, belirgin görev tanımı ve 
ahlaki nitelikleri önemli unsurlar olarak ifade edilebilir (Özdevecioğlu ve Kanıgür, 2009:59).

Bağlamsal performans ise işe yönelik faaliyetlerin yerine getirildiği psikolojik ve sosyal 
bağlamı destekleyen davranış kalıpları olarak ifade edilmekte (Borman ve Motowidlo, 1997:10) 
ve fazladan çalışma için gönüllü olma, hevesle sebat etme, başkalarıyla işbirliği içinde olma 
ve onlara yardım etme, kural ve usullere uyma, örgütü destekleme ve koruma, katılım, isteğe 
bağlı faaliyetler vb. gibi davranışları içermektedir (Befort ve Hattrup, 2003:17; Van Scotter ve 
Motowidlo, 1996:525). Bir başka tanıma göre, görev tanımı içerisinde yer almayan ancak görev 
performansını destekleyen ve dolayısıyla çoğu işletme için benzer olan, bireyin kişilik ve niyetinin 
belirleyici olduğu davranışlar olarak belirtilebilir (Özdevecioğlu ve Kanıgür, 2009:62). Bu noktada 
örgütsel vatandaşlık kavramı ile karıştırılabilecek bağlamsal performans kavramının daha farklı 
bir bakış açısıyla ele alınması gerektiği, kavramın anlaşılması açısından önem arz etmektedir. 
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Zira örgütsel vatandaşlık davranışının içeriğinin performans kavramının genişletilmiş biçimi 
olduğu ifade edilebilir (Topateş ve Kalfa, 2009:425). Aslında 1990’lardaki bağlamsal performans 
araştırmalarının, 1980’lerdeki örgütsel vatandaşlık davranışı araştırmalarının birbiriyle 
uyuşmayan bulgularını yorumlamak için bir girişim olduğu söylenebilir (Motowidlo ve Van 
Scotter, 1994:477). İki kavram arasındaki temel farklılık ise, vatandaşlık davranışının karşılık 
beklemeden yapılıyor olmasıdır. Buna karşılık bağlamsal performans çalışanın değerlendirilmesi 
açısından anlam taşımakta ve çalışan bu performansı sergilediğinde örgütte bunun bir karşılığı, 
çalışan için bir artısı olabilmektedir. Özellikle de herhangi bir çalışanın bağlamsal performans 
sergilemesi, örgütteki diğer bireyler bu tür bir performans göstermediklerinde dikkat çekici 
olmakta ve çalışana olumlu biçimde yansımaktadır.

2.3. Duygusal Emek İle İş Performansı Arasındaki İlişkiler

İnsanoğlu toplumsal ve sosyal bir sistem içinde yaşamanın gereği olarak zaman 
içerisinde örgütlenmeyi seçmiştir. Böylece işbirliği ve dayanışma içerisinde yalnız başlarına 
karşılayamayacakları istek ve ihtiyaçlarını daha etkin ve verimli bir biçimde karşılamaya 
çalışmışlardır. Ancak bu örgütlerin etkinlik ve verimlilik doğrultusunda temel amaçlarını 
yerine getirmelerinin ve varlıklarını devam ettirmelerinin, genel performanslarına bağlı olduğu 
ifade edilebilir. Bunu başarmak da ancak bu sistemleri oluşturan bireylerin performansları ile 
sağlanabilecektir. Bireylerin performansına etki ettiği düşünülen iş tatmini, güçlendirme, stres, 
işten ayrılma niyeti, örgütsel bağlılık ve çeşitli motivasyon faktörleri gibi birçok faktörden söz 
etmek mümkündür ve bu değişkenlerle performans arasındaki ilişkiyi test etmek için birçok 
araştırma da yürütülmüştür (Çöl, 2008; Gül ve dğ., 2008; Örücü ve Kanbur, 2008; Petty ve 
dğ.,1984; Uygur, 2007). Günümüzde özellikle hizmet sektörünün giderek büyümesi, bireylerin 
performanslarının artması ve azalmasında etkili olabilecek bir başka değişkeni ele almayı 
gerektirmiştir. Bireylerin sergiledikleri duygular bu yönde önem ve anlam kazanmaktadır. Çünkü 
bireyin kendisini duygulardan arındırması ve soyutlaması mümkün değildir. Bununla birlikte 
sahip olduğu ya da olabileceği yetenek ve becerilerle duygularını yönetmesi ve çeşitli amaçlara 
hizmet edecek biçimde düzenlemesi söz konusu olabilir. Örgütler de bu yönde bireylerden 
örgüt amaçları doğrultusunda duygularını kontrol etmelerini talep etmektedirler. Bu durumda, 
duyguların belirli biçimlerde düzenlenmesinin yani duygusal olarak harcanan emeğin, hem 
bireyin kendi performansı hem de örgüt performansı açısından olumlu ya da olumsuz birtakım 
sonuçlara yol açabileceği ifade edilebilir.

Duygusal emek kavramı, günlük çalışma performansının bir parçası olarak duyguların 
yönetimini ifade etmektedir (Özmete, 2011:1). Bugünün koşulları dikkate alındığında duygular, 
örgütlerin kârlılığı, başarısı ve devamlılığı için kullanılabilecek unsurlar olarak görülmeye 
başlanmıştır (Man ve Selek, 2009: 76-77). Bu yüzden de örgüt tarafından istenilen ve beklenilen 
duyguların sergilenmesi, çalışanların ortaya koydukları iş performansının önemli bir unsuru 
haline gelmeye başlamıştır (Morris ve Feldman, 1996: 986-987). Yetenekli bir çalışan için, 
duygusal emeğin, istenen bir sonuca ulaşmak için dizayn edilen bir performans sanatı (Guy 
ve dğ., 2010:298) olduğu söylenebilir. Çalışanların gösterdikleri duygular, esasında çalıştıkları 
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kurumun kendilerinden gerçekleştirmelerini arzu ettikleri hedefleri yansıtmaktadır. Bu 
bağlamda istenen hedeflere ulaşma ya da hedeflerden sapmalar kendi performansları kadar 
çalıştıkları kurumun performansı üzerinde de dolaylı da olsa olumlu ya da olumsuz bir etki 
meydana getirecektir (Güngör, 2009:168).

Rafaeli ve Sutton (1987)’a göre deneyimlenen duygularla hissedilen duygular birbiriyle 
uyumlu ise, kişi ile iş gereksinimleri arasında da bir uyum söz konusu olacaktır. Bu da duygusal 
emeğin boyutları ile görev performansı arasında bir ilişkinin varlığına işaret edebilir. Basım ve 
Begenirbaş’a (2012) göre, çalışanların örgütlerine yönelik gösterdikleri ekstra gönüllü çabaların, 
onların içinde bulundukları duygu yoğunluğunun dışa vurumu ile ilişkisi olabilir. Yine bu yönde 
Töremen ve Çankaya (2008)’ya göre bireylerin duygusal açıdan kendilerini örgütlerinin bir 
vatandaşı olarak kabul etmelerinin temel davranışsal belirtileri arasında yüksek performansın 
yer aldığı ifade edilebilir. 

Yazın incelendiğinde yapılan çalışmaların duygusal emek ve performans ilişkisini 
destekler bulgular ortaya koyduğu ifade edilebilir. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır: Onay 
(2011)’ın hemşirelerin duygusal emekleri ile görev ve bağlamsal performansları arasındaki 
ilişkiyi araştırdığı çalışmasında, derinden rol yapma ve görev performansı ile yine derinden 
rol yapma ve bağlamsal performans arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yine 
sağlık sektöründe yürütülen bir başka araştırmada (Çağlıyan ve dğ., 2013) duygusal emek ile 
görev ve bağlamsal performans arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Ünlü ve 
Yürür (2011)’ün hizmet sektörü çalışanlarıyla yürüttükleri araştırmada, duygusal emek alt 
boyutlarından derinden rol yapma ile yüzeysel rol yapmanın görev ve bağlamsal performans 
gösterme eğilimlerini arttırdığı ortaya koyulmuştur. Basım ve Begenirbaş (2012)’ın, çalışmasında, 
öğretmenlerin duygusal emeklerinin bağlamsal performans kapsamında değerlendirilebilecek 
örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde önemli etkileri olduğu belirtilmiştir. Bu yönde, yüzeysel 
rol yapmanın bağlamsal performansı düşürdüğü; doğal duyguların ise bağlamsal performansı 
artırdığı saptanmıştır. Doğan ve Özdevecioğlu (2005)’nun pozitif ve negatif duygusallığın 
çalışan performansı üzerine etkisini araştırdıkları çalışmada, negatif duygusallığın görev ve 
bağlamsal performansı negatif; pozitif duygusallığın da görev ve bağlamsal performansı pozitif 
yönde etkilediği saptanmıştır. 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI, MODELİ VE HİPOTEZLER

Bu çalışmanın amacı, Denizli Merkez İlçe Kapsamında Hizmet Sektöründe çalışanlardan 
oluşan bir örneklem üzerinde duygusal emeğin görev ve bağlamsal performans üzerindeki 
etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda yapılan literatür taramasına bağlı olarak aşağıdaki 
model ve hipotezler geliştirilmiştir.
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            Şekil 1: Araştırma Modeli

H1: Yüzeysel rol yapmanın görev performansı üzerinde negatif bir etkisi vardır. 

H2: Yüzeysel rol yapmanın bağlamsal performans üzerinde negatif bir etkisi vardır.

H3: Derinden rol yapmanın görev performansı üzerinde pozitif bir etkisi vardır.

H4: Derinden rol yapmanın bağlamsal performans üzerinde pozitif bir etkisi vardır.

H5: Doğal duyguların görev performansı üzerinde pozitif bir etkisi vardır

H6: Doğal duyguların bağlamsal performans üzerinde pozitif bir etkisi vardır

4. METODOLOJİ

4.1. Evren, Örneklem ve Veri Toplama Süreci

Bu araştırmanın evrenini Denizli İli Merkez İlçesi’nde eğitim, sağlık ve bankacılık gibi 
hizmet sektöründe çalışanlar oluşturmaktadır. Evrende görev yapan tüm çalışanlara ulaşılması 
mümkün olmadığından evreni temsil eden örneklemin büyüklüğünü saptamak için evrendeki 
eleman sayısının bilinmediği durumlarda kullanılan aşağıdaki formülden yararlanılmıştır. 

                    t² pq.      

n=                  = (1,96)2.(0,5).(0,5) / (0,05)2 =0,9604/0,0025 =384 

                        d²

      n = Örnekleme alınacak birey sayısı

      p = İncelenecek olayın görülüş sıklığı ( olasılığı )

      q = İncelenecek olayın görülmeyiş sıklığı (1-p)

      t = Belirli serbestlik derecesinde ve saptanan yanılma düzeyinde t tablosunda bulunan 
teorik değer

      d= Olayın görülüş sıklığına göre yapılmak istenen + sapma olarak simgelenmiştir.

Eleman sayısı belli olmayan evrende %95 güven düzeyi için gerekli olan örneklem 
büyüklüğü 384 kişi olarak hesaplanmış ancak ölçme aracının geri dönüşlerinde yaşanacak 
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sorunlar dikkate alınarak örneklem büyüklüğü 500 kişi olarak belirlenmiştir. Örnekleme dâhil 
olacak kişilerin belirlenmesi tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme 
yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Çalışmada verilerin elde edilmesinde soru formundan yararlanılmış ve yapılandırılmış 
soru formu olarak da anket kullanılmıştır. Veriler Ocak-Şubat 2014 içerisinde toplanmıştır. 
Çalışmaya katılmayı kabul eden katılımcıların bir kısmına anket formları elden teslim edilmiş 
geri kalanlar iş adreslerine posta ile gönderilmiştir. Toplamda 500 adet anket formu dağıtılmış 
olup kullanılabilir nitelikte 314 anket formu teslim alınmıştır. Geri dönüş oranı %63 olarak 
gerçekleşmiştir.

4.2. Kullanılan Ölçekler

4.2.1. Duygusal Emek Ölçeği

Duygusal emeği ölçmek için, Diefendorff ve arkadaşları (2005) tarafından geliştirilen ve 
Türkçe’ye uyarlaması Basım ve Begenirbaş (2012) tarafından yapılan ölçek kullanılmıştır. Ölçek 
yüzeysel rol yapma (7 madde), derinden rol yapma (4 madde) ve doğal duygular (3 madde) 
olmak üzere üç boyutu içermektedir ve ölçek maddeleri “1=Hiçbir Zaman ve 5= Her Zaman” 
biçimindeki beşli Likert Ölçeği yardımıyla değerlendirilmiştir. Ölçekte yer alan boyutlara ilişkin 
Cronbach’s Alfa (α) güvenilirlik katsayıları; yüzeysel rol yapma boyutu için α=0.896, derinden 
rol yapma boyutu için α=0.902 ve doğal duygular için ise α=0.742 olarak hesaplanmıştır.

4.2.2. İş Performansı Ölçeği

İş performansı kapsamında, görev performansını ölçmek için, Goodman ve Syvantek 
(1999)’in 9 maddelik ölçme aracı ve bağlamsal performansı ölçmek için, Jawahar ve Carr 
(2007)’ın 8 maddelik ölçme aracı kullanılmıştır. Türkçeye çevrilmeleri araştırmacılar tarafından 
yapılan ölçeklerin iç tutarlılıkları, görev performansı için α=0.874 ve bağlamsal performans 
için α= 0.812 olarak bulunmuştur. Katılımcıların ankette yer alan ifadelere katılım düzeylerini 
belirlemek amacıyla “1=Hiçbir zaman”dan “5=Her zaman”a doğru derecelendirilen 5’li Likert 
tipi ölçek kullanılmıştır. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, p<0,05 anlamlılık düzeyinde 
değerlendirilmiştir.

4.3. Verilerin Analizi

Araştırma kapsamında toplanan verilerin istatistiksel analizlerinin bilgisayar ortamında 
yapılmasında SSPS 15.0 (Statistical Package of Social Sciences) programı kullanılmıştır. Araştırma 
kapsamında elde edilen veriler öncelikle betimsel istatistikler (Frekans ve Yüzde) aracılığıyla 
teste tabi tutulmuştur. Duygusal emek ve performans değişkenleri arasında anlamlı bir ilişkinin 
olup olmadığı Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyon Katsayısı kullanılarak analiz edilmiştir.  
Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyon Katsayısı, iki sürekli değişkenin doğrusal ilişkisinin 
derecesinin ölçümünde kullanılır. Bunun için öncelikle veriler serpilme grafiği ile kontrol 
edilmiş olup doğrusal bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Korelasyon katsayısı sadece değişkenler 
arasındaki ilişki miktarı ve yönü hakkında fikir vermekte değişkenler arasındaki neden-sonuç 
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ilişkisi hakkında bilgi vermemektedir. Bu nedenle iş performansı üzerinde duygusal emeğin 
etkisinin test edilmesi için regresyon analizinden yararlanılmıştır. 

4.4. Bulgular

4.4.1. Ölçme Araçlarının Geçerlilik ve Güvenilirliklerine İlişkin Bulgular

Ölçeklerin yapı geçerliliklerinin test edilmesi amacıyla SPSS istatistik programı 
aracığıyla faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analiz kapsamında örneklem büyüklüğünün 
yeterliliği Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi ile değişkenlerin dağılımının normallik açısından 
değerlendirilmesi ise Barlett Sphericity testi ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda Duygusal 
Emek ölçeğinin KMO değeri 0,832 olarak hesaplanmış ve Barlett Sphericity testinin anlamlı 
olduğu görülmüştür (  = 2661,313; p<0,001). Bu sonuçlara göre Duygusal Emek ölçeğinin 
içerdiği verilerin faktör analizi için uygun bir yapıda olduğuna karar verilmiştir. Varimax 
döndürme metodunun kullanıldığı faktör analizinde özdeğeri 1’den büyük olan faktörler 
ölçeğe alınmış ve faktör yük değerinin alt sınırı 0,40 olarak alınmıştır. Elde edilen bulgular 
üç boyutlu yapıyı doğrulamış olup boyutların açıkladığı toplam varyans miktarının %69,997 
olduğu görülmüştür. İş Performansı ölçeğinin ise KMO değeri 0,871’dir ve Barlett Sphericity 
testi anlamlıdır (  =2490,081; p<0,001). Yeterli örneklem büyüklüğüne sahip olduğu görülen 
İş Performansı ölçeği için uygulanan faktör analizi sonucunda elde edilen iki faktörün toplam 
varyansın %61,812’sini açıkladığı belirlenmiştir.   

Ölçeklerin güvenilirliğinin ölçümünde Cronbach Alpha katsayısı kullanılmıştır.

Tablo 1: Ölçeklerin Geçerlilik ve Güvenilirlik Test Sonuçları

      Duygusal Emek          İş Performansı

Yüzeysel 
Rol Yapma

Derinden 
Rol Yapma

Doğal 
Duygular

Görev 
Performansı

Bağlamsal 
Performans

YRY1 
YRY2
YRY3
YRY4
YRY5
YRY6
YRY7
DRY1
DRY2
DRY3
DRY4
DD1
DD2

,789
,816
,789
,736
,725
,727
,702

,792
,904
,887
,851

,621
,858
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DD3
GP1
GP2
GP3
GP4
GP5
GP6
GP7
GP8
GP9
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8

,829
,715
,800
,739
,736
,678
,598
,670
,792
,724

,664
,745
,708
,516
,536
,700
,709
,710

Özdeğer 5,167 3,073 1,557 6,844 1,964

Varyans % 36,907 % 21,950 % 11,121 % 40,26 % 11,552
C r o n b a c h’s 
Alpha

Genel

α=0,896 α=0.902 α=0.742 α=0.874 α=0.812

α=0.806 α=0.90

YRY: Yüzeysel Rol Yapma, DRY:Derinden Rol Yapma, DD:Doğal Duygular, GP: Görev 
Performansı  BP: Bağlamsal Performans

Tablo 1 incelendiğinde Duygusal Emek ölçeği içinde yer alan birinci faktördeki maddelerin 
faktör yüklerinin 0,702 ile 0,816 arasında; ikinci faktördeki maddelerin faktör yüklerinin 0,792 
ile 0,904 arasında; üçüncü faktördeki maddelerin faktör yüklerinin 0,621 ile 0,858 arasında 
değiştiği görülürken İş Performansı ölçeği içinde yer alan birinci faktördeki maddelerin faktör 
yüklerinin 0,598 ile 0,800 arasında; ikinci faktördeki maddelerin faktör yüklerinin ise 0,516 ile 
0,745 arasında değiştiği görülmektedir.

Cronbach’s Alpha (α ) iç tutarlılık katsayısının 0,80 < α >1,00 aralığında olması ölçeğin 
yüksek derecede güvenilir olduğunu gösterir. Tablo 1’de görüleceği üzere Duygusal Emek 
ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı 0,806; İş Performansı ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı ise 0,90 
olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla her iki ölçekte yaralan maddelerin ölçmek istediği özelliği 
doğru bir biçimde ölçtüğü sonucuna varılabilir.
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4.4.2. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular

Çalışma grubunda yer alan çalışanların demografik özellikleri Tablo 2’de verilmiştir.

                                  Tablo 2: Çalışma Grubunun Demografik Özellikleri
Frekans Yüzde

Cinsiyet Kadın 189 60.2

Erkek 125 39.8

Yaş 18-25 yaş 31 9.9

26-30  “ 95 30.3

31-35  “ 72 22.9

36-40  “ 74 23.6

41 ve üstü 42 13.4

Medeni Evli 177 56.4

Durum Bekâr 135 43.0

Dul 2 0.6

Eğitim Ön lisans 40 12.7

Lisans 259 82.5

Lisansüstü 15 4.8

Hizmet 
Süresi

1-5 yıl 104 33.1

6-10 104 33.1

11-15 18 5.7

16-20 66 21.0

21-25 18 5.7

26 ve üzeri 4 1.3

Tablo 2’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan çalışanların 189’u (% 60.2) kadın, 125’i 
(%39.8) ise erkektir. Çalışma grubunun yaş dağılımına bakıldığında, katılımcıların 31’i (%9.9) 
18-25 yaş, 95’i (%30.3) 26-30 yaş, 72’si (%22.9) 31-35 ya, 74’ü (%23.6) 36-40 yaş ve 42’si (%13.4) 
41 yaşın üzerindedir. Medeni durumları itibariyle katılımcıların 177’si (%56.4) evli, 135’i 
(%43.0) bekâr ve 2’si (%0.6) duldur. Çalışanların eğitim durumlarına bakıldığında, 40’ı (%12.7) 
ön lisans, 259’u (%82.5) lisans ve 15’i (%4.8) lisansüstü mezunudur. Son olarak hizmet süreleri 
dikkate alındığında 104’ü (% 33.1) 1-5 yıl, 104’ü (% 33.1) 6-10 yıl, 18’i (% 5.7) 11-15 yıl, 66’sı 
(% 21.0) 16-20 yıl, 18’i (% 5.7) 21-25 yıl ve yine 4’ü (% 1.3) 26 yıl ve daha fazla çalışma süresine 
sahiptir. 
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4.4.3. Ortalama, Standart Sapma ve Korelâsyon Analizine İlişkin Bulgular 

Tablo 3:  Ortalama, Standart Sapma ve Korelâsyon Değerleri

Ort. S.S. 1 2 3 4 5

1. Yüzeysel Rol Yapma 2.5305 0.8537     1.00

2. Derinden Rol Yapma 3.1791 0.9426 0.410**     1.00

3. Doğal Duygular 3.9151 0.6750 -0.208** 0.257**    1.00

4. Görev Performansı 4.3001 0.4557 -0.130* 0.159** 0.221**    1.00

5.Bağlamsal 
Performans

4.3193 0.4260 -0.187** 0.093 0.258** 0.757** 1.00

** p<0.01

*   p<0.05

Tablo 3’de en düşük ortalama değerin, bireyin duygusal emeğini oluşturan yüzeysel rol 
yapma boyutunda ( 2,53) olduğu görülmektedir. Yüzeysel rol yapma boyutundan sonra 
en düşük ortalama değerlerin derinden rol yapma ( 3,17) ve doğal duygulara (
=3,91) ait olduğu görülmektedir. Dolayısıyla katılımcıların herhangi bir rol yapma davranışını 
gerektirmeden içlerinden geldiği gibi, ne hissediyorlarsa dışarıya onu yansıtmayı tercih ettikleri 
yani doğal duygularla hareket ettikleri söylenebilir. Diğer yandan iş performansı boyutları 
açısından bakıldığında bağlamsal performans (  =4.31) ile görev performansının (  =4.30) 
bir birine çok yakın değerler aldıkları görülmektedir. Bu sonuçlara göre katılımcıların görev 
tanımları içerisinde yer almayan ancak görev performansını destekleyen, bireyin kişilik ve 
niyetinin belirleyici olduğu davranışlar olarak bağlamsal performans sergileme eğilimlerinin de 
yüksek olduğu belirtilebilir.

Değişkenler arasındaki korelâsyon düzeyleri incelendiğinde, yüzeysel rol yapma ile hem 
görev performansı hem de bağlamsal performans arasında düşük düzeyde negatif ve anlamlı 
bir ilişki olduğu görülmektedir (r=-0.130 ve r=-0.187, p<0.05). Derinden rol yapma ile her iki 
performans boyutu arasında düşük düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki söz konusudur (r=0.159 
ve r=0.093, p<0.05). Benzer biçimde doğal duygular ile her iki performans boyutu arasındaki 
ilişki de düşük düzeyde, pozitif ve anlamlıdır (r=0.221 ve r=0.258, p<0.05). Korelâsyon analizi 
sonuçları, duygusal emek alt boyutlarından doğal duyguların yüzeysel rol yapma ve derinden 
rol yapmaya göre iş performansı ile daha kuvvetli ilişki içinde olduğuna işaret etmektedir (Tablo 
3).
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4.4.4. Regresyon Analizine İlişkin Bulgular

Tablo 4: Duygusal Emeğin Görev Performansı Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon 
Analizi Bulguları

Değişken B Stnd.Hata β T p

Sabit 3.895 0.180 21.645 0.000

Yüzeysel Rol Yapma -0.099 0.034 -0.186 -2.913 0.004

Derinden Rol Yapma 0.098 0.031 0.202 3.129 0.002

Doğal Duygular 0.088 0.041 0.131 2.171 0.031

R=  0.292   R2= 0.085

F=  9.624    p = 0.000

Tablo 4 incelendiğinde, duygusal emeğin yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma ve 
doğal duygular alt boyutları ile görev performansı arasında düşük düzeyde ancak anlamlı bir 
ilişki olduğu söylenebilir (R=0.292, R2 =0.085, p<0.05). Duygusal emek alt boyutları, görev 
performansı alt boyutundaki toplam varyansın yaklaşık %9’unu açıklamaktadır.  

Standardize edilmiş regresyon katsayılarına göre yordayıcı değişkenlerin göreli önem 
sırası; derinden rol yapma (β=0.202),  yüzeysel rol yapma (β=-0.186) ve doğal duygular (β=0.131) 
şeklinde olmuştur. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde 
her üç bağımsız değişkenin de görev performansı üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu 
görülmektedir (p<.05). Duygusal Emek değişkenlerinden derinden rol yapma ve doğal duygular 
görev performans üzerinde pozitif bir etkiye sahip iken yüzeysel rol yapma negatif bir etkiye 
sahiptir. Yani derinden rol yapma ve doğal duygulardaki bir birim artış görev performansında 
0,098 ve 0,088 birimlik artışa neden olurken yüzeysel rol yapmadaki bir birimlik artış görev 
performansında 0,099 birim azalışa neden olmaktadır.  Bu durumda H1, H3 ve H5 kabul 
edilmiştir. 

Tablo 5: Duygusal Emeğin Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkisine İlişkin 
Regresyon Analizi Bulguları

Değişken B Stnd.Hata β T p
Sabit 3.937 0.167 23.557 0.000
Yüzeysel Rol Yapma -0.101 0.032 -0.202 -3.189 0.002
Derinden Rol Yapma 0.058 0.029 0.129 2.009 0.045
Doğal Duygular 0.115 0.038 0.183 3.059 0.002
R=  0.311   R2= 0.097
F= 11.093   p = 0.000

Tablo 5 incelendiğinde, duygusal emeğin yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma ve 
doğal duygular alt boyutları ile bağlamsal performans arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki 
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olduğu görülmektedir  (R=0.311, R2 =0.097, p<0.05). Duygusal emek alt boyutları, bağlamsal 
performans alt boyutundaki toplam varyansın yaklaşık %10’unu açıklamaktadır.  

Standardize edilmis regresyon katsayılarına göre yordayıcı değişkenlerin göreli önem 
sırası; yüzeysel rol yapma (β=-0.202), doğal duygular (β=0.183)  ve derinden rol yapma (β=0.129) 
şeklinde olmuştur. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde 
her üç bağımsız değişkenin de bağlamsal performans üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu 
söylenebilir (p<.05). Duygusal Emek değişkenlerinden derinden rol yapma ve doğal duygular 
bağlamsal performans üzerinde pozitif bir etkiye sahip iken yüzeysel rol yapma negatif bir etkiye 
sahiptir. Yani derinden rol yapma ve doğal duygulardaki bir birim artış bağlamsal performansta 
0,058 ve 0,115 birimlik artışa neden olurken yüzeysel rol yapmadaki bir birimlik artış bağlamsal 
performansta 0,101 birim azalışa neden olmaktadır.  Bu durumda H2, H4 ve H6 kabul edilmiştir. 

5. TARTIŞMA VE SONUÇ

 Araştırmada çalışanların duygusal emek gösterimlerine ilişkin ortalama puanları 
dikkate alındığında, duygusal emek açısından katılımcıların daha ziyade doğal duygularıyla 
hareket ettikleri ve derinden rol yapma davranışını sergiledikleri buna karşılık sahte duyguların 
sergilenmesini gerektiren yüzeysel davranışları nispeten daha az tercih ettikleri ifade edilebilir. 
Bu durum gerçek duyguları maskelemeyi gerektiren davranışların hem daha yoğun bir çaba 
gerektirmesi, hem de kişi açısından psikolojik yönde oluşturabileceği olumsuzluklar açısından ele 
alındığında yoğun olarak tercih edilmeme sebebini açıklayabilir. Performans boyutlarına ilişkin 
ortalama değerleri dikkate alındığında katılımcıların hem görev hem de bağlamsal performans 
boyutları açısından birbirine çok yakın ve yüksek değerler ortaya koydukları ifade edilebilir. 
Bu durum özellikle performans kriterlerinin çok önemli olduğu hizmet sektöründe görev 
tanımlarını layıkıyla yerine getirebilmek açısından anlam taşımaktadır. Bağlamsal performans 
açısından ise, görev tanımının dışında birtakım çabalara girişmek bunun karşılığında elde 
edilecek örgütsel yararlar açısından değerlendirildiğinde anlamlı bulunabilir.

 Duygusal emek alt boyutları ile iş performansı alt boyutları arasındaki ilişkileri ortaya 
çıkarma yönünde regresyon analizinden elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, duygusal 
emeğe ilişkin yüzeysel rol yapma alt boyutunun iş performansının her iki alt boyutu üzerinde 
de negatif yönlü bir etkisi olduğu görülmektedir. Bu durum, çalışanların hizmet verdikleri 
kişileri memnun etmeye yönelik belirli duyguları –öyle hissetmeseler bile- sergilemelerinin ve 
duygularını olduğundan farklı göstermeye çalışmalarının, üzerlerinde hem biyolojik hem de 
psikolojik bir baskı oluşturacağı ve bunun da performanslarını düşüreceği yönünde açıklanabilir. 
Zira istemeyerek ve sevmeyerek yapılan bir iş performansı artırma yönünde değil azaltma 
yönünde bir etkiye neden olabilecektir. Yazında bu bulguyu destekleyen ya da bu bulguyla 
çelişen çalışmalar (Çağlıyan ve dğ., 2013; Meier ve dğ., 2006; Othman ve dğ. 2008; Ünlü ve 
Yürür, 2011) yer almaktadır. Bununla birlikte ilgili yazın taramasına göre, genel olarak gerçek 
duyguları saklamayı, maskelemeyi ve örgütün beklentileri doğrultusunda rol yapmayı gerektiren 
davranışların performansı düşüreceği yönünde bir düşünce söz konusudur.  Bu doğrultuda, 
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duygusal emek gösterimine ilişkin gerçek ya da sahte duyguların sergilenmesinin performansı 
olumlu ya da olumsuz bir biçimde etkileyebileceği düşüncesine yönelik çeşitli çalışmalar da söz 
konusudur. Bazı araştırmacılara göre, duygusal emeğin doğal duygular biçiminde sergilenmesi 
performansı olumlu bir biçimde etkilerken (Ashforth ve Humphrey, 1993, Hochschild, 1983; 
Rafaeli ve Sutton, 1987); sahte yani yüzeysel biçimde sergilenmesi ise performansı azaltıcı 
yönde bir etkiye (Grandey, 2000) sebep olabilecektir. Bu araştırmadan elde edilen sonuç hizmet 
sektörü çalışanlarının sahte duygularının görev performansları ile bağlamsal performanslarını 
düşürdüğünü ortaya koyarak yazındaki genel beklentiyle paralellik göstermektedir. 

Araştırma sonucu ortaya çıkan bir diğer bulgu, derinden rol yapma alt boyutunun görev 
performansı ve bağlamsal performans üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu yönünde olup, 
bu durum yazında aktarılan bazı çalışmalarla (Brotheridge ve Grandey, 2002; Onay, 2011; 
Ünlü ve Yürür, 2011) da uyumlu bir sonuca işaret etmektedir. Bu durum yukarıdaki atıflar da 
göz önüne alındığında biraz daha anlam kazanmaktadır. Zira derinden rol yapma davranışını 
gösteren çalışanlar, örgütün beklentisi çerçevesindeki duyguları gerçekte de yaşamak için 
içselleştirdiklerinden bu yöndeki emeklerinin hem görev hem de bağlamsal performanslarını 
arttırması anlamlı bir sonuç ortaya koymaktadır. Özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren 
örgütlerin işlere yönelik oluşturdukları görev tanımları ile çalışanlarından bekledikleri 
duygu gösterimleri çoğu durumda birbiriyle örtüşmektedir. Bunun da ötesinde özellikle 
kurumsallaşmanın sağlandığı örgütler açısından değerlendirildiğinde, çalışanların sosyalleşme 
süreçlerinin ve aldıkları eğitimlerin, sergilemeleri istenen duyguları içselleştirmelerini ve 
bunun da görev tanımları ile bağdaştırılmasını nispeten kolaylaştıracağı ifade edilebilir. Bu da 
doğal olarak çalışanların görev performanslarını yükselten bir durum ortaya koyabilecektir. 
Çalışanların bağlamsal performans sergilemeleri ise, çalıştıkları örgüte ve sahip oldukları işlerine 
yönelik olumlu görüş ve tutumları ile ilgili yazında da belirtildiği üzere örgütten beklentilerinin 
karşılanacağı yönündeki düşünceleri çerçevesinde şekillenmektedir. Bu durum da derinden 
rol yapma davranışının bağlamsal performans üzerindeki olumlu etkisini açıklama noktasında 
anlam kazanmaktadır.

Araştırmada elde edilen bir diğer bulgu da, doğal duygular alt boyutunun hem görev hem 
de bağlamsal performans üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğudur. Bu durum da yukarıda 
belirtildiği üzere gerçek duyguların sergilenmesinin ve herhangi bir sahte rol davranışının 
ortaya çıkmamasının performansı olumlu yönde artıracağına ilişkin genel kabule uygun bir 
sonucu ortaya koymaktadır. Nitekim o örgütte çalışmayı tercih etmiş, bu yönde sosyalleşme 
sürecine girmiş ve eğitim almış bir çalışanın görevinin ne olduğunu bilmesi ve gerçekçi bir 
biçimde duygularını da işine bu yönde yansıtmasının görev performansını olumlu bir biçimde 
etkileyebileceği düşünülebilir. Üstelik özellikle hizmet sektöründeki örgütler, işin gerektirdiği 
role uygun bir biçimde davranması muhtemel olan ve bir anlamda aranılan özelliklere 
sahip ve istenilen duyguları sergileyebilecek kişileri daha işe alma aşamasında belirlemeye 
çalışmaktadırlar. Bu da örgütler açısından iş ve çalışan uyumunu daha en başında sağlamaya 
çalışmak anlamını taşımaktadır. Örgütler aday araştırma sürecinde olaylara olumlu yaklaşabilen, 
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güler yüzlü, problemleri çözme ve ikna etme yeteneğine sahip kişilerle çalışmak istediklerini iş 
duyurularında açıkça belirtmektedirler (Rafaeli ve Sutton, 1987: 26). Doğal duyguların görev 
tanımının ötesinde birtakım düşünce ve davranışlarla ortaya çıkarılan bağlamsal performansa 
olumlu etkisi açısından değerlendirildiğinde, bu tür bir performansın sergilenebilmesi için 
bireyin zaten istekli, hevesli kısacası olumlu duygularla çalışması bir gereklilik olarak ele alınabilir. 
Bu sebeple, doğal duyguların bağlamsal performans üzerinde olumlu bir etki yaratması olağan 
bir durum olarak kabul edilebilir.  

Duygusal emek ile performans arasındaki ilişkiyi hizmet sektörü açısından inceleyen 
araştırma sayısı oldukça sınırlıdır (Ünlü ve Yürür, 2011; Onay, 2011).  Bu araştırma bu anlamda 
bir katkı sağlamakla birlikte araştırmanın Denizli’deki birkaç kamu ve özel banka, hastane ve 
okul çalışanlarını kapsaması, elde edilen bulguların genelleştirilmesini güçleştirmektedir. Bu 
nedenle araştırmanın hizmet sektöründe yer alan daha fazla türde ve sayıdaki örgütlerde de 
yapılmasının bu alandaki çalışmaları zenginleştireceği düşünülmektedir. Ayrıca araştırmada 
çalışanların görev ve bağlamsal performansları algısal düzeyde incelenmiş olup, bireylerin 
kendilerine ilişkin değerlendirmelerinin, gerçek durumdan sapmalar gösterebileceğine ilişkin 
durum göz önüne alınarak, bundan sonraki araştırmalarda duygusal emek ile performans 
ilişkisini ele alırken, performansın gerçekleşen düzeyi açısından incelenmesi önerilebilir.
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countries. In case there is no change in these dynamics, it is 
highly likely that possible future crises will show a similar 
tendency to spread. 
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1. GİRİŞ

20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren; dünyada küreselleşme ve bölgeselleşme eğilimlerinin 
yoğunlaştığı görülmektedir. Bu duruma finansal serbestleşme politikaların da eklenmesiyle, 
uluslararası piyasaları birbirinden ayıran sınırlar ortadan kalkmıştır. Finansal serbestleşme, 
küresel anlamda aktörlerin sayısının artmasına sebep olmuştur. Bu faktörler, ülkeler arasındaki 
ticari ve finansal karşılıklı bağlantıları artırmıştır. Ülkeler arasında ticari ve finansal ilişkilerin 
gelişmesi, “küresel ekonomik bütünleşme” adı verilen olguyu gündeme getirmiştir. Küresel 
ekonomik bütünleşme; ülkeleri çeşitli açılardan birbirine bağımlı hale getirmektedir. Ülkeler 
arasındaki bağımlılığın artmasında birçok faktör rol oynamaktadır. 

Ülkelerin giderek finansal ve ticari açıdan birbirleriyle daha fazla ilişki içine girmeleri, 
farkında olmadan giderek birbirlerine daha bağımlı hale gelmelerine sebep olmaktadır. 
Ülke ekonomileri arasında artan bu bağımlılık, bir ekonomide yaşanan makro ekonomik 
olumsuzlukların diğer ekonomilerde de hissedilir hale gelmesine sebep olmaktadır. Bu etkinin 
derecesi ülkeler arasındaki bağlantının derecesine göre değişmektedir.

Böyle bir sürecin sonucunda son dönemde ortaya çıkan krizlere bakıldığında; krizlerin 
çıkış nedenlerinin farklı olmasına rağmen, ortak özelliği ülkeler arasında yayılma gösterdiğidir. 
1998 yılında Tayland’da başlayan krizin Asya ülkelerine yayılması ve Amerika’da ortaya 
çıkan mortgage krizinin bütün dünyayı etkilemesi bunun en önemli göstergelerindendir. 
Ülkelerarasında artan bütünleşme ekonomik sistemin tümünü etkilemekte ve sistemin tümü 
üzerinde risk oluşturmaktadır. Bu durumda, uluslararası finansal sistem, sistemik risk ile karşı 
karşıya kalmaktadır. 

Bu çerçevede çalışmanın ilk bölümünde, kriz modelleri ele alınacaktır. Küreselleşme, 
finansal serbestleşme gibi faktörlerin devreye girmesiyle beraber kriz modellerindeki değişim 
ortaya konulacaktır. İkinci bölümde dünyada son zamanlarda yaşanmış bazı krizler, bu krizlerin 
anatomisi, çıkış nedenleri ve gelişim süreci incelenerek çeşitli ortak noktalar tespit edilmeye 
çalışılacaktır. Üçüncü bölümde ise, yayılma etkisi kavramı üzerinde durulacak ve yayılma 
etkisini artıran faktörler belirlenmeye çalışılacaktır. 

2. FİNANSAL KRİZ MODELLERİ 

Kriz, önceden bilinmeyen ya da öngörülemeyen bazı gelişmelerin; makro düzeyde devlet, 
mikro düzeyde ise firma ve bireyleri ciddi olarak etkileyecek sonuçlar ortaya çıkarmasıdır. 
Aniden ve beklenmedik bir anda ortaya çıkan olumsuz gelişmeleri kriz olarak adlandırmak 
daha doğrudur. Yoksa normal süreç içersinde ortaya çıkan sorunları kriz olarak adlandırmak 
doğru değildir (Aktan ve Şen, 2001:1225).

Finansal krizler için ise farklı tanımlamalar mevcuttur. Mishkin’e göre, finansal kriz, 
ters seçim ve ahlaki tehlike sorunlarının giderek kötüleşmeye başlaması sonucunda, finansal 
piyasaların topladıkları fonları, en verimli şekilde kullanabilecek ekonomik birimlere etkili bir 
şekilde yönlendirememesi sebebiyle, finansal piyasalarda ortaya çıkan doğrusal olmayan bir 
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bozulmadır. Dolayısıyla finansal kriz mali piyasaların verimsiz çalışmasına yol açarak, keskin 
bir ekonomik daralmayla sonuçlanır (Mishkin, 1996:39). Başka bir tanıma göre finansal krizler, 
reel ekonomi üzerinde büyük yıkıcı etkiler yaratabilen ve piyasaların etkin işleyiş gücünü bozan 
finansal piyasalardaki çöküşlerdir. Banka veya banka-dışı finansal kesimdeki şirketlerin borç 
problemlerini de içerebilir. Bazen bankacılık kesimine ilişkin bir ödeyememe (insolvency) 
durumundan da kaynaklanabilir. Çoğunlukla aktif fiyatlarında bir çöküşle belirginleşir 
(IMF,1998:75 ).

Reel sektör krizlerini ve finansal krizleri açıklamaya yönelik olarak geliştirilen çok sayıda 
teorik model vardır. Ancak bu modeller bütün kriz türleri için açıklayıcı nitelikte değillerdir. 
Çünkü krizler arasında her ne kadar ortak noktalar olsa da, hiçbir kriz birbirinin aynısı 
olmamaktadır. Her birisi krizlerin farklı noktasına dikkat çeken bu modelleri dört başlık altında 
toplamak mümkündür. Bunlar;

1- Birinci nesil modeller (spekülatif atak modelleri),

2- İkinci nesil modeller,

3-Yayılma/bulaşma etkisi (contagion) modelleri,

4- Dışsal faktörlere vurgu yapan modeller,

Birinci nesil kriz modelleri Krugman (1979) tarafından literatüre kazandırılmış daha 
sonra Flood ve Garber (1984) tarafından yapılan çalışmayla geliştirilmiştir. Bu modele göre; 
krizin ortaya çıkmasını sağlayan ana etkenin, ülkelerin sahip oldukları temel makroekonomik 
faktörler olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca birinci nesil kriz modellerinde para krizlerinin 
sebebi olarak, makroekonomik politikaların yapısal anlamda birbiriyle uyumlu olmamaları 
dolayısıyla da bu uyumsuzluğun uzun süre sürdürülemez oluşu gösterilmektedir. Kanonik 
modeller olarak da adlandırılan bu modellerde, ekonomi politikalarındaki birbiriyle çelişen 
amaçların varlığı, döviz kurunu belirli bir seviyede tutma isteği, bütçe açıklarının para basılarak 
finanse edilmesinin sonucunda makro ekonomik verilerin kötüleşmesiyle beraber parasal bir 
çöküşün yaşanması krizler ortaya çıkartan etkenler olarak sıralanmaktadır (Yay, 2001:1234). 

İkinci nesil kriz teorilerinde, birinci nesil teorilerin tersine ekonomik temellerde 
sürekli bir bozulma olmadan da krizin ortaya çıkma olasılığı belirtilmekte ve rasgele beklenti 
kaymalarının da para krizinin sebebi olabileceği ifade edilmektedir (Solomon, 2003:1). Bu 
modellere göre uygulanan makroekonomik politikaların gelecekte sürdürülebilirliği konusunda 
beklentilerde ortaya çıkan ani değişiklikler krizin ortaya çıkmasını sağlamaktadır (Delice, 
2003:65). Ekonomideki karar birimlerinin beklentileri ile ekonomide ortaya çıkan sonuçlar 
karşılıklı bir etkileşim içerisindedir. Bu yüzden ekonomi politikasını belirleyenlerin beklentileri 
çok iyi yönetmesi gerekmektedir. Gelecekte makroekonomik göstergelerle ilgili olarak kötümser 
bekleyişlerin hakim olması, kendi kendini besleyen olumsuz bir süreç ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır. Böylece krizler beklenmedik bile ortaya çıkabilmektedir (Işık ve Togay, 2002:31). 
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Bu modellere göre; herhangi bir gerilim politik belirsizlik ya da inandırıcılık eksikliği 
iktisadi birimlerin beklentilerinde ani değişikliklere yol açmakta ve bu değişiklikler hükümetin 
hedeflediği politikaları gerçekleştirememesine neden olarak krizi yaratmaktadır.  

1994 Meksika Krizi birinci nesil kriz modellerine 1992 Avrupa Döviz Kuru Mekanizması 
(ERM) krizi ikinci nesil kriz teorilerine örnek olarak gösterilebilir. Asya krizi ise üçüncü nesil 
kriz modellerini bir başka deyişle yayılma etkisi modellerini ortaya çıkarmıştır. Bu modeller 
finansal piyasaların giderek bütünleştiği günümüz dünyasında herhangi bir ülkenin finans 
piyasasında meydana gelen istikrarsızlığın (şokun) başka bir ülke piyasasına bulaşarak o ülkeyi 
(ülkeleri) de etkisi altına almasından hareket etmektedir. 

Birinci nesil spekülatif atak modellerine dayalı olan bu modellerde farklı ülkelerde eş-
anlı olarak ortaya çıkan krizler açıklanırken, ülkelerin kendi içlerinde benzer kırılganlıklar 
taşıdıkları (örneğin Asya’da sabit döviz kuru sistemleri ve dolar cinsinden aşırı dış borçlar gibi) 
ve bu nedenle ortak şoklarla sarsıldıkları öne sürülmektedir. Diğer taraftan bireylerin rasyonel 
olmayan davranışları veya parasal fon yöneticilerinin karşılaştıkları asimetrik bilgiler nedeniyle 
yatırımcılarda oluşan rasyonel olmayan beklentilerin de krizlerin yayılmasını etkilediği kabul 
edilmektedir (Delice, 2003:65). 

TCMB terimler sözlüğünde finansal bulaşıcılık ve yayılma: Ülkelerin birinde ortaya çıkan 
sorunlar yüzünden tedirgin olan uluslararası yatırımcıların benzer özelliklere sahip ülkelerden 
yatırımlarını hızla çekmeleri ve bu şekilde olumsuz yatırım koşullarının diğer ülkelerin finansal 
sistemlerine de yayılması şeklinde tanımlanmaktadır. 

Bir ülke mali piyasasında yaşanan krizin diğer ülkelere yayılması üç kanaldan 
gerçekleşmektedir. Bunlar: (Coşkun, 2001:44)

•	 Krizdeki ülkelere satış yapan yabancı firmaların taleplerindeki düşüşün yaratacağı etki,

•	 Yabancı yatırımcıların bir başka piyasada uğradıkları kayıpları karşılamak için hisse 
senedi piyasasında yüksek miktarda satış yaparak nakite geçme istekleri,

•	 Yabancı yatırımcıların aynı bölgede faaliyet gösteren firmaları yeniden değerlendirme 
eğilimleridir.

Ortak şokların olmadığı durumlarda ise, kriz bir ülkeden diğerine çeşitli kanallarla 
yayılmaktadır. Bu kanallardan biri, ülkelerin birbirleriyle olan ticari bağlarıdır. Birbirleriyle ticari 
bağlantıları olan ülkelerden birinin devalüasyon yapması, diğer ülkeleri de rekabet edebilirliği 
yeniden sağlamak için devalüasyona zorlayabilmektedir. Ticari bağların dışında, finansal 
piyasaların karşılıklı bağlılığı ortak kreditörlerden borçlanma veya kreditörlerin portföylerinin 
karşılıklı bağımlı olması da yayılma etkisini sağlayan diğer kanallardır (Yay v.d. 2001:27). 

Dışsal faktörlere vurgu yapan dördüncü nesil modellerde ise özellikle, GOÜ’lerde yaşanan 
krizlerde, dışsal faktörlerin belirleyici olduğu vurgulanmaktadır. Bu modeller; sanayileşmiş 
ülkelerde ortaya çıkan önemli ekonomik gelişmelerin, (talep yapısında, dış ticaret hadlerinde, 
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faiz oranlarında, döviz kurlarındaki) yatırımların küreselleşmesi ve sermaye piyasalarındaki 
artan bütünleşmenin de etkisiyle gelişmekte olan ülkelerdeki bazı makroekonomik göstergelerin 
bozulmasına yol açtığını bu durumun da krizleri tetiklediğini öne sürmektedir (Delice, 2003:65).   

3. DÜNYADA SON ZAMANLARDA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLER

Dünyanın çeşitli bölgelerinde değişik periyodlarla ortaya çıkan ekonomik krizler son 
çeyrek yüzyılın en önemli ekonomik konularının başında gelmektedir. Bu krizler, uzun bir 
süre dünya gündemini meşgul ederken birçok ülke açısından da ciddi ekonomik sıkıntılar 
doğurmuşlardır. Özellikle bölgesel ya da küresel düzeydeki son krizlere bakılacak olursa birçok 
ortak yönlerinin olduğu görülmektedir. İzleyen bölümde dünyada son yıllarda yaşanmış olan 
bölgesel ve küresel krizler üzerinde çeşitli yönleriyle kısaca durulmuştur.

3.1. 1994-1995 Latin Amerika Krizleri 

1980’li yıllardan başlayarak 1990’lı yıllara kadar süren dönemde Latin Amerika ülkeleri 
finansal sistemlerine derinlik kazandırmak ve yatırımların verimliliğini artırmak amacıyla mali 
reformlar yapmışlardır. Latin Amerika’daki finansal baskı süreci ile birlikte ağırlık kazanan ulusal 
sermaye piyasalarının serbestleşmesine yönelik bu uygulamalar, 1980’li yıllarda başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır. Finansal baskının kaldırılarak kurumsal düzenlemeler yapılmadan finansal 
serbestleşme politikalarına ağırlık verilmesi, finansal piyasaları krize açık duruma getirmiştir 
(Williamson and Mahar, 2002:47). 

Meksika’nın büyük boyutlara ulaşan cari işlemler açığı ile kur rejimini uzun süre birlikte 
yürütemeyeceği kaygısı 1994 yılı sonlarında yaygınlaşmış ve ülkeden yoğun biçimde sermaye 
çıkışları başlamıştır. Meksika, Pezo üzerinde yaratılan bu baskıya uzun süre direnememiş ve kur 
politikasını değiştirmek zorunda kalmıştır. Meksika krizi sırasında, başta Brezilya, Arjantin gibi 
Güney Amerika ülkeleri olmak üzere gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışları gözlenmiştir 
(DPT, 2000:38). 

Meksika’da başlayan bu kriz bölgeye hakim olan güvensizlik nedeniyle ve “domino etkisiyle” 
diğer Latin Amerika ülkelerine de yayılmıştır. Arjantin ve Meksika, Latin Amerika’nın iki farklı 
ucunda olmasına, çok az doğrudan ticaret ve finansman bağı bulunmasına rağmen krizden 
hemen hemen aynı oranda etkilenmişlerdir. Krizde panik içindeki uluslararası yatırımcılar 
özellikle Latin Amerika ülkelerinden hızlı biçimde fonlarını geri çekmeye başlamışlardır. Bu 
durum bölge ülkelerinin borsalarında önemli düşüşlere neden olmuştur. Kriz, farklı boyutlarda 
diğer gelişmekte olan ülkeleri ve borsalarını da etkisi altına almıştır.

3.2. Güneydoğu Asya Krizi

1997 yılının Temmuz ayında Tayland’da başlayan ve kısa süre içinde diğer Asya ülkelerine 
daha sonra da dünyanın diğer ülkelerine sıçrayan ve Asya krizi olarak ad landırılan kriz, özünde 
mali bir kriz özelliği ta şımaktadır. Asya krizine, yurtdışına çıkan ser mayenin tekrar yurtiçine 
çekilebilmesi ama cıyla faizlerin yükseltilmesi politikası, mevcut borç oranlarının yüksekliği ve 
mali kurumla rın zayıflığı nedeniyle ekonominin daha da zayıflaması neden olmuştur (Devrim, 
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2001: 942). İlk başta 1997 yılı Şubat ayında başlayan ve Tayland’ın 2 Temmuz’da para birimi Baht’ı 
devalüe etmesi ile bölge ekonomilerine ve dünyaya yayılan finansal kriz, sırasıyla Filipinler, 
Malezya, Endonezya, Güney Kore ve Hong Kong’a sıçrayarak bu ülkeleri de etkisi altına almıştır. 
Örneğin Endonez ya’da şirketlerin %75’i iflas etmiştir.

Krizin Tayland’da ortaya çıkmasının nedeni cari işlemler açığının GSMH’ya oranının 1996 
yılında %7,9’a ulaşmasıdır. Söz konusu ülkelerin cari işlemler açığı vermelerinin temel nedeni, 
kriz öncesi yıllarda ulusal para birimlerinin değerlenmiş olmasıdır. 1990’dan itibaren bu ülkelere 
yönelen ve büyük tutarlara ulaşan sermaye girişleri ulusal para birimlerinin değerlenmesine 
yol açmıştır. Bunun sonucunda, göreceli olarak pahalı hale gelen Asya ülkelerinin ihracatının 
azalması, cari işlemler dengesinin büyük açıklar vermesi ve kötü kredilerin artması eklenince, 
Asya ülkeleri paralarını çok hızlı biçimde devalüe etmek zorunda kalmışlardır (Güloğlu ve 
Altunoğlu, 2000:13). Haziran 1997-Mart 1998 döneminde Kore, Tayland, Endonezya, Filipinler 
ve Malezya para birimleri ABD doları karşısında %31 ile %74 arasında değişen oranlarda değer 
kaybetmişlerdir (DPT, 2000:38). 

Başlangıçta Asya krizi olarak nitelendirilen kriz 1998 yılında Rusya ve Brezilya’ya sıçrayarak 
küresel bir nitelik kazanmıştır. Rusya’nın Ağustos 1998’de kısmi moratoryum ilan etmesi krize 
yeni bir boyut kazandırmıştır. Rusya’nın ilan ettiği moratoryum uluslararası piyasalarda yeni bir 
panik ortamı yaratmıştır. Yatırımcılar, gelişmekte olan ülkelere açtıkları pozisyonları yeniden 
değerlendirme yoluna gitmişlerdir. Gözler bu kez Brezilya üzerine çevrilmiştir. Dış borç stoku en 
yüksek ülkelerden biri olan Brezilya, kriz dönemine cari işlemler ve bütçe açıkları ile girmiştir. 
Yoğun sermaye çıkışları Brezilya’nın büyük tutarlara ulaşan döviz rezervlerinin erimesine neden 
olmuştur 

Asya krizi dünyanın diğer bölgelerine başlıca iki kanalla yayılmıştır. Birincisi; yatırımcılar 
riskli buldukları gelişmekte olan piyasalardan çekilerek göreli olarak düşük getiriye razı 
olmuşlar ve güven duydukları gelişmiş ülkelere yönelmişlerdir. İkincisi ise, büyük ölçekli 
sermaye çıkışlarına maruz kalan ve yeni finansman olanakları bulamayan gelişmekte olan 
ekonomiler ciddi sarsıntılar geçirmiştir. Krizden etkilenen Asya ülkelerinin iç taleplerini 
kısmaları ve gerçekleşen devalüasyonlar sonucu rekabet avantajı sağlamaları, diğer ülkelerin 
ihracat gelirlerini olumsuz yönde etkilemiştir (DPT, 2000:39). 

Asya krizinden sonra bölgede faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinde olağanüstü düşüşler 
oluşmuştur. Kriz sonucunda Hong Kong, Endonezya, Güney Kore ve Tayland borsalarında 1997 
yılında ortaya çıkan sermaye kaybı 200 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 
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Tablo 1: Krizdeki Ülkelere (1) Yönelen Net Sermaye Akımları (Milyar $)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Toplam Net Özel 
Sermaye akımları 24.2 26,8 26,6 31,9 33,2 62,5 62,4 -19,7 -46,2

Net Doğrudan Yat. 6,2 6,1 6,3 6,7 6,5 8,7 9,5 12,1 4,9

Net Portföy Yatırımları 0,3 3,4 5,3 16,5 8,3 17,0 20 12,6 -6,5

Banka Kredi. Ve Diğer 
Serm.Akımları 17,9 17,3 15,0 8,7 18,4 36,9 32,9 -44,5 -44,5

Kaynak:  IMF Outlook 1999, s.93 (1): 5 Asya Ülkesi: Endonezya, Kore, Malezya, Filipinler, 
Tayland

Tablo 1’de kriz öncesi ve kriz sonrası süreçte, krizin en yoğun şekilde yaşandığı 
Asya ülkelerine yönelen sermaye akımları gösterilmektedir. Bu ülkelere giren net portföy 
yatırımlarındaki büyük düşüş, krizin yaşandığı 1997 ve 1998 yıllarında net bir şekilde 
görülmektedir. Bu ülkelere 1990 yılında 0,3 milyar dolar olan yıllık portföy yatırımları kriz 
öncesi yıl olan 1996’da 20 milyar dolar düzeyine yükselmiştir. Krizin başlamasıyla beraber net 
özel sermaye akımlarındaki çıkışlar da dikkat çekicidir. 

Kriz öncesinde Güney Asya’da faaliyet gösteren ABD kökenli 2400 hedge fon bulunmaktaydı. 
Yalnızca bu fonların toplam yatırım miktarı 100 milyar ABD Dolarının üstündeydi (Mann, 
1998:27). Bu ve benzeri fonlar krizinin başlangıcında, portföylerindeki varlıkların değerlerini 
korumak için hızla ulusal paradan kaçmışlar; bu hızlı kaçış “sürü etkisi” ile daha da hızlanıp tüm 
ülkelerin finansal piyasalarına yayılmıştır. Böylece bölgedeki kriz unsurları birbirini besleyen 
bir hal almıştır.

Tablo 2’de krize giren ülkelerin borsa endekslerinde meydana gelen değer kayıpları 
görülmektedir. Buna göre, en yüksek düşüş G.Kore borsasında olmuş bu ülkeyi Malezya ve 
Endonezya borsaları izlemiştir.

Tablo 2: Krize giren Asya Ülkelerinin Borsa Endekslerinde Yaşanan Değer Kayıpları 
(30.06.1997-/08.05.1998)

Ülkeler Borsa Endekslerindeki Kümülatif Değişme

Tayland -26.7

Malezya -46.2

Endonezya -40.0

Filipinler -21.3
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Hong Kong -33.8

G.Kore -50.0

Tayvan -9.1

Singapur -28.5

Kaynak: Alp, (2000) Finansın Uluslararasılaşması, Yapı Kredi Yayınları 1337, s:166

Fon çıkışları nedeniyle düşmekte olan borsa endeksleri, krizin reel sektöre yayılması, 
şirketlerin de zor duruma düşmesiyle birlikte daha hızlı bir şekilde değer kaybetmişlerdir. 1997 
yılında başlayan Asya Krizi’nden şu sonuçları çıkarmak mümkündür (Rodrik, 2000:82-83):

•	 Bankacılık sistemlerinin önemi ortaya çıkmıştır. Krizin başlamasında Güneydoğu 
Asya ülkeleri bankacılık sistemlerindeki zaaflar başlıca rolü oynamıştır. 

•	 Ekonomilerinde büyük cari işlemler ve bütçe açıkları gibi makroekonomik dengesizlikler 
bulunan ülkeler krizden en çok etkilenen ülkeler olmuşlardır. 

•	 Makro ekonomik dengelerle uyumlu olmayan kur politikaları, spekülatif ataklara hedef 
olarak krizin yayılmasına katkıda bulunmuştur.

•	 Uluslararası sermaye piyasaları, iyi ve kötü riskleri ayırt etmede pek de başarılı 
olamamaktadırlar. 

•	 Kısa vadeli sermayeye aşırı derecede bağımlılık ülkeler açısından olumsuz sonuçlar 
doğurmaktadır. 

•	 Dışa açık ekonomilerde sermaye akışındaki tersine dönüş daha büyük etkiler 
yaratmaktadır.

Asya Krizi’nin ortaya çıkardığı bir başka durum ise; ekonomilerinde dengesizlik, kur 
politikalarında uyumsuzluk bulunmayan ülkelerin bile finansal krizlere karşı tamamen güvence 
altında bulunmadıklarıdır. Yatırımcıların beklentileri ve davranışları yayılma etkisi sonucunda 
krizin bu ülkelere de sıçramasına neden olabilmektedir. 

3.3. Amerikan Mortgage Krizi 

2007 yazında ABD’de başlayan ve 2008 yılının ortalarından itibaren Amerikan bankası 
Bear Stearns’ın iflasını açıklaması, bunu diğer büyük yatırım bankaları olan Lehman Brothers 
ve Merrill Lynch’in izlemesi ve bu sub-prime kredileri sigorlayanan dünyanın en büyük sigorta 
şirketlerinden biri olan AIG’nin zor duruma düşmesiyle beraber derinleşen daha sonra da diğer 
ülkelere yayılan krizin temelleri daha önceki yıllara dayanmaktadır. Bu krizin ortaya çıkmasına 
neden olan süreç şu şekilde özetlenebilir. 

1990’lı yılların sonuna doğru oluşan ve teknoloji hisselerinin aşırı değerlenmesinden 
kaynaklanan “teknoloji balonunun” patlamasından sonra ABD’de ekonomisinde durgunluk 
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baş göstermiştir. Bu duruma 11 Eylül 2001 yılındaki terör saldırıları da eklenince durgunluğun 
etkileri daha ağır hissedilir hale gelmiştir. Amerikan ekonomisini durgunluktan kurtarmak 
isteyen ABD Merkez Bankası (FED) faiz oranlarını hızlı bir şekilde düşürmüştür. Mayıs 2000 
ile Kasım 2001 arasında geçen yaklaşık 1.5 yıl içerisinde faiz oranları %6,5 seviyesinden %1,75 
seviyesine kadar düşürülmüştür. Yapılan faiz indirimleri konut kredilerini artırarak konut 
sektörünü canlandırmıştır. Kârlarını artırmak amacıyla bu canlanmadan yararlanmak isteyen 
bazı bankalar, düşük gelirli kişilere, mortgage kredileri kullandırmaya başladılar (Ünal ve Kaya, 
2009:3). Sadece dar gelirlilerin kullandığı bu türden yüksek riskli kredilerin boyutu 1.5 trilyon 
doları geçmiştir (Müsiad, 2009:28-29). Bu durum, bir yandan ABD’de ev sahipliğinin hızla 
tabana yayılmasını sağlarken diğer yandan ülkedeki emlak fiyatlarının hızla artışını sağlamıştır 

Emlak fiyatlarındaki artışla yaygınlaşan, ikinci ipoteklerden kaynaklı krediler yoluyla 
tüketici talebinde ve ekonomide büyüme sağlanırken, “menkul kıymetleştirme” yoluyla emlak 
kredileri uluslararası piyasalara ihraç edilmiştir. Kullandırılan krediler teminat gösterilerek 
piyasaya tahvil satışları yapılmış, bu tahvillerden yatırım bankaları, hedge fonlar ve çeşitli finans 
kuruluşları yeni türev ürünler yaratarak bu ürünleri diğer ülkelere ihraç etmişlerdir. Böylelikle 
kredi riskleri bütün mali kesime yayılmıştır. Bu durum merkezinde inşaat sektörünün ve finans 
piyasalarının bulunduğu, küresel piyasalar tarafından fonlanan talebin tetiklediği bir ekonomik 
balona yol açmıştır (Birdal, 2009:1). Dolayısıyla da kriz başladığında ABD olmak üzere bu 
menkul kıymetleri satın alan diğer ülkelerdeki bankacılık sektörü ve bu kağıtları sigortalayan 
şirketler büyük bir ödeme güçlüğü içine girmişlerdir (Bahçekapılı, 2009:133). IMF Küresel 
Finansal istikrar raporunda, toksik varlıkların toplam tutarının 4.1 trilyon dolar olarak tahmin 
edilmekte, bunun 2.7 trilyon dolarının ABD, 1.2 trilyon dolarının Avrupa, 150 milyar dolarının 
ise Japon finansal kuruluşlarında olduğu belirtilmektedir (Togan, 2009:7).

Alacaklarını tahsil edemeyen bankalar ya icra yoluna gitmişler ya da diğer bankalardan 
borç bulmaya çalışmışlardır ve sonuçta likidite krizi başlamıştır. ABD piyasalarında başlayan 
kriz kısa sürede küresel piyasalara yayılmıştır. Mortgage tahvilleri, menkul kıymetleştirme 
yoluyla küresel piyasalarda sürekli el değiştiren tahviller olduğu için, tüm uluslararası finansal 
sistem dalgalanma eğilimine girmiştir. 

Krizin küresel boyut kazanmasında ve uluslararası anlamda diğer finans kurumlarına 
yayılmasında ABD’nin kamu destekli iki dev mortgage kuruluşu Fannie Mae ve Freddie Mac’in 
ipotekli konut finansmanı sistemindeki kredilerin geri ödeme güçlükleri ve sermaye yetersizliği 
nedeniyle sistemin bütünü için tehdit haline gelmeleri rol oynamıştır. Buna ilaveten Amerika’nın 
ikinci büyük yatırım şirketi olan Lehman Brothers’ın iflası birçok finansal kuruluşu ve yatırımcıyı 
iflasa sürüklemiştir. Şirketin iflası ile geride 613 milyar dolar borç kalmış ve pek çok ülkenin 
bütçesi ile milli hasılasından büyük olan bu paranın sistemden çıkışı dünyada büyük bir korku 
ve tedirginliğe yol açmıştır (Çetinkaya, v.d., 2008:223).     

Bu süreçte başta ABD, İngiltere ve AB ülkeleri olmak üzere küresel krizden etkilenen 
ülkelerde krizden çıkmak için çeşitli önlemler alınmıştır. Bu noktadan sonra derinleşen krizi 
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önlemek için, öncelikle ABD’de Ekim 2008’de 700 Milyar dolarlık bir kurtarma paketi 150 milyar 
dolar daha eklenerek kabul edilmiştir. ABD’nin kurtarma paketini diğer dünya ülkeleri takip 
etmiş ve gelişmiş ekonomilerden gelişmekte olan ekonomilere kadar dünya üzerinde birçok 
ülke küresel krize karşı önlem olarak çeşitli paketler açıklamışlardır. Ödeme güçlüğü çeken 
İzlanda, Ukrayna, Pakistan, Macaristan gibi ülkeler ise çare olarak IMF ile stand-by antlaşması 
yapma yolunu seçmişlerdir (Ünal ve Kaya, 2009:5). ABD’nin tedbir paketini açıklamasından 
sonra AB ülkelerinin de buna katılımı ile uluslararası işbirliğinin önemi artmıştır. G-20’ye dahil 
olan ülkeler yapılan zirvede, krize karşı beraber hareket etme kararı almışlardır.

Tablo 3’de de görüldüğü üzere birçok ülke krizin ağırlaşmaması ve uzamaması için yardım 
paketleri açıklamıştır. Bu paketlerde Amerika ilk sırada yer alırken onu İngiltere, Japonya, Çin 
ve Almanya izlemektedir. Bu paketlerin toplamının 5.5 trilyon doları aştığı görülmektedir. 
Açıklanan paketler krizin diğer ülkelere yayıldığının da bir göstergesidir. 

Tablo 3: Ülkelerin Açıklamış Olduğu Kurtarma Paketlerinin Maliyetleri

Sermaye 
Enjeksiyonu Garantiler Toplam Önlem Paket Tutarı

ABD 250 Milyar $ 1.487 Milyar $
Almanya 70 Milyar € 412 Milyar € 482 Milyar €
Fransa 40 Milyar € 320 Milyar € 360 Milyar €
İtalya 40 Milyar €
İngiltere 50 Milyar € 250 Bin £ 400 Milyar £
Avusturya 15 Milyar € 85 Milyar € 100 Milyar €+26 Milyar $
Danimarka 35 Milyar Kron+18 Milyar $
Yunanistan 15 Milyar € 28 Milyar €
İrlanda 450 Milyar € 450 Milyar €
Macaristan 3 Milyar $ 3 Milyar $
Kore 100 Milyar $ 100 Milyar $
Hollanda 200 Milyar € 200 Milyar €
Portekiz 20 Milyar € 20 Milyar €
İsveç 206 Milyar $ 200 Milyar $ 206 Milyar $
İspanya 80 Milyar € 100 Milyar € 180 Milyar €
Japonya 632 Milyar $
Norveç 57,4 Milyar $
Brezilya 13 Milyar $
Rusya 50 Milyar $ 86 Milyar $
Çin 586 Milyar $
Arjantin 3,7 Milyar $
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Kaynak: Erdönmez, (2009) “Küresel Kriz ve Ülkeler Tarafından Alınan Önlemler 
Kronolojisi”, Bankacılar Dergisi, Sayı 6, s:90

Krizin diğer ülkelere yayıldığının en önemli göstergelerinden biri de dünyadaki birçok 
ülke borsasında kriz sonrasında yaşanan önemli değer kayıplarıdır. Küresel kriz dünyanın en 
büyük borsalarının 2007−2008 döneminde ortalama %50’nin üzerinde değer kaybetmesine 
neden olmuştur. Borsaların değeri 2007−2008 döneminde 32 trilyon dolar kayba uğramıştır. 
Dünyanın en büyük 50 borsası içinde en fazla değer kaybına uğrayan New York Borsası olmuştur. 
New York borsasındaki kayıp 6.4 trilyon dolara ulaşmıştır. Asya’nın en büyük üç borsası Hong 
Kong, Tokyo ve Çin borsaları 2007-2008 döneminde 1.8’er trilyon dolarlık kayıplar yaşamışlardır. 
Krizden en fazla etkilenen borsaların başında gelen Rusya Borsası ise petrol fiyatlarındaki 
düşüşün de etkisiyle dolar bazında %73.5 değer yitirmiştir.

 Tablo 4’de ise kriz sürecinde ülkelerin krize karşı almış oldukları önlemler gösterilmektedir. 
Bu bağlamda birçok ülke krizin etkilerini azaltabilmek için çeşitli önlemlere başvurmuştur. Krizin 
Amerika merkezli olması en fazla önleminde Amerika tarafından alınmasını gerektirmiştir. 
Amerika likidite desteğinden kamulaştırmaya kadar uzanan geniş bir yelpazede önlemler 
almıştır. Türkiye’nin krize karşı almış olduğu önlemlere bakılacak olursa; bu önlemler arasında 
likidite desteği, faiz indirimi ve vergi indirimleri yer almaktadır. Ülkeler tarafından alınan bu 
önlemler dünyada krizin daha da derinleşmesini ve etkilerinin artmasını engellemiştir. Gelinen 
noktada Amerika’da krizin zayıfladığı Avrupa’da ise krizin etkilerinin görülmeye devam ettiği 
söylenebilir. Krize yüksek borçluluk oranları ile yakalanan İrlanda, Portekiz, İzlanda, İtalya, 
İspanya, Kıbrıs Rum Kesimi gibi ülkelerde krizin etkileri devam etmektedir.  Avrupa’daki krizin, 
(her ne kadar farklı nedenlerden ortaya çıkmış olsa da) mortgage krizinin devamı niteliğinde 
olduğu ve yayılma etkisi açısından benzer özellikler taşıdığı görülmektedir. Krizin çözümüne 
yönelik olarak; dünyada birçok merkez bankasının uyguladığı, genişletici para politikalarının 
gelecekte dünya ekonomisinde enflasyonist bir baskı oluşturabileceği de unutulmamalıdır. 

Tablo 4: Küresel Kriz Sırasında Ülkelerce Alınan Tedbirler
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Likidite Desteği X X * X X X X X * X X X * X X X

Faiz İndirimi X X * X X X * X X X * X X X

Yurtiçi piy. likidite 
imkan ilişkin 
düzenleme

X X * X X X X X * X X X * X X X X X
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Yabancı Para Swap 
İşlem Başlatılması 
ya da artırılması

X

X
X * X X X * X X X * X X X

Teminat Swapları X X X X

Banka borç tam/
kısmi garanti X X X X X X X < X

Likit olm. Varlık. 
Doğrudan/dolaylı 
şekilde alımı

X < < < X

Sermaye 
enjeksiyonu X X X X X X < X < X

Kamulaştırma X < X < X X

Açığa satışlara 
getirilen kısıt X X X X X X X X X X X

Mevduat 
güvencelerinin 
artırılması

X X X X X X X < X < X <

IMF ile stand-by 
anlaşması X

Kaynak: Müsiad 2010 “Türkiye Ekonomisi Raporu”, Araştırma Raporları, Sayı 66, Mayıs 
2010, s:38-39. x:Uygulanmış ya da uygulanmakta olan önlemler, *:Avrupa Merkez Bankasının 
aldığı kararlar geçerlidir

Mortgage krizi için sonuç olarak: yeni finansal ürünlerin ortaya çıkarılması, finansal 
piyasaların kuralsızlaşması, finansal sistemin birbirinin içerisine fazla geçmesi sonucunda 
sistemik riskin artması ile ortaya çıkan ve diğer piyasalara yayılan bir kriz olduğu söylenebilir. 
Ayrıca, uluslararası finansal sistemdeki bazı denetleyici kurumların, uluslararası finansal 
piyasalarda biriken riskleri anlamada ve uyarmada geç kalmaları kriz dinamiklerinin yayılmasına 
ve küreselleşmesine neden olmuştur.

4. YAYILMA ETKİSİ VE BU ETKİYİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER 

Son zamanlarda dünya çapında yaşanan krizler sonrasında yapılan akademik çalışmalarda, 
küreselleşmenin de etkisiyle “sistemik risk ve kriz” tanımları ile yayılma etkisi (bulaşma etkisi) 
finans literatüründe önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Sistemik risk herhangi bir piyasada 
ortaya çıkan olumsuzluğun ödeme sistemleri ve sermaye hareketleri yoluyla diğer piyasalara 
yansıma riskidir. Artık küreselleşen dünyada krizlerin en temel özelliklerinden biri sistemik 
risk taşımaları ve yayılma etkisi göstermeleridir. Bu şekilde herhangi bir ülkede ortaya çıkan 
kriz diğer ülkeleri de etkisi altına alabilmektedir. Yayılma etkisi; krizin ortaya çıktığı ülkenin 
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ekonomik gücüne, o ülkenin dış piyasalarla bağlantısının derinliğine v.b. gibi etkenlere göre 
değişiklik göstermektedir. 

Bir ülkede başlayan finansal krizin, başka bir ülkede de finansal krize neden olması, diğer 
ülkenin makro ekonomik verilerinde bozulma ya da iktisadi karar birimlerinin beklentilerinde 
kötüleşme yaratmasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda Masson; yaşanan finansal krizleri 
yayılma (spillovers) ve bulaşma (contagion) etkisi şeklinde ikili bir ayrıma tabi tutmuştur. 
Gelişmekte olan ülkede yaşanan finansal krizin ticaret kanalı yada devalüasyon kanalı ile 
diğer ülkenin makro ekonomik verilerini bozmasına yayılma etkisi demiştir. Uluslararası fon 
yöneticilerinin krize girmiş olan bir ülkedeki kayıplarını telafi etmek amacıyla diğer ülkelerden 
satış yapmasını ve böylelikle ekonomide bekleyişlerin değişmesi sonucunda diğer ülkenin de 
krize doğru sürüklenmesini ise bulaşma etki olarak nitelendirmiştir (Masson, l998:3-5).

Yayılma etkisini genel olarak temel yayılma (fundamentals contagion), reel bütünleşme 
yayılması (real integration contagion), sürü psikolojisinden kaynaklanan yayılma (herding 
contagion) ve (institutional contagion) kurumsal yayılma olarak 4 grupta toplayabiliriz. Eğer 
krizden etkilenen ülkeler benzer ekonomik temellere veya ortak dış şoklara sahipse söz konusu 
olan temel yayılmadır. Bir ülkede ortaya çıkan finansal kriz sonucunda yatırımcılar diğer 
ülkelerdeki risklere karşı daha hassas hale gelerek, benzer zayıf temellere sahip ülkelerdeki 
yatırımlarını azaltırlar. Reel bütünleşme yayılması: yakın geçmişte kriz yaşamış bir ülkeyle 
ticari partner olan veya bütünleşmiş ekonomilere sahip olan diğer ülkeler üzerinde, yakın 
zamanlara kadar sürdürülebilir olarak görülen temellerin yetersiz bir hal alması ve önemli 
reel etkiler yaratmasıdır. Rekabetçi avantaj sağlamak isteyen ülkenin para biriminin değerini 
düşürmesinden dolayı da yayılma gerçekleşebilir. Sürü psikolojisinden kaynaklanan yayılma: 
yatırımcıların davranışlarını kendi beklentilerine göre ya da edinmiş oldukları bilgilere göre 
değil de diğer yatırımcıların davranışlarına göre yönlendirdiklerinde ortaya çıkan durumdur. 
Bazı bilgileri edinmek maliyetli olduğu için ve küçük yatırımcıların böyle olanakları olmadığı 
durumlarda, büyük yatırımcıları takip etmeleri sonucunda ortaya çıkar. Kurumsal yayılma ise, 
bir ülkede ortaya çıkan finansal krizin borsadaki düşüşü tetiklemesiyle beraber, yatırımcıların 
krizden başlangıçta etkilenmeyen diğer ülkelerde tuttukları varlıkları azaltmaları sonucunda 
ortaya çıkar. Çünkü fon yöneticileri diğer ülkede daha az varlık tutarak, portföylerini dengelemek, 
risk/getiri oranlarını düzenlemek isteyebilirler. (Fratzscher, 1998:668-669) 

Ülkeler arasındaki finansal bağımlığın en az iki farklı sebebi vardır. Birincisi, krizlerin 
doğrudan finansal bağlantılar sebebiyle sınır ötesi büyük şirketlere sıçraması ikincisi de dolaylı 
finansal bağlantılar yoluyla yayılmadır. Eğer bir ülke bir başka ülkeye, kriz yaşayan bir ülkenin 
şartlarına benzer şartlarda olduğu için kredi vermezse kriz bu ülkeye de sıçrayabilir. Ülkeler 
arasında ticaret hacmi yüksek ise krizin diğer ülkeye yayılma olasılığı yüksektir. Ayrıca, pazarda 
birbirinin rakibi olan ülkelerden birisinin parası değer kaybettiğinde, diğeri rekabet gücünü 
geri kazanmak için devalüasyon yapmaktan kaçınamayabilir. İkincisi, yatırımcılar arasında 
sürü davranışı şeklinde nitelendirilen davranuş şeklidir. Bu davranışlar ülkeye özgü temellerden 
ya da ülkelerin bağımlılığından kaynaklanmamaktadır. Buna benzer bir argüman Goldstein 
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(1998) tarafından uyanma ikazı (wakeup call) olarak adlandırılmıştır. Buna göre; bir ülkedeki 
kriz uluslararası yatırımcıları uyandırarak diğer ülkelerin finansal pazarlarında eşanlı harekete 
sebep olmaktadır (Fratzscher, 2002:7-8). 

Dünya ekonomisi, özellikle son çeyrek yüzyıl içerisinde hızlı bir “küreselleşme” sürecine 
girmiştir. Küreselleşme ile birlikte, gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler arasında 
işbirliği olanakları genişlemiştir. Ülkeler arasında ticaret sınırlarının önündeki engeller giderek 
azalmaya ve ortadan kalkmaya başlamıştır. Gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere ileri 
teknoloji transferi artmış, ülkeler arasında işgücü akımı hızlanmış, yabancı sermaye akışında 
önemli gelişmeler yaşanmıştır. Uluslararası ticaret hacmi genişlemiş ve uluslararası finans 
piyasaları gelişmiştir. İşte bu ilişkiler, “küresel ekonomik bütünleşme” adı verilen olguyu 
gündeme getirmiştir. Küresel ekonomik bütünleşme ise ülkeleri çeşitli açılardan birbirine 
bağımlı hale getirmiştir. 

Dünyada birçok ülkenin finansal serbestleşme politikalarını benimsemeleriyle bağlantılı 
olarak, finansal sermayenin önündeki engelleri kaldırılması ve uluslararası yatırımcıların birçok 
ülkede işlem yapması, uluslararası sistemde tarafları hem borçlu ve hem alacaklı durumuna 
getirmektedir. Taraflardan birinin ödeme yükümlülüğünü zamanında yerine getirmemesi ya da 
temerrüde düşmesi alacak-borç ilişkisi içinde bulunan bütün tarafları doğrudan diğer tarafları 
ise dolaylı olarak etkilemektedir. Bu durum sistemik riskin temelini oluşturmaktadır. Bunun 
sonucunda da uluslararası finansal sistemle bütünleşmiş bir ülkede ortaya çıkan olumsuzluk, 
sadece bu ülkenin sorunu olarak kalmamakta, diğer ülkelere de yayılabilmektedir. 

Ticari ve finansal anlamdaki küreselleşmenin artması krizlerin yayılmasını da 
kolaylaştırmaktadır. 1998 yılında Asya ülkelerinde ortaya çıkan krizin bölgeye yayılması ve 
Amerika’da ortaya çıkan mortgage krizinin de bütün dünyayı etkilemesi bunun en önemli 
göstergelerindendir. Ülkelerarasında artan finansal bütünleşme, sistemin tümünü etkilemekte 
ve sistemin tümü üzerinde risk oluşturmaktadır. Uluslararası finansal sistemde yatırım yapan 
aktörlerin aynı olması, yatırımcılar tarafından sistemin bir bütün olarak algılanmaya başlanması, 
bir ülkedeki kurumun çıkarttığı finansal aracın ya da türevlerinin başka ülkelerdeki kurumlarca 
satın alınması gibi faktörler yayılma etkisini kolaylaştırmaktadır. Yapmış olduğumuz literatür 
taramalarına göre yayılma etkisini artıran faktörleri 4 ana başlıkta toplayabiliriz.

4.1. Finansal Küreselleşme ve Finansal Serbestleşme Politikaları

Finansal küreselleşme; ulusal finans piyasalarını ayıran sınırların ortadan kalkması, finans 
piyasalarının çeşitli kontrol ve sınırlamalardan arındırılarak uluslararası rekabete açılması, 
piyasaların konvertibiliteye sahip olmaları, kurların dalgalanmaya bırakılması uluslararası 
sermaye akımlarının artması ve yatırım fonları ile yatırım ortaklıkları gibi yeni kurumsal 
yatırımların finans piyasalarındaki rollerinin artması şeklinde tanımlanmaktadır. Finansal 
küreselleşme hem küreselleşmenin bir parçası hem de küreselleşmeyi hızlandıran önemli bir 
unsurdur (Aydemir ve Kaya, 2007:271).
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Özellikle 1980’li yıllarda ve sonrasında finansal faaliyetlerin küreselleşmesinin, hızlı bir 
gelişme göstermesi ile uluslararası finans piyasalarını birbirinden ayıran sınırlar hemen hemen 
ortadan kalkmıştır. Bu süreç, uluslararası sermaye hareketlerinin kaynağının, kanallarının 
ve hacminin değişmesine neden olmuştur.   Bu gelişmelerin temelinde, gelişmekte olan 
ülkelerin uluslararası finansal faaliyetleri kendi ülkelerine çekmek için uygulamaya koydukları 
deregulasyon politikaları, esnek kur rejiminin benimsenmesi, finansal araç türlerindeki hızlı 
artış, telekomünikasyon araçları gibi siyasal, kurumsal ve teknik faktörler yer almaktadır (Aras, 
2003:73). 

Finansal küreselleşme içinde iki özelliği barındırmaktadır. Bunlar; sermayenin serbest 
dolaşımı ve finansal hizmetlerin serbestleşmesidir (Chai and Rhee, 2005:2). Dünya ölçeğinde 
uygulamaya konulan serbestleşme politikalarının asıl amacı piyasalara ilişkin aşırı düzenlemeleri 
ortadan kaldırmak, kaynak dağıtımında piyasa mekanizmasının işleyişini daha fazla 
kuvvetlendirmektir. Bu durum; sermayenin sınır ötesi hareketliliğine ve sermaye maliyetlerinin 
azalmasına neden olmaktadır. Böylelikle, ulusal para ve sermaye piyasaları birbirlerine bağlanıp 
adeta küresel bir sermaye piyasasını oluşturmaktadır. Bu süreçte ülkeler, bir taraftan küresel 
finansal sermayeyi çekmek vasıtasıyla yurtiçi bazı sorunları çözmek, ekonomik açıdan büyümek 
ve dünyayla bütünleşmek amacına yönelirken diğer taraftan uluslararası finansal dalgalanma ve 
krizlerin yıkıcı etkilerinden kaçınmak, ikilemi ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Eski sosyalist 
ülkeler, diğer ülkelerden geç de olsa bu sürece katılmışlardır ve sermaye hareketlerinin önündeki 
engelleri kaldırmak için gerekli düzenlemeleri yapmaktadırlar. Uluslararası finans alanındaki 
serbestleşme ve engellerin kalkması, giderek uluslararası ticaret ağlarının güçlenmesine hatta 
küresel ya da bölgesel üretim/yatırım ağlarının oluşmasına yol açmaktadır. Son yaşanan krizler 
ışığında, finansal serbestleşmenin uygun bir şekilde yapılmadığında, tüm uluslararası finansal 
sistemi tehditlere açık hale getirdiği net bir şekilde görülmektedir. 

Liberalizasyon sürecinde makroekonomik istikrarsızlıklar, finansal yapıdaki zayıflıklar, 
borçların yapısının uzun vadeden kısa vadeye kayması ve borcun finansmanında yaşanan 
zorluklar genellikle ekonomiyi finansal açıdan kırılgan bir hale getirmektedir (Ural, 2003:13). 
Böyle bir durumda, uluslararası piyasalarda ortaya çıkan kriz, bu tür sorunlarla uğraşan bir 
ülkeye kolayca yayılabilmekte ve etkisi altına alabilmektedir.

Ulusal finans piyasalarında yapılan uluslararası nitelikteki işlemlerin giderek artması 
bir yandan ülkeleri ve ulusal finans piyasalarını küresel piyasalarla giderek artan ölçüde 
bütünleştirirken bir yandan da dışsal şoklara daha açık hale getirmektedir. Son krizlerin 
diğer ülkelere yayılmasının temelinde, finansal piyasaları düzenleyen sistemlerin yetersizliği 
ve finansal piyasalarda devam eden değişime ayak uyduramayan denetleyici mekanizmaların 
varlığı yatmaktadır. Bu bağlamda, finansal serbestleşmenin aşırı boyutlara varmasının bir 
sonucu olarak, ortaya çıkan krizlerin yalnızca ortaya çıktığı ülke ile sınırlı kalmayıp çevre 
ülkelere de yayıldığını, hatta tüm uluslararası mali sistemi etkilediği söylenebilir. 
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4.2. Bölgesel Bütünleşmeler ve Uluslarüstü Kurumlar

Son yıllarda devletler adeta bölgesel bütünleşmeler içinde bir yer kapma yarışına 
girmişlerdir. Bölgesel bütünleşmeler ise kendi içlerinde tek bir pazar oluşturarak bunun getirdiği 
avantajlardan yararlanmak istemektedirler. Bu amaçla; üye ülkelerde birçok alanda teknik, siyasi 
ve hukuki yapılar birbirine uyumlaştırılmaktadır. Böylece devletler birçok kanaldan birbirine 
yakın ve bağımlı hale gelmektedir. Bütünleşme derecelerinde ileri aşamalara geçildikçe ülkeler 
arasındaki karşılıklı bağlantılar da artmaktadır. Kimi düşünürlere göre, bölgesel bütünleşme 
hareketleri, gelecekte küresel çapta oluşacak serbest ticari ve finansal bütünleşme ortamına 
geçişin ön safhasını oluşturmaktadır.

Entegrasyonun gerçekleştirildiği coğrafi alanda; giriş engellerinin kaldırılması finans 
piyasalarındaki mevzuatın uyumlaştırılması denetleme ve vergi çerçevesinin uyumlaştırılması, 
finansal standartların ortak hale getirilmesi, sermaye piyasalarının entegrasyonu gibi alanlarda 
yapılan çalışmalar bölgedeki ülkeler arasındaki finansal entegrasyonu artırmaktadır (İçke 
2009:201). Ayrıca entegrasyon sonucunda birlik içinde oluşan ticaret yaratıcı ve ticaret saptırıcı 
etkiler sebebiyle, doğal ticari ortak olarak isimlendirilen ülkelerde ekonomik entegrasyon 
potansiyel olarak refah artışı yaratırken kriz durumlarında doğal ticari ortaktaki talep daralması, 
oluşan ticari bağlar vasıtasıyla bu durumu tersine çevirip birlikteki diğer ülkeleri olumsuz 
etkileyebilmektedir (Yıldırım ve Dura, 2007:143). 

Entegrasyona dahil olan ülkeler arasındaki iktisadi, siyasi, sosyal, teknolojik, bağların 
artması, aralarındaki işbirliği hareketlerini artırmakta, işbirliği hareketlerinin artması da; 
iktisadi, siyasi, sosyal, teknolojik bağların artmasını sağlamaktadır. Birbirini karşılıklı olarak 
besleyen bir mekanizma söz konusudur. Bu durum; çok taraflı üretim, ticari ve finansal 
ilişkilerin gelişmesini (yoğunlaşmasını) sağlayan entegrasyon içerisinde yer alan, bir ülkede (ya 
da birkaç ülkede) ortaya çıkan ekonomik olumsuzlukların hızla blokta yer alan diğer ülkelere de 
yayılmasında büyük rol oynamaktadır.  

Yayılma etkisini artıran faktörlerin bir diğeri de; WTO, IMF ve Dünya Bankası gibi 
uluslarüstü (supranasyonel) örgütlerin, ön plana çıkmasıyla beraber ulus devlet anlayışının 
zayıflaması, bu süreçte bu kurumlardan borç alan ülkelerin “tek bir küresel pazar hedefiyle” 
bağlantılı olarak, bu kurumların istediği düzenlemeleri “yapısal uyum programları” adı 
altında yerine getirmeleridir. Bu düzenlemeler; piyasaların serbestleşmesini, sermayenin 
vatansızlaşmasını ve dolaşım hızının artmasını sağlayarak ülkeleri, küresel finans ve ticaret 
sistemini daha bütünleşmiş bir duruma getirmektedir. Dolayısıyla küresel finans ve ticaret 
sistemine giderek daha fazla entegre olan ülkeler bu sistemde meydana gelecek şoklara da daha 
duyarlı hale gelmektedirler.  

4.3. Teknoloji ve İletişim Alanındaki Gelişmeler

Teknolojik devrim sayesinde dünya, yerleşen deyimiyle “küresel köye” dönecek kadar 
küçülmüştür. Dünyada serbest piyasa ekonomisinin benimsenmesine, teknoloji ve iletişim 
alanındaki gelişmelerin de eşlik etmesiyle birlikte küresel anlamda sermaye hareketleri artmıştır. 
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1980’li yıllardan itibaren dünya genelinde ülkelerin sermaye hareketlerini liberalleştirmeleri, 
uluslararası mali piyasaların hızla derinleşmesine ve bütünleşmesine neden olmaktadır. 
Teknolojide yaşanan gelişmeler bu süreci tamamlar bir nitelik taşımaktadır. 

Günümüzde teknolojideki ve iletişimdeki gelişmeler finansal piyasaların gelişen (değişen) 
ortamının en önemli belirleyicileri konumundadır. Birçok fonksiyonun otomasyona geçmiş 
olması nedeniyle, iletişim ve teknolojiye günümüzde en çok ihtiyaç duyan sektör finansal 
sektördür. Yeni gelişen bilgisayar teknolojileri uluslararası finansal piyasaların birbirleriyle 
olan etkileşimini artırdıkları gibi finansal piyasaların bütünleşmesine de katkı sağlamaktadırlar 
(Alp, 2002:25-26). Para, uluslararası düzeyde birbirlerine son derece bağlı bilgisayar şebekeleri 
aracılığıyla 24 saat dünyada rahat bir şekilde dolaşmaktadır. Böylelikle para, yeni bir nitelik 
kazanarak, dijital bir hal almış ve sadece bilgisayar ekranlarında görünen bir rakam haline 
gelmiştir. Yeni elektronik sistemler sayesinde uluslararası bir yatırımcı tüm dünyadaki finansal 
piyasalarda işlem yapabilmektedir.

Teknolojik yenilikler; aynı bilgi kanallarını takip eden yatırımcıların homojen yolla 
piyasaya iletilen sinyalleri yorumlayarak finansal kararlarında benzer hareket etmeleri şeklinde 
tanımlanan  “sürü psikolojisi” (herding behaviour) (Vieira ve Pereira, 2015:79) ya da piyasalarda 
kendilerinin bilmediği bir şey olduğuna inanan bu nedenle diğer yatırımcıların kararlarını taklit 
eden yatırımcı davranışı şeklinde tanımlanan “bandwagon etkisini” özellikle kriz zamanlarında 
artıran bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, teknolojik yenilikler hem haberlerin 
çok daha hızlı yayılmasını sağlamakta hem de çeşitli spekülasyonlar vasıtasıyla finansal 
piyasalardaki panik havasının artmasını sağlamaktadırlar.

Sonuç olarak; teknolojik gelişmeler küresel anlamda verilerin izlenmesini ve özellikle kriz 
zamanlarında kötü gelen verilere bütün ülke piyasalarında hızla olumsuz tepkiler verilmesini 
kolaylaştırmaktadır. Finansal piyasalarda yatırım yapan küresel yatırımcıların teknolojik 
yeniliklerden faydalanarak, kriz zamanlarında aynı anda birçok ülke piyasasında benzer 
işlemlerde bulunmaları, gerek krizin etkisinin diğer ülke piyasalarında da hissedilmesini 
gerekse de diğer ülkelere yayılmasını kolaylaştırmaktadır. Mortgage krizinde de görüldüğü gibi 
Amerikan piyasasındaki gelişmeleri ve buradan gelen verileri yakından takip eden uluslararası 
yatırımcılar olumsuz gelişmeler karşısında diğer ülke piyasalarında da hızla olumsuz tepki 
vererek krizin finansal anlamda diğer ülkelere yayılmasında rol oynamışlardır. 

4.4. Finansal Yenilikler

Finansal yenilik; finansal piyasaların tam olmaması veya finansal aracılığın etkin 
olmaması sonucu doğan kâr fırsatlarından yararlanmak için ortaya çıkan ya bir ürün ya da bir 
süreç olarak tanımlanabilir (Horne, 1985:625). Finansal yeniliklerin ilke olarak temel görevi: 
piyasalardaki bazı eksiklikleri tamamlamak böylece, firmaların, hane halkının, hükümetlerin 
daha iyi finanse olmalarını sağlamak ve riski dağıtmaktır (Hartmann, Papaioannou ve Diğ., 
2007:18). Günümüzde elektronik fon transferi, vadeli döviz işlemleri, swap işlemleri, repo-ters 
repo işlemleri, futures, opsiyonlar, tahvil ve bono işlemlerine ilişkin bir çok finansal yenilik 
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bankalar tarafından yatırımcıların hizmetine sunulmakta ve bu yeniliklere sürekli yenileri 
eklenmektedir.

Finansal yeniliklerle ilgili olarak bahsedilmesi gereken en önemli kavramlardan biri de 
menkul kıymetleştirme (securitization) kavramıdır. Menkul kıymetleştirme; gelecekte nakit 
girişi doğuracak alacakların bir havuzda bir araya getirilerek, bu havuza dayalı menkul kıymet 
türetilmesi ve bu türetilen menkul kıymetlerin üçüncü kişilere satılması olarak tanımlanabilir 
(Ceylan ve Korkmaz, 2000:329). Böylelikle likit olmayan varlıklar likit hale getirilerek alım satımı 
kolaylaştırılmaktadır. Ayrıca, bu tür bir getiriden faydalanmak isteyenlere bu menkul kıymetler 
satılarak yatırımcı sayısı artırılmaktadır. Bu araçların bazıları, esas çıkış amaçlarından çok farklı 
bir yapıya bürünerek başka finansal araçların ortaya çıkmasına öncülük etmektedirler. Finansal 
araçların sayısının artması, piyasaya yeni aktörler kazandırmakta (kurumsal yatırımcılar, 
fon yöneticileri vb.) ve ticareti yapılabilen yeni ürünler ortaya çıkarmaktadır. Küreselleşen 
dünyada gün geçtikçe daha fazla riskle karşı karşıya kalan yatırımcılar, ortaya çıkan yeni riskleri 
yönetebilmek için bu tür yeni finansal araçları tercih etmektedirler. Bu tür finansal ürünleri elinde 
bulunduran dünyanın herhangi bir yerindeki finansal kuruluşun bu ürünleri başka yerlerdeki 
kuruluşlara satması, finansal sistemin iç içe geçmesini sağlamaktadır. Böylelikle sistemik risk 
bütün finansal piyasalara yayılmaktadır. Özellikle finansal yeniliklerin, kriz zamanlarında asli 
görevi olan riski dağıtma işlevini yerine getirmede zorlandıkları ve sistemik riski artırıcı yönde 
etki yarattıkları söylenebilir. 

Ayrıca, yeni finansal ürünlerin ortaya çıkması, daha önce mevcut olmayan piyasaları ortaya 
çıkarmakta, birçok finansal aracın ikincil piyasasının kurulmasını sağlamaktadır. Bankaların 
mevcut bir finansal araçtan başka araçlar yaratmaları bunların takibini ve denetlenmesini 
zorlaştırırken, bu araçların dünyadaki farklı finansal kesimler tarafından satın alınması, 
ödemeler sisteminde meydana gelebilecek bir olumsuzluğun (mortgage krizinde olduğu gibi) 
dünyanın diğer piyasalarına da yayılmasını kolaylaştırmaktadır.

Dünya piyasalarında bütünleşme düzeyi arttıkça, ekonomik belirsizlikler sürdükçe, 
maliyetleri ve riski azaltmak amacıyla daha farklı finansal yenilikler ortaya çıkacaktır. Ancak, 
Amerika’da başlayan mortgage krizinde de görüldüğü gibi, krizin dünyadaki diğer ülkelere 
yayılmasını kolaylaştıran faktörlerin başında hızla artan finansal yenilikler gelmektedir. 
Amerikan bankalarının çıkarmış olduğu ipotekli mortgage kredilerinin tahvillerini, başka 
ülkelerdeki bankaların satın alması sonucunda kriz, finansal kesim üzerinden birçok ülkeye 
yayılmıştır. Krizin ne kadar derin olduğunun anlaşılamamasının temelinde, toksik varlıkların 
büyüklüğünün ne kadar olduğunun net olarak tespit edilememesi ve hangi ülke bankasının 
ne düzeyde bu toksik varlığa sahip olduğunun bilinmemesi yer almaktadır. Bu süreçte 
tahsilatta yaşanan sorunlar zincirleme şekilde diğer finans kuruluşlarını da etkileyerek krizin 
derinleşmesine ve yayılmasına yol açmıştır. Bu gelişmelerin ışığında önümüzdeki dönemde 
(mortgage krizinden sonra), ortaya çıkacak finansal yeniliklerin risk yönetimi ve denetimi 
konusunda bazı yenilikler ortaya çıkarması beklenebilir. 
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5. SONUÇ

Bu çalışmada, dünyada son yaşanan büyük krizlerin ışığında, yayılma etkisinin ortaya 
çıkmasını sağlayan temel nedenler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Böylece, bundan sonra 
yaşanması muhtemel krizlere ışık tutulması ve bu krizlerin ülkeler-yatırımcılar açısından ne 
gibi sonuçlar doğuracağının bilinmesi amaçlanmıştır.

İncelenen krizlerin ortak noktalarına bakıldığında, krizlerin farklı nedenlere bağlı olarak 
ortaya çıkmalarına rağmen diğer ülkelere yayılma gösterdikleri görülmektedir. Bu yayılmanın 
altında yatan temel sebepler; finansal küreselleşme, serbestleşme politikaları, uluslararası 
kuruluşlar, bölgesel bütünleşme hareketleri, finansal yenilikler ve türev ürünler olarak 
sıralanabilir.  Bu sebepleri anlamak bundan sonra ortaya çıkacak krizlerin muhtemel etkilerinin 
ortaya konması ve yayılma etkisinin sınırlı kalmasına yönelik bazı noktalarda tedbir alınması 
açısından büyük önem taşımaktadır.

Yayılma etkisi; krizin ortaya çıktığı ülkenin ekonomik gücüne, o ülkenin dış piyasalarla 
bağlantısına göre değişiklik göstermektedir. Ticari ve finansal anlamda küreselleşmenin artması 
krizlerin yayılmasını kolaylaştırmaktadır. 1998 yılında Asya ülkelerinde ortaya çıkan krizin 
bölgeye yayılması ve Amerika’da ortaya çıkan mortgage krizinin de bütün dünyayı etkilemesi 
bunun en önemli göstergelerindendir. Dışa açıklık düzeyi yüksek, sağlam makro ekonomik 
temellere sahip olmayan ülkelere, kriz diğer ülkelerden daha kolay bulaşmaktadır. Ülkeler 
arasında artan finansal bütünleşme, sistemin tümünü etkilemekte ve sistemin tümü üzerinde 
sistemik risk oluşturmaktadır. Finansal serbestleşme, denetimsiz bir hale bırakıldığında tüm 
uluslararası finansal sistemi tehditlere açık hale getirebilmektedir. Son krizlerin diğer ülkelere 
yayılmasının temelinde, finansal piyasalarda devam eden değişime ayak uyduramayan 
denetleyici mekanizmaların yetersizliğinin olduğu söylenebilir.

Uluslararası finansal sistemde yatırım yapan aktörlerin aynı olması, yatırımcılar tarafından 
sistemin bir bütün olarak algılanmaya başlanması, bir ülkedeki kurumun çıkarttığı finansal 
aracın ya da türevlerinin başka ülkelerdeki kurumlarca satın alınması gibi faktörler yayılma 
etkisini kolaylaştırmaktadır. Finansal küreselleşme, uluslararası sistemde tarafları hem borçlu ve 
hem alacaklı durumuna getirmektedir. Taraflardan birinin ödeme yükümlülüğünü zamanında 
yerine getirmemesi ya da temerrüde düşmesi alacak-borç ilişkisi içinde bulunan bütün tarafları 
doğrudan, diğer tarafları ise dolaylı olarak etkilemektedir. Bu durum sistemik riskin de temelini 
oluşturmaktadır. Bunun sonucunda da uluslararası finansal sistemle bütünleşmiş bir ülkede 
ortaya çıkan olumsuzluk, sadece bu ülkenin sorunu olarak kalmamakta, finansal kanallardan 
diğer ülkelere de yayılabilmektedir. 

Eğer sistemde gerekli düzenlemeler yapılmazsa ve sağlam bir denetimsel yapı 
oluşturulamazsa bundan sonra ortaya çıkacak krizlerde de yayılma etkisinin finansal kanallardan 
olma ihtimali yüksektir. Bu durum; uluslararası finansal sisteme entegre olmuş ülkelerin 
düzenleyici otoritelerinin işbirliğini, uluslararası sistemde yeni bazı düzenleyici ve denetleyici 
mekanizmaların oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. 
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1. GİRİŞ

Küreselleşme ve teknolojinin yarattığı hızlı gelişmelerle birlikte değişen müşteri talep ve 
tüketim şekilleri işletmelerin yoğun rekabet koşulları altında bırakmaktadır. Bu sebeple turizm 
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için hizmet kalitelerini 
ve karlılık oranlarını sürekli olarak arttırmaları gerekmektedir (Avcı ve Sayılır, 2006). Hizmet 
sektöründe hizmetin sunulduğu yerde tüketilmesi ve müşteri tarafından algılanışının subjektif 
olması dolayısıyla, müşterilerin psikolojik tatminlerinin sağlanmasında çalışanlara önemli 
rol düşmektedir. Müşteriler hizmetin kalitesini belirlerken sadece işletme olanaklarını değil 
aynı zamanda duygu ve düşünce paylaşımına girdiği çalışanlarını da değerlendirmekte ve bu 
perspektifte işletme kalitesini değerlendirmektedir. Bu açıdan çalışanlar, hizmet kalitesinin 
önemli belirleyici unsurlarından birisidir. 

Hizmet sektöründe hizmet veren bireylerin iş hayatındaki ve aile hayatlarındaki çoklu rolleri 
dikkate alındığında (Selvarajan vd., 2013), iş ile aile hayatı arasındaki dengenin sağlanmasının 
ve korunmasının hem birey hem de işletme açısından önemli olduğu anlaşılmaktadır (Smith 
ve Gardner, 2007). Aksi taktirde, bazı rollerin yoğunluğu diğer rollerin planlandığı gibi yerine 
getirilmesini engelleyebilmekte, bu durumda bireyler rol çatışmaları, rol belirsizlikleri ile karşı 
karşıya kalabilmektedir. Turizm sektöründeki yoğun iş yükü ve çalışma saatlerinin uzun olması 
gibi olumsuz etkenler, çalışan bireyin kendisini zaman yönünden kısıtlı ve yetersiz hissetmesine 
neden olabilmektedir. Bireyin, uzun çalışma saatleri sebebiyle aile hayatındaki görevlerine 
daha az zaman ayırabilecek olması yaşanılan stresi arttırabilmektedir. Ayrıca, yöneticinin 
ailedeki ihtiyaçlara yönelik desteğinin azlığı ya da duyarlılığının azlığı da çalışanın yöneticisi 
tarafından destek gördüğü algısını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu olumsuz algı bireyi 
gerginliğe itebilmekte ve bu his iş- aile çatışmasını ortaya çıkarabilmektedir. Bu konu üzerinde 
gerçekleştirilen araştırmalar; iş- aile çatışmasını yaşayan bireylerin sağlıklarının olumsuz yönde 
etkilendiğini, tükenmişlik hissinin ortaya çıktığını ve yaşanılan bu hissin,  bireysel iş performansı, 
örgütsel bağlılık ve iş tatmini üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ortaya koymaktadır (Allen, 
2001; Cinamona ve Rich, 2005; Jensen, 2014). 

İş-aile çatışmasının azaltılmasında ve lider desteği ile hissedilen sosyal desteğin önemine 
dikkat çekilmektedir (Frye ve Breaugh, 2004; Çelik ve Turunç, 2010; Hammer vd.  2009, 
2011, 2013; Kossek vd. 2011). Yönetici ile çalışan arasındaki karşılıklı etkileşimin ve algılanan 
yönetici desteğinin olumlu olması ile birlikte çalışanlarda “ait olma” ile “ içeridekilerden olma” 
hissinin oluştuğu, böylece bireyin kendisini işletmenin bir parçası olarak kabul etmeye başladığı 
açıklanmaktadır (Stamper ve Masterson, 2002; Masterson ve Stamper, 2003; Lapalme vd., 2009; 
Turunç vd., 2011). Aksi durumda, yöneticinin çalışanların iş- aile yaşamı dengesini göz ardı eden 
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davranışlarının iş- aile çatışmasını arttırıcı yönde olumsuz etkileri olduğu vurgulanmaktadır 
(Paustian-Underdahl ve Halbesleben, 2014). Bu bilgiler ışığı altında çalışmanın temel sorunsalı; 
lider desteği– iş-aile çatışması ilişkisinin tespit edilmesi ve bu ilişkide kendini işletmeden 
hissetmenin nasıl bir rol üstlendiğinin belirlenmesidir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Bu bölümde, araştırma modeline dahil edilen değişkenlere yönelik kavramsal 
açıklamalara yer verilmektedir. 

2.1. İş- Aile Çatışması

Hayatı boyunca bireyler için en önemli roller, iş ve aile yaşamı içinde üstlendikleri 
rolleridir. Aile içinde üstlenilen rollerin yanında, günün önemli bir zamanının geçirildiği 
iş hayatında da çalışanların hem bireysel gelişimleri ve ilgi alanları hem de etkili oldukları 
görevleri çerçevesinde üstlendikleri rolleri bulunmaktadır. Bu nedenle kimi zaman bireyin 
işteki ya da ailedeki rollerinden birini seçmek zorunda kaldığı durumlar söz konusu olmaktadır 
(Zincirkıran ve Tiftik, 2014:125). İlgili yazın incelendiğinde, iş- aile yaşamındaki roller arasında 
seçim yapmak zorunda kalındığında, kaynak kıtlığı (Scarcity of resources) yaklaşımının 
rol stresi teorisinde önemli bir husus olarak öne çıktığı gözlemlenmektedir (Kahn vd., 1964; 
Edward ve Rothbard, 2000). Hem kadınlar hem de erkekler için birden fazla rol üstlenmenin, 
bireyin enerjisini arttırdığı, üstlenilen rollerin sorundan çok ödüllendirici sonuçlar doğurduğu 
çeşitli araştırmalarda öne sürülmüş olsa da (Kapız, 2002:143), iş rolleri ile ilgili sorumluluk ve 
taleplerin çokluğunun zamansız oluşunun çalışanların aile hayatlarını olumsuz yönde etkilediği 
çeşitli araştırmalarla desteklenmektedir (Bakker ve Geurts, 2004:346; Paustian- Underahl ve 
Halbesleben, 2014:447).

Rol teorisi yaklaşımı, çalışanların çoklu roller karşısında (iş ve aile içinde üstlenilen 
roller) zaman ve enerji yönünden kaynak kısıtlamaları ile karşı karşıya kaldıklarını, bu sebeple 
rollerinin gerektirdiği  görevleri yerine getirmede güçlükler yaşadıklarını ortaya koymaktadır 
(Selvarajan vd., 2013:486). Aynı zamanda iş-aile sınır teorisinden bahsederek, bireylerin 
yaşadıkları bu iki alan arasındaki sınırları hem kendilerinin biçimlendirdikleri hem de çevre 
tarafından etkilendikleri öne sürülmektedir (Clark, 2000:751).

Bu bilgilerin ışığı altında, iş-aile çatışması; iş ve aile alanlarında uyumsuz rol baskılarının 
sonucu olarak ortaya çıkan rol çatışması türü olarak tanımlanmaktadır (Nohe vd., 2014:341). 
Parasuraman ve Simmers (2001:556) ise iş ve aile yaşamı çatışmasını;  çalışan bireylerin işlerinde 
ve aile hayatlarındaki rollerinin eş zamanlı olarak ortaya çıkması nedeniyle oluşan durumu 
olarak açıklamaktadır. Tanımlardan yola çıkarak, iş-aile çatışmasının iki yönlü karşılıklı bir 
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ilişki olduğu ve işin aile yaşamını (work to family conflict- WFC) ya da  ailenin iş yaşamını 
(family to work conflict- FWC) etkilediği sonucu ortaya çıkmaktadır (Shimazu vd., 2010:766). 
Birbirleri ile bağlantılı ve benzer özellikler gösterse de bu iki yönlü ilişkinin birbirinden farklılık 
gösterdiği ifade edilmektedir. (Byron, 2005, Kossek ve Özeki, 1998; Netemeyer vd., 1996). 
Yazın incelendiğinde, iş-aile çatışmasının üç farklı türünden bahsedildiği gözlemlenmektedir. 
Bu çatışma türleri; (1) zaman temelli, (2) geçmiş temelli ve (3) davranış temelli çatışma 
olarak belirlenmiştir. Zaman temelli çatışma; bir rol için ayrılan zamanın diğer bir rolün 
gerçekleştirilmesi engelleyecek şekilde sınırlı olmasını ifade etmektedir. Geçmiş temelli çatışma; 
bir rolde tecrübe edilen zorlanmanın diğer bir role katılımı engellemesini ifade etmektedir. 
Davranış temelli çatışma ise; bir rol için gerekli olan davranışın diğer bir rol için uygunsuz 
olduğu durumları ifade etmektedir (Carlson vd., 2000: 250).

Yazında, çeşitli araştırmacıların iş- aile çatışmasını belirlemeye yönelik ölçekler 
geliştirdikleri görülmektedir . Araştırmacıların bir kısmı iş –aile çatışmasını yalnızca  tek 
yönden incelerken (Burke, 1988; Carlson ve Perrewe, 1999), bir kısmı ise iş- aile çatışması ve 
aile- iş çatışmasını sorgulayan iki bağımsız ölçek geliştirmişlerdir (Frone vd., 1992; Gutek vd., 
1991). Gerçekleştirilen araştırmaların sonucunda iş- aile ve aile- iş çatışmasının birbirlerinden 
bağımsız olarak ölçülmesinin genel olarak kabul gördüğü anlaşılmaktadır (Boyar vd., 2006:35). 
Netemeyer ve arkadaşlarının (1996) 110 ifade ile başladıkları ölçek çalışması, önce 43 ifadeye 
indirilmiş ardından doğrulayıcı faktör analizleri ile 10 ifadelik bir soru formu şeklini almıştır. 
Geliştirilen ölçek  İAÇ ve AİÇ derecesini ölçmek üzere 5’er ifadeden oluşmaktadır. Ölçekteki 
ifadeler; “zaman”, “ iş talepleri”, “ işle ilgili görev ve sorumluluklar” çerçevesinde düzenlenmiştir. 
Bu araştırmada, iş- aile çatışması çerçevesinde iş özelliklerinin aile yaşamı üzerindeki etkileri 
sorgulanmaktadır.

2.2. Kendini İşletmeden Hissetme

Kendini işletmeden hissetme kavramı, çalışanların bireysel olarak kendilerini örgütün 
birer parçası olarak algılaması şeklinde tanımlanmaktadır (Turunç vd, 2011:138). Bireyin 
kendisini işletmeden hissetmesi, örgütün/yöneticinin kimlerin topluluk içinde, kimlerin 
dışarıda olacağının belirlenmesinde yardımcı olacak sınırlarının belirlenmesi ile mümkün 
olabilmektedir (McMillan ve Chavis, 1986). İşletmenin merkezi ve işletmenin dış sınırları 
şeklinde adlandırılabilen bir modelleme yoluyla, kurumların bünyelerinde çalışmaya istekli 
olan çalışanları “içeridekiler” olarak adlandırdıkları belirtilmektedir. Diğer taraftan, bazı 
çalışanları da gerek çalışma koşulları (yarı-zamanlı, dönemlik çalışma, sözleşmeli çalışma gb..) 
ve sayısal ve fonksiyonel esneklik taleplerinden (Kalleberg, 2003:156) gerekse uyumlu olmayan 
tutum ve davranışlarından ötürü “dışarıdakiler” olarak gruplandırdıkları ifade edilmektedir 
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(Lapalme vd., 2009:920).  Çalışma koşulları ve örgüt içindeki yapılanma, yöneticilerin davranış 
ve tutumları, liderin kendini içeriden hissetme algısının yaratılmasında önemli bir unsur olduğu 
anlaşılmaktadır (Stamper ve Masterson, 2002; Masterson ve Stamper, 2003; Coyle-Shapiro 
ve Shore, 2007). Lider- üye etkileşiminin yüksek seviyede olduğu bir ilişkide,  samimi bir iş 
ortamında, ihtiyaç ve duygularını daha kolay paylaşabildiği ortamlarda çalışanların kendilerini 
içeridekilerden hissettikleri belirtilmektedir (Lapalme vd., 2009). Grup tarafından kabul 
edilmişlik  topluluğa bağlı olmanın göstergelerinden biri olup, çalışan davranışlarına sadakat, 
etkinlik ve verimlilik kazandırmaktadır (Kim vd., 2010;  Guerrero ve Muresanu, 2013). 

İfade edilmeye çalışıldığı gibi, kendini işletmeden hissetme kavramı; çalışanın bireysel olarak 
kendisini işletmenin bir parçası olarak algılaması olarak açıklanmakta (Stamper ve Masterson, 
2002; Masterson ve Stamper, 2003; Turunç vd., 2011) ve “ait olma” ile “ içeridekilerden olma” 
algısının,  ağırlıklı olarak çalışanlar /yöneticiler arasındaki karşılıklı ilişkilerden kaynaklandığı 
belirtilmektedir (Lapalme vd., 2009). Bu ilişkiler aracılığıyla, çalışanlar kendilerine sağlanan 
otonomi, güven ortamı  ve destekleyici yaklaşım (örn: algılanan örgütsel destek ve psikolojik 
sözleşmenin varlığı) ile birlikte içinde bulundukları koşulları kişiselleştirmekte, bu doğrultuda 
kendilerini iş yeri ile özdeşleştirme ya da dışında tutma eğilimi göstermektedir. Bu kapsamda, 
gerçekleştirdiği görevlerin katkılarının kurum tarafından değerli olarak kabul edildiğini 
gören çalışanın, kendisini işletmeden hissetmesinin daha kolay olduğunu vurgulamaktadır 
(Stamper ve Masterson, 2002:879). Araştırmada kullanılan “Kendini işletme içinden hissetme” 
ölçeğindeki ifadeler dikkate alındığında, çalışanların “kendimi kurumumun bir parçası olarak 
hissediyorum”,  “işimde kendimi “içeridekilerden” gibi hissediyorum” cümleleri ile bu yöndeki 
hislerini ifade ettikleri anlaşılmaktadır (Stamper ve Masterson, 2002: 883).

2.3. Algılanan Lider Desteği

 Liderler, işletmenin iç ve dış çevresindeki faaliyetlerde gerek aldıkları kararlar gerekse 
davranışları ile bireyler üzerinde doğrudan veya dolaylı bir etkiye sahiptir. Bu etki çalışanların 
iş performansının artırılması bağlamında önemli çıktıları tetiklemektedir. Bu bakış açısıyla lider 
desteği, liderin çalışana verdiği destek düzeyi ve çalışanın algıladığı destek ve  önemli hissetme 
derecesi  olarak tanımlanmaktadır.  (Netemeyer vd., 1997; Çelik ve Turunç, 2010; Ackfeldt ve Coote, 
2005).  Ayrıca, yöneticilerin; vizyonu net biçimde çalışanlara aktarmaları, amaçlar doğrultusunda 
çalışanları/ takımları teşvik etmeleri, destek sağlamaları ve hızlı biçimde geri bildirim vermeleri  
destekleyici liderlik davranışlarından kabul edilmektedir (Ackfeldt ve Coote, 2005:153). (Ackfeldt 
ve Coote , 2005). Lider desteğini belirlemede öne çıkan davranış biçimlerinden bazılarının; 
çalışana güvenme/ güveni hissettirme; çalışanı destekleme; çalışan ile arkadaşça ilişki ve etkin 
iletişim kurma; çalışanı önemseme olduğunu ifade edilmektedir (Netemeyer vd. 1997) 
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  Araştırmalar özellikle, çalışanların algıladıkları örgütsel desteği genellikle karşı karşıya 
kaldıkları davranış, uygulamalarla “kişiselleştirme” yoluyla tanımladıkları belirtmektedir 
(Wayne vd., 1997:87). Bu bağlamda, yöneticinin çalışanlarına olan desteğinin kişiselleştirme 
yoluyla; zaman içerisinde yönetici ile karşı karşıya kalınan durumların biriktirilmesi ile çalışan 
tarafından tanımlandığı söylenebilir. Çalışanların lider desteğini çoğunlukla duygusal ve 
yönetsel destek olarak algılandığı belirtilmektedir (Kossek vd., 2011:292). Yönetici tarafından 
sergilenen duygusal ve yönetsel desteğin algılanan lider desteği ve kendini işletmeden hissetme 
ilişkisinin açıklanması için temel unsurlar olduğu ifade edilmiştir (Tyler ve Lind, 1992). 

Kendini işletme içinden hissetme kavramının, çalışanlar tarafından otorite olarak 
belirledikleri üstlerinin kendilerine davranış şekillerinin biriktirilmesi ve kişiselleştirme yoluyla 
ortaya çıktığı dikkate alındığında çalışanın yöneticisi ile ilişkisinin bireyin kurum içindeki yerini 
belirlemesinde önemli bir gösterge olduğu görülmektedir. Bu sebeple, çalışanların kendilerini 
kurum içinden ya da dışından kişiler olarak algılamalarında kurum politikalarından daha çok 
bire bir etkileşim içinde bulunulan yöneticinin daha etkin bir rol üstlendiği söylenebilir (Wang 
ve Kim, 2013).

2.4. Hipotezlerin Oluşturulması

2.4.1. Algılanan Lider Desteği ve İş- Aile Çatışması İlişkisi

Sosyal kimlik (Social identity theory) ve sosyal sınıflandırma teorilerisinin (social 
categorization theory) belirttiği gibi,  bireyler yaşamları boyunca, öz-değerlendirme ve 
benlik saygısını yüceltme gereksinimi ile kendi kimliklerini oluşturmak ve bunu teyit etmek 
ihtiyacındadır (Guerrero ve Muresanu, 2013:7). Bu kapsamda bireyler sosyal bir varlık olma 
niteliğinden dolayı gruplaşma, diğer bir ifadeyle kendisini bir grubun üyesi olarak görme eğilimi 
içindedir (Conger, 1999:159; Demirtaş, 2003). Çalışma hayatında da aynı ihtiyaçlar söz konusu 
olduğundan çalışanların kendilerini bir gruba ait hissetme ihtiyaçları söz konusudur. Karşılıklı 
etkileşim sürecinde “sosyal kategorilendirme” sonucunda grup içindekiler ve grup dışındakiler 
ayrımı gerçekleşmekte ve bireyin kendisini ait hissettiği sosyal gruba üyeliği sağlanmış 
olmaktadır (Baron ve Bryen, 1984:184-188). Sosyal kategorilendirme sürecinde, algılanan 
örgütsel desteğin ve özellikle liderin/ yöneticinin bu yöndeki desteğinin çalışanların kendilerini 
işletmeden hissetmelerinde yardımcı olan temel unsurlardan biri olduğu anlaşılmaktadır. 
Yöneticilerin çalışanlarına göstermiş oldukları; duygusal destek, rol model olma davranışları 
ve aile hayatını destekleyici yöndeki katkıları, algılanan lider desteği kapsamında davranışlar 
olarak karşımıza çıkmaktadır (Bernas ve Major, 2000; Frye ve Breaugh, 2004; Coyle- Shapiro 
ve Shore, 2007;Hammer vd., 2009, 2011; Lapalme vd., 2009; Selvarajan vd., 2013; Paustian-
Underdahl ve Halbesleben, 2014). Ayrıca, kişilerin iş ve aile arasındaki uyumsuzlukların stres, 
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gerginlik ve yorgunluk yarattığı ve  bu gibi olumsuz duyguların iki alandaki rollerin gereklerini 
yerine getirmeyi zorlaştırdığı anlaşılmaktadır (Laster, 2002; Hammer vd., 2009). İlgili yazında 
algılanan lider desteği ile iş-aile çatışması arasındaki ilişkiyi ve etkilerini ortaya koyan kısıtlı 
sayıda çalışma olsa da, araştırmalar lider desteğinin aile- iş çatışmasını negatif ve anlamlı olarak 
etkilediğini doğrulamaktadır (Frye ve Breaugh, 2004; Çelik ve Turunç, 2010; Hammer vd.  2009, 
2011, 2013; Kossek vd. 2011). Bu bilgilerin ışığı altında çalışanların algıladıkları lider desteğinin 
iş- aile çatışma düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemek üzere hipotez 1 oluşturulmuştur:

  H1: Çalışanların algıladıkları lider desteği iş-aile çatışma düzeylerini negatif ve anlamlı 
olarak etkiler.

2.4.2. Algılanan Lider Desteği ile Kendini İşletmeden Hissetme ilişkisi

İlgili yazında algılanan lider desteği ile kendini işletmeden hissetme arasındaki ilişkiyi 
ortaya koyan kısıtlı sayıda çalışma olsa da, araştırmalar lider desteğinin kendini işletmeden 
hissetmeyi pozitif ve anlamlı olarak etkilediğini ifade eden bazı çalışmalar bulunmaktadır. 
Tyler ve Lind (1992), yönetici tarafından sergilenen duygusal ve yönetsel desteğinin kendini 
işletmeden hissetmenin tanımlamasındaki temel unsurlar olduğunu ifade etmişlerdir. Stamper 
ve Masterson (2002) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları da, bireyin kendisini 
“işletme içindekilerden” hissetmesindeki en önemli unsurun yöneticiler ve onların çalışanlarına 
karşı sergiledikleri davranışlar olduğunu kanıtlar niteliktedir. Bu bilgilerin ışığı altında algılanan 
lider desteğinin kendini işletmeden hissetme üzerindeki etkisini   belirlemek üzere hipotez 2 
oluşturulmuştur:  

H2: Algılanan lider desteği çalışanın kendisini işletmeden hissetme düzeyini pozitif ve anlamlı 
olarak etkiler.

2.4.3. Kendini İşletmeden Hissetmenin ile İş- Aile Çatışması İlişkisi

Yapılan bazı araştırmalar, yöneticilerinden gördükleri sosyal destek ile kendini işletmeden 
hisseden çalışanların işe yönelik sosyal ve psikolojik pozitif  duygular geliştirdikleri ve bu 
duygularla günlük stres kaynaklarının negatif etkilerinden uzaklaştıklarını  işaret etmektedir 
(Kossek vd, 2011). Çalışanların sosyal ve psikolojik yönden desteklendiklerini hissederek 
kendilerini işletmeden hissetmeleri ile işe yönelik olumsuz psikolojik etkilerin ( tükenmişlik 
ve rol çatışması vb) azaldığı  (Frye ve Breaugh, 2004; Çelik ve Turunç, 2010; Hammer vd.  
2009, 2011, 2013) ve işe yönelik stres kaynakları ile daha fazla başa çıkabilme hissinin arttığı 
belirtilmektedir (Kossek vd. 2011:4). Greenhaus ve Beutell (1985) iş-aile çatışmasının ortaya 
çıkışındaki  faktörlerden birini; gerginlik temelli çatışma olarak tanımlamaktadır. Gerginlik 
temelli çatışma süreci ile çalışan birey işteki yaşadığı olumsuzlukları (rol belirsizliği, sosyal 
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desteğin bulunmaması, kariyer gelişimi sorunları gibi…) aile hayatına yansıtabilmektedir. Bu 
kapsamda, çalışanın kendisini işletmeden hissetmesi ile iş- aile çatışması arasındaki ilişkiyi 
belirlemek üzere hipotez 3 oluşturulmuştur:

H3: Çalışanın kendisini işletmeden hissetme düzeyi iş- aile çatışması düzeyini negatif ve 
anlamlı olarak etkiler.

2.4.4. Algılanan Lider Desteği ile İş- Aile Çatışması İlişkisinde Kendini İşletmeden 
Hissetmenin Rolü

Turizm sektörü gibi hizmetin yoğun olduğu alanlarda, çalışanlar yoğun iş yükü ve çalışma 
sürelerinin uzunluğu gibi nedenlerle iş ve aile ile ilgili sorumluluklarını gerçekleştirmekte 
zorlanabilmektedirler. Araştırmalar iş- aile dengesini gözeten ve çalışanlarına bu yönde gereken 
desteği veren yöneticilerin, çalışanların hissettikleri iş-aile çatışmasını azaltabildiklerini 
doğrulamıştır. Algılanan lider desteği ile  hissedilen iş- aile çatışması  arasında negatif yönlü 
ilişkiler belirlenmiştir (Frye ve Breaugh, 2004; Çelik ve Turunç, 2010; Hammer vd.  2009, 2011, 
2013; Kossek vd., 2011, Wang ve  Kim, 2013; Paustian-Underdahl ve Halbesleben, 2014).  Bu 
ilişkinin aksine algılanan sosyal ve psikolojik destek ile çalışanın kendisini takımın bir parçası 
olarak algılaması ve  bu yönde geliştirdiği pozitif kimlik ile iş- aile arasındaki çatışma hissinin 
azalması mümkün olabilmektedir. Yerli ve yabancı yazında, algılanan lider desteği ile iş- aile 
çatışması ilişkisinde kendini işletmeden hissetmenin düzenleyici etkisinin henüz araştırılmadığı 
gözlenmektedir. Fakat elde edilen bilgilerin ışığı altında, lider desteği– iş-aile çatışması ilişkisinde 
çalışanın kendini işletmeden hissetmesinin iş- aile çatışmasının seviyesini azaltıcı yönde bir 
etkisi olacağı öngörülmektedir. Bu sebeple,  lider desteği– iş-aile çatışması ilişkisinde çalışanın 
kendini işletmeden hissetmesinin nasıl bir rol üstlendiğini sorgulamak amacı ile hipotez 4 
oluşturulmuştur:

H4: Çalışanların algıladıkları lider desteği ile iş-aile çatışması ilişkisinde kendini işletmeden 
hissetmenin düzenleyici rolü vardır.

3. YÖNTEM

Lider desteğinin iş-aile çatışmasına etkilerini belirlemek ve bu etkide kendini işletmeden 
hissetmenin rolünü belirlemeye yönelik olan bu araştırmada Akdeniz bölgesi konaklama 
işletmelerinden elde edilen veriler ışığında oluşturulan modele ilişkin analizler yapılmıştır. 
Antalya’da ele alınan örneklemde yaklaşık 5000 kişi çalışmaktadır. Ana kütleden %95 
güvenilirlik sınırları içerisinde %5’lik bir hata payı dikkate alınarak örneklem büyüklüğü 357 
kişi olarak hesap edilmiştir (Sekaran, 1992:253). Bu kapsamda kolayda örnekleme yöntemiyle 
tesadüfi olarak seçilen toplam 500 kişiye anket uygulaması yapılması planlanmıştır. Gönderilen 
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anketlerden 351’i geri dönmüş 320’si analiz yapmak için uygun bulunmuştur. Araştırmaya 
katılanların %61’i kadın, %41’i evlidir. Çalışanların %55’i lise mezunu olup örneklemin, %46’sı 
22-32 yaşlar arasındadır.  

Analiz sürecinde doğrulayıcı faktör analizlerinin ardından Baron ve Kenny (1986) 
tarafından önerilen üç aşamalı hiyerarşik regresyon analizi ile hipotezler ve aracılık etkisi test 
edilmiştir. Düzenleyici etkiler regresyon eğrileri ile sınanmıştır. Hipotezler ve yapılandırılan 
araştırma modeli Şekil 1’de sunulmuştur.

Şekil 1: Araştırma Modeli

Oluşturulan modelde işletmelerde lider/yönetici desteğini belirlemek üzere Netemeyer ve 
arkadaşları (1997) tarafından tasarlanan ve Ackfeldt ve Coote (2005) tarafından kullanılan ve 
geçerlemesi araştırmacı tarafından yapılan 5 maddeli ölçek kullanılmıştır. Kendini işletmeden 
hissetme ölçeği ise Stamper (2002) tarafından geliştirilen 6 maddeli ölçektir ve bu ölçeğin 
geçerlemesi de araştırmacılar tarafından yapılmıştır. İş-aile çatışmasını ölçmek üzere ise 
Netenmeyer ve arkadaşları (1996) tarafından geliştirilen 5 maddeli ölçek kullanılmıştır. 

3.1 Doğrulayıcı Faktör Analizi Bulguları

Araştırma kapsamında öncelikle ölçeklere ilişkin doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. 
Bu testlere ilişkin bulgular Tablo1’de sunulmaktadır.  
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Tablo 1. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeklerin uyum iyiliği değerleri

Değişkenler X² df

CMIN/
DF
≤5

GFI

≥.85

AGFI

≥.80

CFI

≥.90

NFI

≥.90

TLI

≥.90

RMSEA

≤.08

1. İş-aile çatışması(İAÇ) 7.2 4 1.8 .99 .98 .99 .99 .99 .03

2. Kendini işletmeden 
hissetme (KİH)

7.5 3 2.5 .99 .96 .99 .99 .98 .05

3. Lider desteği (LD) 36.1 10,6 3,4 .99 .99 .99 .99 .99 .01

Not: Uyum iyiliği değer aralıkları  “kabul edilebilir” standartlara göre düzenlenmiştir.

3.2 Hiyerarşik Regresyon Analizi Bulguları

Araştırma sonucunda elde edilen verilere SPSS ve AMOS programında analizler yapılmıştır. 
Bu kapsamda, ilk aşamada katılımcıların algıladıkları iş aile çatışması, lider desteği ve kendini 
işletmeden hissetme davranışlarına ilişkin  elde edilen verilerin ortalamaları, standart sapmaları 
ve aralarındaki korelasyonlara bakılmıştır. Analizin ikinci aşamasında Baron ve Kenny (1986) 
tarafından önerilen üç aşamalı hiyerarşik regresyon analizi ile düzenleyici etkiler araştırılmıştır. 
Düzenleyici etkiler regresyon eğrileri ile sınanmıştır. Analiz sonucunda elde edilen ortalamalar, 
standart sapmalar ve korelasyon değerleri Tablo 2’de verilmektedir. 

           Tablo 2: Ortalama, S. Sapma ve Korelasyon Değerleri

Değişkenler Ort. S. Sapma 1 2 3

1. İş-aile çatışması (İAÇ) 2.58 1.01 (.90)

2. Kendini işletmeden  
hissetme (KİH)

3.22 .89 -.55** (.85)

3. Lider desteği (LD) 3.09 1.08 -.55** .77** (.92)

 Not: Alfa güvenilirlik katsayıları parantez içinde gösterilmiştir.

 * p<.05. **p<.01

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya konu edilen tüm bağımlı ve bağımsız değişkenler 
arasında anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Bu nedenle değişkenler arasında önemli etkiler 
öngörülebilmektedir.

Lider desteğinin çalışanlarda iş-aile çatışmasına etkisini ve bu etkide KİH’in düzenleyici 
(moderating) rolünü belirlemeye yönelik olan bu araştırmada, hipotezleri test etmek maksadıyla 
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hiyerarşik  regresyon analizleri yapılmıştır. 
 Hipotezleri sınamak için yapılan hiyerarşik regresyon analizinde LD bağımsız değişken, 

İAÇ bağımlı değişken ve KİH’ de düzenleyici (moderatör) değişken olarak modele dâhil 
edilmiştir (Tablo 3). LD ve KİH modele dâhil edilirken merkezileştirilmiştir (Cohen vd. , 2003).

Tablo 3: LD’nin İAÇ’ye Etkisine Yönelik Hiyerarşik Regresyon Analiz Sonuçları
    İAÇ  

1.Aşama 2.Aşama                  3.Aşama           

Değişkenler β β β

LD -.56*** .03 -.07
KİH -.68*** -.62***
LD x KİH -.27***
R2 .31 .50 .58

Düz. R2 .27 .35 .44

F 259.1*** 220.7*** 97.6***

*  p< .05, ** p< .01, ***p< .001

Tablo 3’de sunulan analiz sonuçlarına göre LD ile İAÇ ilişkinin negatif ve anlamlı olduğu 
(β =-.56, p<.001) görülmüştür. Böylece Hipotez 1 desteklenmiştir. Bu sonuçlara göre LD  İAÇ’yi 
davranışları  azaltan bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine bu analiz sonucunda KİH 
algısının da İAÇ üzerindeki etkisinin  negatif  ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir(β =-.68, 
p<.001). Böylece Hipotez 3desteklenmiştir. LD- KİH ilişkisini belirlemeye yönelik yapılan 
regresyon analizi bulguları Tablo 4 ‘de sunulmuştur. Tabloda görüldüğü üzere LD KİH  üzerinde 
etkilidir(β =.77, p<.001).  Böylece Hipotez 2 desteklenmiştir.

Tablo 4: Regresyon Analizi

               KİH

Değişkenler R2 Düz. R2 F β

LD .59 .58 .807*** .77***

* p<.05. **p<.01

Düzenleyici (moderatör) değişken, bağımsız değişkenle bağımlı değişken arasındaki 
ilişkinin gücünü ve yönünü etkileyen bir değişkendir (Baron ve Kenny, 1986: 1174).  Son aşamada 
4’ncü hipotezi  sınamak üzere Tablo 3’deki çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre kendini 
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işletmeden hissetmenin düzenleyici etkisi incelenmiştir. Analiz sonunda kendini işletmeden 
hissetmenin, LD-İAÇ arasındaki ilişkide düzenleyici etkiye sahip olduğu görülmüştür (β =-.27, 
p<.001) Bunun yanında ilişkinin yönüyle ilgili daha detaylı inceleme yapmak için Cohen ve 
arkadaşları (2003) tarafından önerilen süreç izlenmiştir. Bu kapsamda düzenleyici değişken 
olan KİH’in düşük ve yüksek olduğu durumda LD-İAÇ arasındaki ilişkilerin anlamlılığı çizilen 
regresyon eğrisiyle sınanmıştır (Aiken ve West, 1991). 

Şekil 2’de görüldüğü gibi LD-İAÇ arasındaki ilişki KİH algısı hem düşükken (β =-.45, 
p<.001) hem de yüksekken  (β =.33, p<.001) anlamlıdır.  LD ve KİH etkileşmeleri neticesinde 
tüm modelin varyansının % 58’ni açıklandığı saptanmıştır. Bu durumda kendini işletmeden 
hissetmenin, LD-İAÇ arasındaki ilişkide düzenleyici etkiye sahip olup olmadığını test etmek 
üzere tasarlanan Hipotez 4 desteklendiği görülmektedir. Diğer bir deyişle KİH bu ilişki 
kapsamında düzenleyici etkiye sahiptir. 

Şekil 2: LD-İAÇ İlişkisinde KİH’in Düzenleyici Etkisi

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Çalışan bireylerin çoklu rollerini eş zamanlı olarak gerçekleştirme zorunluluğu 
nedeniyle ortaya çıkan iş-aile çatışmasının hem bireyler hem de örgütler üzerinde çeşitli 
olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Araştırmalar dikkate alındığında, bireysel açıdan iş-aile 
çatışmalarının iş stresini, tükenmişlik ve moralsizlik hissini arttırdığı ve bu olumsuzlukların 
bireyin fiziksel sağlığını etkilediği görülmektedir. Örgütsel sonuçlar dikkate alındığında ise; iş- 
aile çatışmasının  düşük performans, işe devamsızlık, işten ayrılma isteği gibi işle ilgili olumsuz 
davranışları artırdığı anlaşılmaktadır (Çelik ve Turunç, 2011). Özellikle turizm sektöründe rol 
yüklenmesinin yanısıra, sektörün aralıksız hizmet vermesi ve vardiyalı çalışma koşulları, iş- aile 
çatışmasını arttırabilmektedir. Bu çalışma koşulları altında, lider desteğinin iş- aile çatışmasını 
azaltıcı yönde önemli etkisi olduğu pek çok çalışmada ortaya konulmuştur.(Frye ve Breaugh, 



126

Kafkas University Economics and Administrative Sciences Faculty
The Journal of KAU IIBF | Vol 6 * Issue 10 * Year 2015

TURUNÇ, AFACAN FINDIKLI  ı The Moderatıng Effect Of Perceıved Insıder Status On The Relatıonship... 

2004; Çelik ve Turunç, 2010; Hammer vd.  2009, 2011, 2013; Kossek vd., 2011,  Wang ve  Kim, 
2013; Selvarajan vd. ,2013; Paustian-Underdahl ve Halbesleben, 2014). Bu bakış açısıyla, çalışan 
motivasyonunu ve  performansını önemli bir şekilde etkileyen iş-aile çatışmasının azaltılmasında 
lider ve yöneticilere önemli roller düştüğüne inanılmaktadır. Lider desteğinin iş-aile çatışmasının 
azalmasındaki önemli bir rolü olduğu gibi çalışanların kendilerini “içeridekiler” olarak kabul 
etmelerinin de bu ilişkide önemli rol üstlenebileceği değerlendirilmiştir. Lider desteğinin 
pek çok örgütsel değişkende olduğu gibi kendini işletmeden hissetmede (içeridekilerden 
hissetme) algısının oluşması için de  önemli bir unsur olduğu söylenebilir(Tyler ve Lind, 1992) 
Bu sayede çalışanın kuruma bağlılığın arttığı, çalışma arkadaşları ve müşterilerle ilişkilerini 
daha kolaylıkla sürdürebildikleri belirlenmiştir (Stamper ve Masterson, 2002; Masterson ve 
Stamper, 2003; Coyle-Shapiro ve Shore, 2007). Turizm sektöründe, hizmet kalitesinin müşteri 
tarafından değerlendirilmesinde çalışanların müşterilere olan tutum ve davranışlarının göz 
önüne alındığında, çalışanın kendisini kurum içindekilerden kabul etmesinin olumlu örgütsel 
çıktılara sebep olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda, turizm sektöründe çalışanlar üzerinde 
bir araştırma gerçekleştirilmiş ve  çalışanların algıladıkları lider desteğinin ve kendini işletmeden 
hissetmenin iş-aile çatışması üzerindeki etkileri  açıklanmaya çalışılmıştır. 

Araştırma sonucunda Antalya’da faaliyet gösteren turizm sektörü konaklama 
işletmelerinde çalışan personelin algıladıkları lider desteğinin iş-aile çatışması üzerinde 
etkili olduğu belirlenmiştir. Lider desteği ile İş- aile çatışması ilişkinin negatif ve anlamlı 
olduğu görülmüştür. Elde edilen bu bulgu mevcut çalışmalarla uyumlu olan beklendik bir 
bulgudur. Nitekim Paustian-Underdahl ve Halbesleben (2014) sağlık sektöründe 628 çalışan 
üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmalarında, yöneticinin iş- aile dengesini gözeten tutum 
ve davranışlarının ve çalışanlara bu yöndeki desteklerinin , iş- aile çatışmasını azalttığı, bu 
bağlamda algılanan lider desteği ile iş- aile çatışması arasındaki negatif ve anlamlı ilişkiyi ortaya 
çıkarmışlardır. Selvarajan ve arkadaşlarının (2013) 435 katılımcı ile gerçekleştirdikleri araştırma 
sonuçları; algılanan lider desteğinin iş- aile çatışması üzerinde negatif yönlü ve dolaylı etkisini 
ortaya çıkarmışlardır.  Kossek ve arkadaşlarının (2011) 85 çalışmayı kapsayan meta- analiz 
araştırmalarında 72.507 katılımcının yanıtları incelenmiştir. Araştırma sonuçları, liderin iş- aile 
dengesini gözeterek sergilediği desteğin iş- aile çatışmasını anlamlı ve negatif yönde etkilediğini 
belirlemişlerdir.  Byron (2005) gerçekleştirdiği meta- analitik araştırmada da, çalışanların 
algıladıkları sosyal destek arttıkça iş- aile çatışmasının azaldığını kanıtlamıştır. Bernas ve Major 
‘un (2000), kadın çalışanların yaşadıkları iş- aile çatışması ve lider- üye etkileşimi çerçevesinde 
elde edilen bulgular, liderin yüksek seviyedeki karşılıklı etkileşimi sayesinde algılanan desteğin  
kadın çalışanların yaşadıkları iş- aile çatışma seviyesini azalttığını, algılanan lider desteğinin  
iş- aile çatışması üzerindeki anlamlı ve negatif yöndeki etkisini doğrulamıştır. Çelik ve 
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Turunç’un (2010) Ankara’da savunma alanında faaliyet gösteren küçük işletmelerde çalışan  232 
personel üzerinde  gerçekleştirdikleri araştırma sonucunda, lider desteğinin iş-aile çatışması 
üzerinde anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Hammer ve arkadaşları’nın (2011) 39 yönetici 
ve 239 çalışan ile gerçekleştirdikleri araştırmalarında, yöneticilerin aile yaşamını destekleyen 
davranışlarının  çalışanların iş- aile çatışma seviyelerini azalttığı, aynı zamanda iş ve sağlıkla 
ilgili çıktıları olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Benzer sonuçlar;  Frye ve Breaugh (2004) 
ve Jensen ile Therese’nin  (2014) çalışmalarında da görülmektedir.

Araştırmada analizler sonucunda elde edilen diğer bir bulgu ise lider desteğinin kendini 
işletmeden hissetme üzerindeki pozitif yöndeki etkisidir. Katılımcıların algıladıkları lider 
desteğinin kendini işletmeden hissetme üzerinde olumlu etkileri olduğu ortaya çıkarılmıştır. 
Elde edilen bu bulgu mevcut çalışmalarla uyumludur. Guerrero ve Muresanu (2013) Kanada’da 
farklı sektörlerde çalışan 210 katılımcı ile gerçekleştirdikleri araştırmalarında lider desteğinin 
kendini işletmeden hissetme üzerinde pozitif yönde etkilerini tespit etmişlerdir. Lapalme ve 
arkadaşlarının (2009) 191 turizm acentesinde yöneticiler ve çalışanları ile gerçekleştirdikleri 
araştırma sonuçları; algılanan lider desteği ile çalışanların kendilerini işletmeden hissetmelerinin 
birbirleri ile pozitif ilişkili olduğunu doğrulamıştır.  Stamper ve Masterson (2002) Amerika’da 
Midwest bölgesindeki işletmelerdeki  257 çalışan ve 33 yönetici ile gerçekleştirilen araştırmada, 
algılanan örgütsel destek ile kendini işletmeden hissetme ilişkisi sorgulanmıştır. Araştırmacılar, 
algılanan örgütsel desteğin temel unsurunun yöneticiler olduğunu savunmuş ve bu doğrultuda 
uygulamayı gerçekleştirmişlerdir. Araştırma sonuçları algılanan örgütsel destek çerçevesinde 
lider desteğinin kendini işletmeden hissetme ile anlamlı ve pozitif ilişki içinde olduğunu ortaya 
koymuştur. Coyle- Shapiro ve Shore’ da (2007) çalışanların kendisini işletmeden hissetmesinde, 
yönetici desteğinin önemini vurgulamışlardır. 

Kendini işletmeden hissetme algısının da İAÇ üzerindeki etkisinin negatif ve anlamlı 
olduğu tespit edilmiştir. Yazında, yarı zamanlı ya da turizm sektöründe hizmet veren 
acentalarda çalışanlarının, dışarıdakilerden şeklinde gruplandırılabilmelerine rağmen, lider 
desteği sayesinde kendilerini içeridekiler olarak kabul edebildikleri kanıtlanmıştır (Stamper 
ve Masterson, 2002, 2003).  Turunç ve arkadaşları (2011),  çalışanların psikolojik iklimi ve 
liderleriyle etkileşimlerinin, onların yönelimlerini etkilediğini, bu durumda çalışanların 
kendilerini işletmeden hissetmelerinde katkı sağlayabileceğini gösterdiğini belirlemişlerdr. 
Böylece lider desteği ile kendini işletmeden hissetme ilişkisinin anlamlı ve pozitif yönlü olduğu 
sonucuna ulaşılabilmektedir.  Ayrıca, lider desteği ile  hissedilen iş- aile çatışması  arasındaki 
negatif yönlü ilişki göz önüne alındığında, lider desteği ile pozitif ve anlamlı ilişki içinde olan 
kendini işletmeden hissetmenin de iş- aile çatışması ile negatif yönlü ilişki içinde olacağı 
öngörülebilmektedir.
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Kendini işletmeden hissetme algısının lider desteği- iş-aile çatışması ilişkisinde nasıl bir 
rol üstlendiğini belirlemeye yönelik analizler sonucunda kendini işletmeden hissetme algısının 
düzenleyici bir rol üstlendiği tespit edilmiştir. Lider desteği ile iş- aile çatışması arasındaki ilişki 
kendini işletmeden hissetme algısı hem düşükken hem de yüksekken  anlamlı bulunmuştur. 
Bu bulgu literatürde araştırılmamış bir bulgu olması itibari ile önemsenmektedir. Elde edilen 
bulgu; kendini işletmeden hissetme algısı hem yüksek iken hem de düşükken düzenleyici etkiye 
sahip olmasına karşın düşük seviyede kendini işletmeden hissetme durumunda lider desteğinin  
iş- aile çatışmasını azaltma yönünde daha etkili olduğu gözlenmiştir. Bu bulgu beklendik bir 
bulgudur. Kendini işletmeden hissetme algısının düşük seviyede olduğu işletmelerde lider 
desteğinin öneminin daha yüksek olması beklenilmeyen bir durum değildir. Stamper and 
Masterson (2002) kendini işletmeden hissetmenin kendisini iki farklı formda gösterebileceğini 
belirtmişlerdir. İşyerindeki görev ve sorumlulukları gereği yarı zamanlı /sözleşmeli çalışmalarla 
bireylerin kendilerini “içeridekiler”den hissetmeyebilecekleri gibi, tam zamanlı olarak çalışıp 
kendilerini “içeridekilerden” hissetmeyenler olabilmektedir. Algılamadaki bu farklılığın 
sebeplerinden birinin; örgütsel destekten  özellikle lider desteğinden kaynaklandığını, 
vurgulanmaktadır (Lapalme vd., 2009; Stamper ve Masterson, 2002). Kendisini işletmeye ait 
hisseden, “içeridekilerden” kabul eden çalışanların ise örgütün birer vatandaşı gibi davrandıkları  
ortaya konmaktadır (Stamper ve Masterson, 2002; Lapalme vd., 2009). 

Elde edilen bulgulardan yola çıkılarak özellikle turizm sektöründe yoğun olarak 
karşılaşılmasına rağmen pek çok sektörde kullanılan kısmi zamanlı istihdamın verimliliği 
doğrudan etkileyen değişkenler ve bu değişkenler arasındaki ilişkilerde önemli rol üstlendiği 
ortaya konulmuştur. Kültürel olarak kısmi zamanlı ya da mevsimlik çalışma psikolojimizi 
olumsuz etkilemekte olup lider ve yöneticilerin bu çalışan grubu üzerinde daha destekleyici 
olması gerektiği düşünülmektedir.

Çalışmanın çeşitli kısıtları bulunmaktadır. Araştırmanın tek sektörde ve sınırlı bir 
coğrafyada yapılmış olması ve çalışmanın boylamsal olmaması çalışmanın en önemli kısıtlarıdır. 
Ayrıca turizm sektörü gibi mevsimlik ve yarı zamanlı çalışanların yoğun olduğu bir sektörde 
çalışılmış olması çalışmayı kendini işletmeden hissetme açısından olmasa da diğer araştırma 
değişkenleri açısından kısıtlamıştır. Ancak araştırmanın ampirik olarak daha önce çalışılmamış 
olmasıyla ve düzenleyici analizleri içeren farklı metodolojisi ve elde edilen bulgularıyla   yazına 
ve sektöre  katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bundan sonra bu alanda araştırma yapacak olan araştırmacılara, algılanan örgütsel 
destek-iş-aile çatışması  ilişkisinde demografik unsurların düzenleyici etkilerini araştırmaları 
önerilmektedir. 
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1. GİRİŞ

Tekstil ve hazır giyim sanayii, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınma sürecinde 
önemli rol oynayan bir sanayi dalıdır ve sanayileşme sürecinin ilk başladığı sektörlerden birisidir 
(Güleryüz, 2011). Günümüzün gittikçe yoğunlaşan rekabet ortamı, uluslararası düzenlemeler 
ile getirilen bağlayıcı hükümler, yerel pazardan çok küresel pazara yöneliş ve ticarette sınırların 
genişlemesi ülkemiz bakımından özellikle tekstil sektöründe markalaşmaya olan ihtiyacı daha 
çok ortaya koymaktadır (Çalık, 2004). Ancak, Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün markalaşma 
konusunda arzulanan seviyenin çok gerisinde olduğu açıktır. Özellikle de Türk hazır giyim 
sektörü uzun yıllar fason üretime odaklanmış olup, son yıllarda markalaşma konusuna önem 
verilmeye başlamıştır. Ancak küreselleşen rekabet ve artan oyucular sebebiyle küresel pazarlarda 
yarışan markalar üretmek gerçekten yoğun emek istemektedir. Bu çalışmanın amacı ülkemizde 
giyim sektöründe faaliyet göstermekte olan yerli ve yabancı markaların tüketici zihnindeki 
konumlarını incelemek, yerli ve yabancı markaların görece konumları irdelenerek hazır 
giyim sektöründeki Türk markalarının konumlandırma yaklaşımlarına yönelik çıkarımlarda 
bulunmaktır. Bu amaçla, belirli tüketici gruplarının yerli ve yabancı markalı ürünleri çeşitli 
kriterlere göre değerlendirmeleri baz alınarak, markaların görece konumları tespit edilmeye 
çalışılmaktadır. Her bir marka için, tüketicinin söz konusu markanın bir ürününe ödemeye 
razı olacağı tutar algılanan müşteri değeri olarak ele alınarak, elde edilen sonuçlar algılanan 
fiyat düzeyi ile karşılaştırılmıştır.1 Böylece markaların görece olarak fiyat-kalite açısından 
kıyaslanması sağlanmıştır. Ayrıca, araştırma bulguları ışığında yerli ve yabancı markaların 
pazardaki konumlandırma yaklaşımlarına yönelik çıkarımlarda da bulunulmaya çalışılmıştır. 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ

Marka konumlandırma konusuna giriş yapmadan önce markayı kavramsal olarak 
tanımlamakta fayda vardır. Marka yazınında markanın tanımına yönelik farklı yaklaşımların 
olduğu gözlenmektedir. Marka tanımı konusundaki bu çeşitliliğin ve farklılığın temel nedeni 
markanın kavramsal çerçevesine  yönelik bakış açısındaki derinlik ve farklılıktır. Bir bakış 
açısına göre marka, ürünün alt bileşeni iken, diğer bakış açısına göre marka ürünü de kapsayan 
daha geniş bir kavramdır. Örneğin; Amerikan Pazarlama Derneği markayı: “Bir satıcı veya satıcı 
grubunun ürün ve hizmetlerini tanımlamayı ve rakiplerinden ayrıştırmayı amaçlayan bir isim, 
bir terim, işaret, sembol veya tasarımdır.” şeklinde tanımlamıştır (AMA, 2014). Dolayısıyla 
bu tanıma göre marka, ürün ya da hizmetin bir parçasıdır. Levitt (1980: 87) de benzer şekilde 
toplam ürün kavramını ortaya atmış ve genişletilmiş ürünün markayı da kapsayacak şekilde 
tüm soyut ve somut bileşenleri barındırdığını savunmuştur. Ancak Chernatony ve Dall’Olmo 
(1998: 432-434) markanın ürünün alt bileşeni olduğu yönündeki tanımları oldukça sınırlayıcı 
olduğunu ifade etmektedirler. Onlara göre bu tanımlar marka kavramının önemli hususları olan 
soyut özelliklerini ve tüketicilerin algılarını yeterince hesaba katmamaktadır. Bu araştırmacılar, 

1 Her ne kadar algılanan değer daha karmaşık bir yapıya sahip olsa da, bu çalışmada kişilerin belirli bir ürün için ödemeye razı 
olabileceği parasal değer o kişi için o ürünün tüketici gözünden algılanan değerinin bir yansıma olacağı varsayımı yapılmıştır.
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yazındaki marka tanımlarının değer sistemi, kişilik, imaj, logo, risk azaltıcı, şirket, katma değer, 
kişilik, ilişki, vizyon, konumlandırma gibi birçok farklı bileşeni içerdiğini tespit etmişlerdir. 
Bu bakış açısıyla, bir markanın üründen daha kapsamlı olduğu görülmektedir. Ayrıca pek çok 
pazarlamacı “Her marka bir üründür ama her ürün bir marka değildir; ürün fabrikada üretilen 
bir nesne, marka ise tüketiciler tarafından satın alınan değerdir.” ifadesi ile bu ayrımı açıkça 
ortaya koymaktadır. 

Ürün ile marka arasındaki diğer bir fark ise ürünün nesne veya hizmet olması, markanın 
ise tüketici tarafından algılanan bir sembol veya işaret olmasıdır. Ürünün biçimi ve özellikleri 
vardır. Zaman içinde değişebilir veya geliştirilebilir. Tüketiciye fiziksel fayda sağlar. Somuttur ve 
fiziksel bileşenleri vardır. Fabrikada veya bir hizmet sektöründe üretilir. Marka ise yaratıcılığa 
dayanır. Tüketici ihtiyaçlarının giderilmesinde tatmin sağlar ve kalıcıdır. Tüketici tarafından 
statü göstergesi olarak algılanır. Kişiliği vardır. Ürünün aksine, soyuttur ve duygusal bileşenleri 
vardır. Ürün beynin sol (rasyonel) tarafına yönelik iken, marka beynin sağ (duygusal) tarafına 
yönelik çalışır (Kırdar, 2005: 234).

Özetle, yazında ürün ve markanın farklı şeyler olduğu konusunda bir uzlaşı varken, 
hangisinin daha kapsayıcı olduğu konusunda fikir ayrılığı mevcuttur. Bu araştırmada ise bahsi 
geçen yaklaşımlardan ikincisi olan; ürünün markanın alt bileşeni olduğu; markanın soyut ve 
somut pek çok özelliği barındırdığı görüşü benimsenmiştir.

Konumlandırma ise, mevcut ve potansiyel müşterilerin zihninde arzu edilen bir noktanın 
(konumun) elde edilmesi sürecidir. Konumlandırma sürecinde işletme ürünleri, teknolojisi veya 
tüketicinin dikkatini çekebilecek herhangi bir özelliğine vurgu yapabilir. Hooley ve diğerlerine  
(1998:106) göre konumlandırma kalite, fiyat, hizmet, fayda farklılaşması, inovasyon ya da 
talebe özgü üretim alanlarına dayandırılabilir. Önemli olan nokta konumlandırma kriterinin 
tüketici açısından anlam ifade etmesidir. Konumlandırmada önemli olan diğer bir nokta ise, 
tüketicinin zihninde bulunan işletmenin pazardaki rakiplere oranla nispî konumudur.  Yani, 
tüketici işletmenin ürününü rakip ürünlere kıyasla nerede algılıyor (Torlak ve Altuntaş, 2012: 
66)? Konumlandırmada, ürünün ya da markanın algılanma şekli, ürünün ya da markanın 
temel özelliklerinden çok daha fazla önem taşımaktadır. Örneğin; bir ürünün ne derece kaliteli 
olduğundan ziyade ne derece kaliteli algılandığı daha önemlidir. Bu durumda, bir markanın 
pazardaki konumunu belirleyebilmek için aynı gereksinmeyi karşılayan çeşitli markaların belirli 
özellikleri açısından nasıl algılandığını ortaya çıkarmak gerekir. Çünkü tüketiciler markaları, 
genellikle bir özelliği açısından değil, çeşitli özellikleri birleştirerek bir bütün içinde algılarlar 
(Aytuğ ve Özgüven, 2011: 83). Bu bağlamda, Bhat ve Reddy (1998) marka konumlandırmalarında 
markaların fonksiyonel ve sembolik özelliklerinin eş zamanlı olarak kullanılabileceğini öne 
sürmektedir. Tüketicinin kendini geliştirme, grup üyeliği, benliğini tanımlama gibi ihtiyaçlarını 
tatmin eden ürün özellikleri sembolik özelliklerdir (Park vd., 1986: 134). Sembolik unsurlar 
arasında; markanın da etik olma, sosyal sorumluluğa önem vermesi, güncel olması gibi unsurlar 
yer almaktadır (Dimofte vd., 2010: 88).  Fonksiyonel özelliklerde ise, ürünün ne derece dayanıklı 
olduğu, performans düzeyi, güvenilirliği gibi unsurlar yer alır (Dimofte vd., 2010: 88). Sembolik 
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özellikler, tüketicilerin daha çok psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarını karşılarken; fonksiyonel 
özellikler daha çok fiziksel ihtiyaçlara hitap etmektedir. 

Firmalar da tüketicilerin bu çeşitli ihtiyaçlarını gözeterek marka konumlandırma 
çalışmalarında, çeşitli ürün özelliklerini tek tek ya da eş zamanlı kullanabilirler. Kullanılan 
pazarlama araçlarının başlıcaları; ürünün nitelikleri, marka, ambalaj, fiyat, tüketici özellikleri, 
ürünün kullanım alanları, imaj, rakip ürünler, dağıtım yöntemi, algılanan değer şeklinde 
sıralanabilir (Altunışık vd, 2012:126). 

Konumlandırma araçları bu derece çeşitli, pazarda satışa sunulan marka sayısı da oldukça 
fazla olduğunda markaların birbirlerine nazaran hangi konumda yer aldıklarını tespit etmek 
güçleşir. Bu durumda konumlandırmaların ölçümü için algılama haritaları yararlı bir araç 
olarak karşımıza çıkmaktadır (Aytuğ ve Özgüven, 2011: 85). Algılama haritaları iki ya da daha 
fazla kriterle kıyaslama yapmaya olanak tanımaktadır. Ancak kolay anlaşılabilmesi ve görselliği 
açısından iki boyuta indirgenerek oluşturulmaktadır (Aydınol, 2010: 107).

Hazır giyim markalarının konumlandırma araçlarının neler olabileceği düşünüldüğünde, 
tasarımdan kaliteye, renkten ürün menşeine kadar pek çok araç karşımıza çıkmaktadır. Ancak, 
daha önceki araştırmalarda en sık kullanılan değerlendirme kriterlerinin fiyat, stil, beden 
ölçüsü, renk, kalite, kumaş, marka ismi ve ürün menşei olduğu görülmektedir (Kim, 2007:35). 
Azizağaoğlu (2010:102) tarafından yapılan araştırmada hazır giyim ürünleri seçilirken dikkate 
alınan özellikler önem sırasına göre tasarım, fiyat, beden uygunluğu, rahatlık, marka ve 
kalitedir.  Bahsi geçen kriterlerden fiyat dışındakilerin tüketicilerin satın aldığı faydalar olduğu 
görülmektedir. Fiyat ise sağlanan faydalar karşılığında ödenen bedel olarak değerlendirilmektedir. 
Bu durumda algılanan müşteri değerinin konumlandırma açısından bir araç olarak ele alınması 
yanlış olmayacaktır.

Müşteri değeri konusu, pazarlama yazınında son yılların yoğun işlenen konular arasında 
yer almaktadır. Konuyla ilgili olarak çok sayıda akademik ve profesyonel çalışma bulunmaktadır. 
Sweeney ve Soutar (2001) tarafından algılanan müşteri değerinin ölçümüne yönelik PERVAL 
ölçeği geliştirilmiştir. Bu ölçekte ürünlerin kalite, duygusal ve sosyal faydaları ile fiyat algıları 
üzerinden ölçüm yapılmakta, on sekiz soru ile ürünün algılanan müşteri değeri hesaplanmaktadır. 
Ölçek tüm tüketici ürünlerine uygulanmaya yönelik tasarlanmış olup, pratikte aynı anda tek 
bir ürünün müşteri değerinin hesaplanmasına imkân tanımaktadır. Bu durum ölçeğin, marka 
konumlandırılması çalışmalarında pratik olarak kullanımına imkân tanımamaktadır. Çünkü, 
daha önce de belirtildiği üzere konumlandırma tüketicilerin zihinlerinde bulunan çok sayıdaki 
markanın birbirine göre nerede yer aldığı ile ilgilidir.

Hazır giyim sektörü yazını özelinde, tüketici değerlendirmelerine ve markaların 
konumlandırma stratejilerine yönelik çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin, Erdem vd. 
(2010) Mavi ve Levi’s ın konumları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırmalarında, 
Mavi’nin duygusal açıdan ve imaj açısından Levi’s’tan daha iyi olduğu ancak iletişim açısından 
daha geride olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışmadaki diğer bir bulgu, Mavi ve Tommy 
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Hilfiger markalarının orta sınıf; Collezione markasının ise alt sınıf denim markası olarak 
sınıflandırılmış olmasıdır (2010:381). Bu araştırmaya göre Mavi, en sık tercih edilen denim 
markasıdır (2010:373). Azizağaoğlu ve Altunışık’ın çalışmasında da LCW, Koton ve Mango’dan 
sonra Mavi’nin en sık tercih edilen hazır giyim markası olduğu tespit edilmiştir (2011:49). 

Levi’s ve Mavi markalarını çalışma konusu seçen bir diğer çalışma, marka kişilikleri 
üzerine ülke orijini etkisinin ölçülmesine yönelik tasarlanan Özçelik ve Torlak’ın çalışmasıdır. 
Bu çalışmada, tüketicilerin Levis’ın marka kişiliği algılarında etnosentrik eğilimlerle negatif 
yönlü bir ilişki çıkarken, Mavi Jeans marka algısı ile pozitif yönlü anlamlı bir ilişki ortaya 
çıkmıştır (Özçelik ve Torlak, 2011:374). Dolayısıyla marka değerlendirmelerinde bireysel 
farklılık unsurları da rol oynayabilmektedir.

Yine marka konumlandırılması bağlamında İri ve İnal (2011) tarafından LCWaikiki 
markasının yeniden konumlandırılması inceleme konusu olmuştur. Araştırmacılara göre, LCW 
ürünlerini piyasadaki aynı tür ve kalitedeki ürünlere oranla, daha ucuza mâl etmekte ve modaya 
uygun

olarak üretilen ürünlerini müşterilerine daha ucuza satma başarısı göstermektedir (İri ve 
İnal, 2011: 467). Diğer yandan bu çalışmada LCW firmasının orta ve üst gelir grubunu hedef 
kitle seçtiği belirtilmektedir (İri ve İnal, 2011: 465). 

Bu çalışmaların çoğunda, bir veya birkaç markanın incelendiği, çalışmaların sayısının 
görece olarak sınırlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada ise on yerli ve on yabancı markanın 
birlikte ele alınarak inceleniyor olması çalışmayı daha kapsamlı ve açıklayıcı bir çalışma haline 
getirmektedir. 

3. METOD

Bu araştırma bağlamında evren tüm tüketiciler olsa da, araştırmanın yapısı gereği evreni 
daha spesifik olarak tanımlamak kaçınılmaz olmuştur. Bu sebeple, araştırmanın evrenini yerli 
ve yabancı markalarla aşina, elit ve alım gücü açısından da orta seviyede bir yapıya sahip tüketici 
grupları olması gerektiği düşünülmüştür. Araştırmanın keşifsel nitelikte bir araştırma olarak 
kurgulanması sebebiyle olması sebebiyle örneklemde seçilecek meslek gruplarının yargısal 
bir ön örneklemeye tabi tutulmasının yararlı olacağı kanaatini uyandırmıştır. Araştırmaya 
uygunluk açısından başlangıçta belirlenmiş olan 12’den fazla meslek grubu arasında erişim 
kolaylığı açısından dört meslek grubunun daha uygun olacağı değerlendirmesi yapılmıştır. 

Çalışmanın örneklemini İstanbul’da yaşayan Uluslararası Meslek Sınıflaması ISCO 
08’de tanımlı profesyonel meslek gruplarından bankacı, doktor, öğretmen ve hemşireler 
oluşturmaktadır (TUIKAPP, 2012). Örneklem olarak bu meslek gruplarına mensup bireylerin 
tercih edilmesinin sebebi sosyal statü gereği markalı ürünleri tercih etme olasılıklarının ve bu 
markaları satın alabilecek düzeyde gelirlerinin bulunduğu varsayımıdır. Anket yoluyla, dört 
farklı özel bankada çalışan 107 bankacıya ulaşılmıştır. Bankacıların tamamını, bölge ve genel 
müdürlük çalışanları ile şube müdürleri oluşturmaktadır. İkisi kamu, biri özel olmak üzere üç 
farklı eğitim kurumunda çalışan 84 öğretmene, üç farklı devlet hastanesinde çalışan 80 doktora 
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ve 71 hemşireye ulaşılmıştır. Bahsi geçen meslek gruplarına mensup kişilere ulaşmanın oldukça 
güç olması, kolayda örnekleme yöntemini kullanmayı zorunlu kılmıştır. Ulaşılan kişilerden geri 
dönüş alınanlara ilişkin bilgiler (toplan 208 kişi) Tablo 1’de özetlenmektedir. Buna göre meslek 
gruplarından geri dönüş oranı %54-61 (bankacı%61, öğretmen ve hemşire %54, doktor %75) 
arasında gerçekleşmiştir.

Dört bölümden oluşan bir anket bırak-topla yöntemi kullanarak uygulanmıştır. Anketin 
ilk bölümünde İstanbul’da metrekare cinsinden en büyük ilk beş alışveriş merkezinde bulunan 
tüm markalardan İstanbul’da en yaygın mağaza ağı olan ilk on yerli ve ilk on yabancı markanın 
“yerli ya da yabancı” olarak menşeinin bilinip bilinmediği sorgulanmıştır. İkinci bölümde ise 
katılımcılardan, bu markalardan en iyi bilinen on tanesinin fiyat, kalite, tasarım ve marka imajı 
açılarından değerlendirilmeleri (10 puan üzerinden) istenmiştir. Bu kriterlerin belirlenmesinde 
PERVAL ölçeğinde belirtilen kriterler ile hazır giyim ürünlerinin en çok kullanılan 
değerlendirme kriterleri baz alınmış; ancak çok sayıda markanın aynı anda değerlendirilmesini 
teminen tasarımın; renk, beden, rahatlık gibi unsurları içerdiği; marka imajının ise ülke orijini 
etkisini ve sembolik faydaları içerdiği varsayımı yapılmıştır.  Üçüncü bölümde, değerlendirilen 
markalardan en sık tercih edilen ilk üçünün belirtilmesi istenmiş ve belirtilen mağazalardan bir 
gömlek için ödenmeye razı olunan tutar sorgulanmıştır. Anketin son bölümünü katılımcıların 
demografik özellikleriyle ilgili sorular oluşturmaktadır.

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri

Demografik özellik f %

Cinsiyet                        
Erkek 81 39
Kadın 127 61

Yaş
21-30 104 51
31-40 74 37
41-50 25 12

Meslek

Doktor 60 29
Hemşire 38 18
Bankacı 65 31
Öğretmen 45 22

Şahsi Net Gelir 2000 TL altı 26 13
2001-4000 TL 124 63
4001-6000 TL 31 16
6001 ve üzeri 16 8

Araştırma bağlamında yer alan katılımcılara ilişkin demografik özellikler Tablo 1’de 
özetlenmektedir. Tablo incelendiğinde, katılımcıların yaklaşık %60’ının kadın, %40’a yakınının 
erkek olduğu görülmektedir. Yaş açısından bakıldığında ise ağırlıklı olarak katılımcıların 21-
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30 yaş grubundan olduğu görülmektedir. Şahsi gelir açısından incelendiğinde ise katılımcıların 
yaklaşık %63’ü 2001-4000 TL net gelir aralığındadır.

4.1. Markaların Menşei Bilgisinin Sorgulanması

Bilindiği gibi günümüzde firmalar ürünlerine marka ismi seçerken çoğu zaman yabancı 
çağrışımı yaptıracak isimler veya kısaltmalardan oluşan isimler seçme eğilimindedirler. Daha 
önce de bahsi geçtiği üzere ülkemizde hazır giyim sektörü markalaşma sürecine gelişmiş 
ülkelerden çok sonra dahil olmuştur. Bu durumda genel olarak, gelişmiş ülkelerin pazara 
sunduğu markaların imajı daha uzun bir süreç sonrasında oluşmuştur. Yerli firmaların 
marka ismi seçerken yabancı çağrışımı olacak kelimeleri seçme eğilimleri yabancı markaların 
marka imajının daha güçlü algılanıyor oluşu varsayımından kaynaklanabilir. Bu durumda 
öncelikli olarak değerlendirilen markalardan yerli ve yabancı olanların algılanan marka imajı 
değerlendirilmelerinin karşılaştırılması yerinde olacaktır. Ancak bu analizi yapmadan önce 
araştırma bağlamında tüketicilerin değerlendirdikleri markaların yerli mi yoksa yabancı mı 
(menşei bakımından) olduğu konusundaki bilgi seviyeleri incelenmeye çalışılmıştır. Çünkü, 
tüketicilerin markaların menşei algıları marka isimlerinde kullanılan yerli ve yabancı kelime ve 
karakterlerden etkileniyor olabilir. 

 Araştırma bağlamında yer alan markaların (yerli mi yoksa yabancı olduğu) bilinirliklerine 
ilişkin sonuçlar Tablo 2’de görülmektedir. 

         Tablo 2: Hazır Giyim Markalarının Menşe (Yerli-Yabancı) Bilinirliliği

MARKA ADI 
(Yerli) 

MENŞEİ 
BİLGİSİ (%)

MARKA ADI
(Yabancı)

MENŞEİ 
BİLGİSİ (%)

VAKKO   70 PIERRE CARDIN  82 
KİĞILI    99 ROMAN  47
SARAR   96 MARKS & SPENCER  97
D’S DAMAT   83 MANGO  83
KOTON   78 STEFANEL  97
LCW   74 TIFFANY  66
DEFACTO   74 BENETTON  96
COLLEZIONE   62 GAP 88
MUDO   62 TOMMY HILFIGER 100
MAVİ JEANS   95 LACOSTE 100
ORTALAMA 79 ORTALAMA 86

Tüketicilerin yerli markaların menşeini bilme oranı ortalama %79 iken, yabancı markalarda 
bu oranın ortalama %86 olduğu görülmüştür. Bu oranlar bu örneklemdeki tüketicilerin marka 
menşei konusunda bilinç düzeylerinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Diğer bir 
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bulgu, marka isimleri “Kiğılı, Sarar, Mavi Jeans” gibi Türkçe anlamı bulunan ya da Türkçe 
karakter taşıyan yerli markaların bilinirliğinin diğerlerine nazaran daha yüksek olduğu, 
bunu destekler nitelikte; Türkçe anlamı bulunan “Roman” markasının ise yabancı olduğunun 
bilinirliliğinin diğer markalara nazaran düşük olduğu görülmektedir. Roman markası dışarıda 
tutulduğunda, yabancı markaların bilinirlik oranı %90’lara yaklaşmaktadır. Yerli markalarda 
ise Sarar ve Kiğılı’nın dışarıda tutulması durumunda bilinirlik oranının %65-70’ler seviyesinde 
olduğu görülmektedir. Bu durum eğitim seviyesi lisans ve üstü olan bu örneklemde dahi, yabancı 
marka ismi kullanımının yabancı algılamaya neden olduğuna işaret etmektedir. 

Tüketicilerin yerli ve yabancı markaların marka imajı değerlendirmeleri ise Grafik 1’de 
gösterilmektedir. Tablo oluşturulurken en yüksek marka imajına sahip olan yerli ve yabancı 
markalar sıralanarak eşleştirilmiştir.

Grafik 1: Yerli ve Yabancı Hazır Giyim Markalarının Karşılaştırmalı Marka İmajı 
Algıları

En yaygın markaların seçildiği marka seti içerisinde genel olarak, yabancı markaların 
marka imajlarının yerli markalardan daha güçlü olduğu görülmektedir. Bu durum, firmaların 
neden yabancı çağrışımı olan marka isimleri belirlediklerini açıklamaktadır.

4.2. Markaların Kalite, Fiyat, Tasarım ve Marka İmajı Açısından Değerlendirilmesi

Rasyonel satın alma davranışında tüketici en az ödediği bedel kadar fonksiyonel ve 
sembolik fayda sağlamak isteyecektir. Çalışmada, tüketicilerin hazır giyim ürünlerinden 
sağladığı fonksiyonel faydalar, kalite ve tasarımla; sembolik fayda ise marka imajı ile ölçülmeye 
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çalışılmıştır. Ödenen bedel her ne kadar sadece fiyatla sınırlı tutulamazsa da markaların yaygın 
olması nedeniyle en azından ulaşılabilirlik açısından bir standardizasyon sağlandığı varsayımı 
yapılmaktadır. Bu varsayımlar çerçevesinde tüketici ödediği fiyat karşılığında kaliteyi, marka 
imajını ve tasarımı satın almaktadır. Eğer tüketicinin algıladığı fiyat düzeyi, yine algıladığı 
faydadan düşükse, tüketici ürünü satın alacak, aksi takdirde alternatiflerine yönelecektir. 

Araştırma anketinde katılımcılar, yirmi marka içerisinde en çok aşina oldukları 10 
markayı seçmişler ve bu markaları tasarım, kalite, fiyat ve marka imajı kriterleri açısından 10 
üzerinden değerlendirmişlerdir. Fayda başlığı altında toplanan kalite, marka imajı ve tasarımın 
puan ortalamaları alınarak ortalama müşteri değeri puanı oluşturulmuştur.2 Buna karşılık, 
ödenen bedel kapsamında ise algılanan fiyat puanlarının ortalaması alınarak aşağıdaki grafiğe 
aktarılmıştır. 

Grafik 2: Hazır Giyim Markalarının Algılanan Müşteri Değerleri

Grafik incelendiğinde bazı markaların, ödenen bedele nazaran yüksek fayda sağladığı 
görülmektedir. Bu markalar; Koton, Mango, Tiffany, LCW, Defacto, Collezione ve Mavi’dir. 
Dolayısıyla bu markalara düşük fiyatlandırma yapıldığını söylemek mümkündür. Tüketici 
algılarına göre ödenen bedelle hemen hemen aynı seviyede fiyatlandırılan markalar; Kiğılı, 
D’S Damat, Roman ve Mudo’dur. Son olarak; tüketicilere göre sağladığı faydadan daha yüksek 
fiyatlandırılan markalar Vakko, Sarar, Pierre Cardin, Marks & Spencer, Stefanel, Benetton, GAP, 
Tommy Hilfiger ve Lacoste’dur. Bu markalar ise aşırı fiyatlandırma yapılan markalar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

2 Burada sadece bu dört özelliğin kullanılmasının sebepleri arasında, a) bu özelliklerin literatürde de en yaygın kullanılan 
özellikler arasında olması, b) algılanan değerin belirlenmesinde bu dört özelliğin özellikle öne çıkan özellikler olması, ve c) 
ölçme ve değerlendirme açılarından tüketicilerin bu olgulara çok daha aşina olmaları sebebiyle uygulama kolaylığı sunması 
sayılabilir. 
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Tüketicilere değerlendirmeye aldıkları 10 marka arasından en sık tercih ettikleri ilk üç 
markanın hangileri olduğu sorulmuştur. Bu markaların tercih edilme sıklıkları ise Tablo 3’te 
verilmektedir. 

Tablo 3: En Sık Tercih Edilen Markalar
Marka Tercih 

Sıklığı
Değerlendirme 

Sıklığı
Marka Tercih 

Sıklığı
Değerlendirme 

Sıklığı

Koton 127 188 Pierre Cardin 30 155
LCW 107 199 Benetton 28 139
Mavi 106 203 Lacoste 28 186
Mango 87 187 Vakko 28 208
Mudo 64 163 Gap 23 130
Defacto 50 140 D’s Damat 22 138
Kiğılı 41 166 Roman 19 136
Sarar 41 159 Tommy Hilfiger 15 149
Marks & Spencer 32 156 Stefanel 6 103
Collezione 32 154 Tiffany 6 118

Bu örneklem çerçevesinde en sık tercih edilen ilk dört marka sıralaması (sırasıyla; LCW, 
Koton, Mavi ve Mango) Azizağaoğlu ve Altunışık’ın (2011:46) araştırmalarındaki en sık tercih 
edilen ilk dört marka (sırasıyla; LCW, Koton, Mango ve Mavi) ile neredeyse birebir uyumludur. 

Diğer yandan, en sık tercih edilen ilk yedi markanın, tüketici algılarında dengeli ya da düşük 
fiyatlandırılan markalardan oluştuğu gözlenmektedir. Benzer mantıkla, aşırı fiyatlandırılan 
markaların yedisi ise diğerlerine nazaran daha az tercih edilen markalardır. 

Tabloda, dikkat çeken bir diğer husus Sarar, Marks&Spencer ve Tiffany markalarının 
öngörülen sıklıkta tercih edilmediğidir. Sarar ve Marks&Spencer, tüketicilere göre aşırı 
fiyatlandırılan markalardan olduğu halde sıkça tercih edilenler arasında yer almıştır. Benzer 
şekilde Tiffany’nin de düşük fiyatlandırılan markalardan olduğu halde en az tercih edilen marka 
olduğu görülmektedir. Bu üç markadaki öngörülmeyen sonuçların sebebinin araştırmanın 
varsayımlarından kaynaklandığını düşünmek yanlış olmayacaktır. Araştırma, tüm kriterlerin 
tüketiciler tarafından eşit düzeyde önem arz ettiğini varsaymaktadır. Ancak, örneklem gelir 
düzeyi açısından Türkiye ortalamasının üzerindedir. Dolayısıyla, fiyatı önemsemeyen ya da 
diğer kriterlere nazaran daha az önemseyen katılımcıların varlığı olasıdır. Bu durumda, bu 
kişiler sağladıkları faydaya nazaran yüksek ücret ödeyebilecekler ya da yüksek fayda karşılığında 
düşük ücret olsa bile; sağladıkları fayda yaşam standartlarına göre yeterince yüksek olmadığı 
için ürünü satın almak istemeyebileceklerdir. Bu üç marka özelinde örnek vermek gerekirse; bir 
banka şube müdürü, Tiffany markasını fiyatına göre yüksek kaliteli bulsa bile gardırobundaki 
diğer markalara göre düşük kaliteli bulup, almayabilir.
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Markaların değerlendirilme sıklıkları incelendiğinde ise, en sık tercih edilen ilk 10 markanın 
8’inin en sık değerlendirilen markalar içerisinde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, tüketicilerin 
kullandıkları markaları daha iyi tanıyor oluşları nedeniyle bu markaları değerlendirmeye 
aldıkları söylenebilir. Bu yorumda mantıksal bir hata yoktur. Diğer yandan değerlendirme 
sıklığı konusunda ilk 10 marka içerisinde bulunan diğer iki marka ise Vakko ve Lacoste’dur. Bu 
iki markanın tercih edilme sıklıkları düşük olsa da değerlendirmeye alınmalarının sebebi net bir 
konumlandırma yapmış olmaları nedeniyle tüketicilerin ürünlerini sıklıkla satın almasalar da 
marka hakkında yorum yapabilecek kadar zihinlerinin net olmasından kaynaklanıyor olabilir. 
Diğer yandan tüketici, zihninde bir markaya tam puan vererek diğerlerini ona göre belirleme 
ihtiyacı içerisinde de olabilir. Her iki yorum da tüketici zihinlerindeki işleyiş konusunda ipucu 
vermektedir.

Tüketicilerin algıladıkları faydayı oluşturan tasarım, kalite ve marka imajı ayrı ayrı 
ele alındığında ise aşağıdaki grafik ortaya çıkmaktadır. Fiyat çizgisinin diğer kriterlerin 
dışında bulunması algılanan faydanın algılanan fiyata nazaran düşük kaldığı, fiyat çizgisinin 
içeride kalması ise algılanan faydaya nazaran daha düşük fiyat algısının bulunduğu anlamına 
gelebilmektedir. 

Grafik 2: Hazır Giyim Markalarının Değerlendirme Ortalamaları

Grafik incelendiğinde tüm markaların araştırma bağlamında ele alınmakta olan dört 
özellik açısından uyum içinde olduğu görülmektedir. Bu, ise marka imajı açısından aşırı 
çarpıklıkların bulunmadığı şeklinde yorumlanabilir.
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Marka menşeleri göz önünde bulundurulduğunda on yabancı markanın yedisinde 
(Lacoste, Tommy Hilfiger, GAP, Stefanel, Marks&Spencer, Pierre Cardin, Benetton) algılanan 
fiyatın algılanan faydalardan daha yüksek olduğu, on yerli markanın ise ikisinde (Vakko 
ve Sarar) algılanan fiyatın algılanan faydalardan daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu 
dağılımlardan, yerli ve yabancı markalara tüketiciler açısından atfedilen değerlere ve yine 
markaların konumlandırmalarına yönelik çıkarımlarda bulunmak mümkündür. Bu örneklem 
çerçevesinde, İstanbul’da faaliyet gösteren en yaygın hazır giyim markaları içerisinde tüketicilere 
en yüksek değeri yaratan markaların ağırlıklı olarak yerli markalardan oluştuğu ve yine bu 
örneklem çerçevesinde yabancı markaların ağırlıklı olarak sağlanan faydaya nazaran yüksek 
fiyatlandırıldığı görülmektedir. 

4.3. Markaların Kalite ve Fiyat Algıları

Hooley ve arkadaşlarının (1998:106) belirttiği konumlandırma kriterlerinden ikisi (kalite 
ve fiyat) seçilerek markaların algılama haritası çıkarılmaya çalışılmıştır.  Belirtilen kriterlerden 
kalite ve fiyatın seçilmesinin nedeni fiyatın ödenen bedelle ilgili sorgulanan tek kriter olması, 
kalitenin ise diğer faktörlere göre marka bağlılığı üzerinde yüksek etkiye sahip olmasıdır 
(Azizağaoğlu ve Altunışık, 2011:52).

Fiyata göre konumlandırma hususunda firmaların dikkat etmesi gereken bazı temel 
konular vardır. Düşük fiyat stratejisinin başarılı olabilmesi için işletmenin sürekli bir biçimde 
maliyetlerini kontrol edebilmesi gereklidir. Diğer yandan pazarda fiyat duyarlılığı yüksek olan 
bir kesimin bulunması şarttır. Yüksek fiyat stratejisinde ise, işletmeler bilinçli olarak kendi 
markalarının ayrıcalıklı addedilmesi için ürünlerine yüksek fiyat belirlerler. Yüksek fiyat 
stratejisine genellikle yüksek kalite ve yüksek imaj da eşlik etmektedir. Dolayısıyla yüksek 
fiyat konumlandırması yapan markaların kalitelerinin en azından algılanan fiyat düzeyinde 
algılanıyor olması gerekir.

Bu şekilde yer alan 45 derece köşegen ekseni markanın fiyat-kalite açısından dengede 
olduğunun göstergesidir. Bu açıdan bakıldığında, araştırma bağlamında yer almakta olan yirmi 
markadan onyedi tanesi ortalama olan 5 orijinli eksenin üzerinde yer aldığı görülmektedir. 
Dolayısıyla, markasız ürünler ve yaygın olmayan satış ağına sahip diğer markalar da göz önünde 
bulundurulduğunda, yaygın mağaza ağına sahip olan hazır giyim markalarının kalite ve fiyat 
açısından belli bir standardı yakaladığı görülmektedir. 

 Markaların köşegen ekseninin sağında ya da solunda olması fiyat ve kalite düzey 
algılarının birbirinden farklılaştığını göstermektedir. Eksenin solunda yer alanların algılanan 
kaliteye nazaran daha yüksek fiyat düzeyinde bulunduğu, sağında yer alanların ise tüketici 
açısından kalitesine nazaran düşük fiyatlı olduğunu söylemek mümkündür. Kalite ve fiyatın tek 
başına marka tercihini açıklaması mümkün olmasa da Koton, LCW ve Mavi markalarının en sık 
tercih edilen markalar olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. Bu markaların köşegenin sağında 
yer alan 4 markadan üçü olması rastlantı değildir.
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Grafik 3: Hazır Giyim Markalarının Fiyat-Kalite Bağlamındaki Konumları

Grafik 3’te hem kalite hem de fiyat ekseni paralel olan kesik çizgiler, ilgili özellik açısından 
tüm markaların ortalamasını teşkil etmektedir.3 Tüm markalar dikkate alındığında tüketici 
algıları açısından ortalama kalite değeri 6.8 iken fiyat algısı 7.0 olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ortalama olarak belirtilen nokta araştırma bağlamında yer alan 20 markaya ilişkin ortalama 
değeri ifade etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, markalardan bazılarının ortalama değere yakın 
iken (örneğin, Benetton, Kiğılı, Stefanel), bazılarının ortalamanın altındaki alanda (örneğin, 
LWC, Collezione, Tiffany, Mango, DeFacto) ve bazılarının ise ortalamanın üzerindeki bölgelere 
(örneğin, Sarar, Tommy Hilfiger, Vakko, Lacoste, Roman) yerleşmiş olduğu görülmektedir. Bu 
ise literatürde yer alan konumlandırma olgusunun işlemekte olduğunun bir göstergesidir.  

Yapılan yorumları örneklemin gelir düzeyi ve markaların segmentasyonları göz önünde 
bulundurarak değerlendirmekte fayda vardır. Bu örneklemin algıladığı fiyat, Vakko, Lacoste 
gibi prestijli markalarda yüksek olabilir; ancak bu markaların hedef müşterilerinin daha yüksek 
gelir grubu olduğu düşünülürse, bu kişilerce yapılacak fiyat değerlendirmelerinde algılanan 
fiyat düzeyi düşebilir. Ancak marka örneklemi en yaygın mağaza ağı olanlardan seçilmiş olması 
nedeniyle konumlandırma konusunda genel durum hakkında yine genel bir bakış vermesi 
açısından anlamlıdır.

4.4. Şahsi Gelir ve Fiyat Algısı İlişkisi

Doğru bir marka konumlandırması pazar bölümlemesi ve hedef pazar seçiminden sonra 
gerçekleştirilmelidir. Tüketicileri gelir durumlarına göre bölümlendirmek ve hedef pazarı 
bu kritere göre seçmek ise oldukça sık kullanılan bir metottur. Markaların hedef kitlelerinin 
3 Burada algılama haritalarının çıkarılmasında grafik yöntem tercih edilmiştir. Bu amaçla çok boyutlu ölçekleme veya ayırma 
analizi yöntemleri de kullanılabilirdi. Bu analiz yöntemleriyle verilerin analiz edilmesi başka çalışmalarda ele alınabilir.  
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gelir durumu dikkate alınarak konumlandırıldığı varsayıldığında, algılanan fiyat düzeyleri 
göz önünde bulundurularak aynı gelir seviyesindeki tüketicileri hedef kitle seçmediklerini 
öngörmek mümkündür. Örneğin; Collezione, orta-alt gelir grubu mensubu bireyleri hedef 
kitle seçerken, Vakko yüksek gelir düzeyli bireyleri hedef kitle olarak seçmektedir, denebilir. 
Ancak, tüketici zihinlerinde markalar diğer markalara göre konumlandığından markaların 
görece konumlarının benzer şekilde algılanması beklenmektedir. Bu öngörüden yola çıkarak 
markaların fiyat algısının gelir grubuna göre değişip değişmediğini ölçmek amacıyla bağımsız 
grup t-testi yapılmıştır. Diğer demografik özellikler açısından da karşılaştırmalar yapıldı, ancak 
sonuçlarda anlamlı farklılıklar gözlenemediğinden burada irdelenmemiştir. 

Tablo 4:  Küresel Marka Bilinç Düzeyi Yüksek ve Düşük Grup – Bağımsız Grup t-testi

Grup 
ortalamaları t-testi

Grup ortalamaları
t-testi

  Marka Yüksek Düşük t sd p* Marka Yüksek Düşük t sd p*
Kiğılı 6,53 7,55 -3,94 157 ,001 LCW 4,37 4,25 ,414 189 ,679
Vakko 9,20 9,24 -,225 194 ,82 Tiffany 5,04 5,61 -1,65 113 ,100
Sarar 7,69 8,16 -2,05 151 ,041 Defacto 4,06 5,05 -2,59 134 ,010
Pierre 
Cardin

7,70 8,08 -1,41 146 ,16 D’s Damat 7,38 7,94 -2,01 129 ,046

Mudo 6,24 6,74 -2,13 154 ,034 Collezione 3,97 4,72 -2,30 145 ,023
Roman 7,25 7,77 -1,76 128 ,080 Benetton 6,84 7,65 -3,30 132 ,001
Marks & 
Spencer

7,18 7,91 -2,80 147 ,006 Tommy 
Hilfiger

8,64 8,60 ,127 142 ,899

Koton 5,24 6,21 -4,19 179 ,001 Gap 7,32 7,94 -2,00 123 ,048
Mango 5,74 6,46 -2,95 177 ,004 Lacoste 9,10 9,15 -,239 178 ,811
Stefanel 7,35 7,20 ,480 97 ,632 Mavi 7,40 7,91 -2,53 193 ,012

Tablo 4 gelir düzeyi düşük olan tüketicilerin genel olarak markaların fiyatlarını gelir 
düzeyi yüksek olan tüketicilere göre daha yüksek algıladıkları görülmektedir. Ancak bu durum 
12 markada istatistikî açıdan anlamlıdır. İki grubun da aynı algıladığı 8 marka şunlardır: Vakko, 
Tommy Hilfiger, Pierre Cardin, Lacoste, Stefanel, Roman, LCW ve Tiffany. Bu markalardan ilk beşi 
daha önce aşırı fiyatlandırılan markalar kategorisindedir. Roman dengeli fiyatlandırılan; LCW 
ve Tiffany ise düşük fiyatlandırılan markalardandır. Dengeli fiyatlandırılan markaların çoğunda 
tüketicilerin fiyat algısı değişmektedir. Daha doğrusu tüketicinin zihnindeki fiyat ekseninde en 
ucuz ve en pahalı markalar yerini aldıktan sonra diğerleri onlara nazaran konumunu alıyormuş 
gibi bir yorumda bulunmak yanlış olmayacaktır. En sık tercih edilenler arasında olmasalar bile, 
sık değerlendirilen markalardan olan Lacoste ve Vakko’nun aynı zamanda gelir düzeyi yüksek ve 
düşük olan tüketiciler tarafından aynı algılandığı görülmüştür. Bu durum tüketicilerin referans 
markalar belirlediği ve diğerlerini onlar üzerinden değerlendirdiği yorumunu desteklemektedir. 
Bu durumda en pahalı ya da en ucuz algılanan markaların piyasadaki fiyat dalgalanmalarından 
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daha az etkileneceği yorumu yapılabilir. 

Bu yorumlara ek olarak gelir düzeyi yüksek olan grubu 4000 TL üzerinde şahsi geliri olan 
kesim olarak belirlediğimizi hatırlatmakta fayda vardır. Vakko, Tommy Hilfiger gibi markaların 
çok daha yüksek gelir grubunu hedef seçmiş olabilecekleri göz önünde bulundurulduğunda, bu 
hedef kitlenin algıladığı fiyat düzeyinin de gelirlerine göre bu örnekleme nazaran daha düşük 
olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Grafik 4: Gelir Düzeyi Yüksek ve Düşük Olan Tüketicilerin Fiyat Algısı

Gelir düzeyine göre fiyat algılarındaki farklılıklar grafiğe aktarıldığında her ne kadar düşük 
gelirli grup markaları yüksek gelir grubuna nazaran daha pahalı algılasa da markaların fiyat 
algılarına göre birbirlerine nazaran konumlarında bir değişiklik olmadığı dikkat çekmektedir 
(Bkz. Grafik 4). Dolayısıyla fiyat algısının bazı markalar için gelir düzeyi değişkeninden 
etkilendiği görülmekte ancak markaların fiyat açısından birbirlerine nazaran konumlarının 
gelir düzeyi değişkeninden etkilenmediği görülmektedir. Bu durum tüketici zihinlerindeki 
marka konumunun diğer markalara nispetle belirlendiği öngörüsünü desteklemektedir.

4.5. Ürün Bazında Hazır Giyim Markalarına Ödenmeye Razı Olunan Tutar Bazında 
Marka Konumlarının Tespit Edilmesi

Tüketicilerin belirtilen markalardan dört tanesini seçerek bu markalara bir gömlek ve bir 
kazak için ödemeye razı oldukları tutar sorulmuş ve bir kazak için ortalama 96 TL, bir gömlek 
için ortalama 75 TL ödenebileceği sonucuna varılmıştır.4 Bu tutarlar, örneklemin orta-üst düzey 
gelir grubu mensuplarından oluşması durumu göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir.

Şekil 3 incelendiğinde çizginin eğimine, başka bir deyişle ödenmeye razı olunan fiyata 
göre markaların dört kümeye ayrılabileceği görülmektedir. Bunlardan birincisi düşük fiyat ve 
kalite grubudur. Bu kümede sadece bir yabancı marka (Tiffany) bulunurken, üç tane yerli marka 
(LCW, Collezione ve DeFacto) bulunmaktadır. İri ve İnal’a (2011:465) göre LCW orta-üst grubu 
4 Bu çalışma bağlamında gömlek ve kazağın seçilmesinin sebebi araştırma bağlamında yer alan markaların tamamı için tüketicilerin satın alma 
olasılığı yüksek olan ve bütçe açısından herkesin kaldırabileceği bir ürün türü olması ve tüm markaların bu ürün grubunda faaliyet göstermekte 
olması gereğidir.
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hedef kitle seçmektedir. Bu çalışmada LCW markasının ekonomi grubu markaları içerisinde 
yer almasının nedeni örneklem seçiminin farklılığından kaynaklanıyor olabilir. Ancak yine 
de en yaygın markaların eş zamanlı değerlendirildiği göz önünde bulundurulduğunda bu 
çalışmadaki bulgular İri ve İnal’ın çalışmasına ters düşmektedir. Collezione markası ise Erdem 
(2010:381) tarafından alt sınıf marka olarak sınıflandırılmıştır ki; bu bulgu çalışmanın bulguları 
ile örtüşmektedir.

İkinci grup, ucuz grup ile orta grup arasına konumlandırılmış bulunan bir nevi ara-geçiş 
markaları olarak nitelenebilecek olan Koton, Mavi, Mudo ve Kiğılı markalarıdır. Mavi, daha önce 
Erdem (2010:381) tarafından da orta segment bir marka olarak sınıflandırılmıştır. Dolayısıyla 
Mavi’nin konumu bu araştırmada da benzerdir. Üçüncü grup markalar, konumlandırma stratejisi 
olarak hem üst segmentten müşteri alırken hem de alt segmentten müşteri alabilmektedir. Bu 
gruptaki markalar, ortalama (vasat) olarak algılanan ve fiyat olarak da ortalama olarak ödenmeye 
razı olunacak fiyat etrafında seyreden markalardır. Bu grupta Benetton, Pierre Cardin, Ds’Damat, 
Stefanel, Marks&Spencer ve Sarar yer almaktadır. Dolayısıyla segmentler arası dolaşan müşteri 
grubunun arzularına da hitap eden bir yapıda konumlandırma yapmaktadırlar. Dördüncü grup 
markalar ise üst segment olarak da nitelenebilecek olan pahalı markaların bulunduğu gruptur 
ki, burada sadece bir yerli marka (Vakko) bulunmaktadır. Tommy Hilfiger markası bu çalışmada 
en üst segment markalar arasında yerini almıştır. Bu durum, orta segment bir marka  olduğunu 
belirten Erdem’in (2010:381) çalışması ile örtüşmemektedir. 

Markaların kalite ve marka imajlarının ortalamalarına bakıldığında; en ucuz kümedeki 
markaların kalite kriterinin 4,30-5,40 aralığında, marka imajı kriterinin ise 4,7-5,7 aralığında 
notlandırıldığı görülmektedir. Bir sonraki geçiş kümesindeki markalarda kalite kriter aralığı 6,2-
7,7’ye, marka imajının aralığının ise 6,41-8’e çıktığı görülmektedir. Bu seyir, sonraki kümelerde 
de yükselerek devam etmektedir. Dolayısıyla, tüketici zihninde markaların fiyat-kalite algısı 
açısından farklı konumları bulunmaktadır. 

Şekil 3: Marka Bazında Bir Kazağa Ödenmeye Razı Olunan Tutar ve Algılanan Fiyat Düzeyi*
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*Noktalar, algılanan fiyat düzeyinin göreceli konumlarını;   kareler ödenmeye razı olunan 
tutarları göstermektedir.

Tüketicilerin satın alma davranışında zihinsel olarak bilinçli ya da bilinçsiz  “toplam fayda/
toplam maliyet” hesaplamasından hareketle alışveriş yaptıkları varsayımından yola çıkıldığında 
ödenmeye razı olunan tutar aslında o ürüne ya da markaya atfedilen değerle aynıdır. Çünkü 
tüketici en azından verdiği değerin tam karşılığını ya da fazlasını almak isteyecektir. Bu 
durumda markaların genel fiyat düzeyi algıları ile ödenmeye razı olunan tutarları eş zamanlı ve 
karşılaştırmalı incelemek gerekmektedir. 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Ülkemizde markalaşma çalışmalarının yoğunluk kazandığı ve ihracatın önemli bir 
kalemi olan hazır giyim sektöründe yurtiçi piyasada faaliyet gösteren en yaygın yerli ve yabancı 
markaların konumlarına dair yapılan bu araştırmada yerli markaların ağırlıklı olarak alt-orta 
sınıf markalar olduğu yabancı markların ise ağırlıklı olarak orta-üst sınıfta yer aldığı görülmüştür. 

 Yabancı markaların marka imajının daha güçlü algılanıyor olması nedeniyle yerli 
markaların bazılarının da yabancı çağrışım yapan marka isimleri kullandığı görülmektedir. 
Tüketiciler bu nedenle bazı markaları yerli olduğu halde yabancı menşeli sanmaktadır. Bu 
durum yerli markaların menşeinin yabancı markalara nazaran daha az biliniyor olmasıyla 
sonuçlanmaktadır. Yine de öğrenim düzeyi yüksek olan bu örneklemde marka menşeinin yerli-
yabancı bağlamında bilinç düzeyinin yüksek olduğu görülmektedir. 

 Diğer yandan her ne kadar yabancı markaların genel anlamda marka imajı yüksek 
algılansa da tüketicilerin marka tercihi aşamasında pek çok kriteri bir arada değerlendirerek 
karar verdiği görülmektedir. Bu çalışma, tüketicilerin sadece sağlanan faydaya odaklı karar 
vermedikleri; ödedikleri bedel karşılığında sağladıkları faydayı analiz ettiklerini göstermektedir. 
Tüketiciler birim fiyat karşılığında sağladıkları birim faydayı gözetmektedirler. Yerli ve yabancı 
marka bağlamında incelendiğinde ise tüketicilerin yerli markalardan birim fiyat karşılığında daha 
yüksek fayda sağladıkları; dolayısıyla da yerli markaları daha sık tercih ettikleri görülmektedir. 
Sonuç olarak, yerli markaların daha yüksek müşteri değeri yarattığı yorumunda bulunmak 
mümkündür.

Tüketicilerin marka konumlandırma konusunda zihinlerinde süreçlerle ilgili olarak da 
referans marka belirlediklerine dair ipuçları elde edilmiştir. Bu referans markalara nazaran diğer 
markalar zihinlerde yerini almaktadır. Bahsi geçen bu referans markalar Vakko gibi yüksek ve 
LCW gibi düşük fiyatlı markalardır. Orta ve geçiş markalarının fiyatlarının daha düşük gelirli 
bireyler tarafından daha yüksek algılandığı görülürken; referans markalarında fiyat algılarında 
istatistikî açıdan bir fark görülmemiştir. Dolayısıyla tüketicilerin “en pahalı” ya da “en ucuz” 
markaları belirlerken gelir düzeylerinden bağımsız tespitler yaptıkları görülmüştür. Bu konudaki 
diğer bir tespit de her ne kadar gelir düzeyi düşük grup genel olarak markaları daha pahalı 
algılasa da markaların birbirlerine göre fiyatlarını benzer sıralamaya koyduklarıdır. 
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 Sonuç olarak, yerli markaların halâ dünya ölçeğinde rekabet edecek güçlü üst segment 
markalar olma yolunda kat etmesi gereken mesafenin olduğunu belirtmek yerinde olacaktır.
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1. GİRİŞ

Küreselleşen ve geçmişten bugüne hızlı bir değişime uğrayan ve bu değişimin devam 
ettiği dünyamızda, üretim şirketleri, hizmet şirketleri, kamu şirketleri ve kar amacı gütmeyen 
kuruluşlar,  kaliteyi başarının temel unsuru olarak görmeye başlamışlardır (Tetik, 2010:7). Sürekli 
değişimin ve rekabetin yoğun olarak kendini gösterdiği günümüzde başarıya ulaşabilmek için 
her zaman yenilikçi, rekabetçi, yaratıcı, değişimci ve öğrenen örgütler olmak gerekmektedir. 
Bu süreçte bir takım gelişmeleri göz ardı etmek telafisi mümkün olmayan neticeler ortaya 
çıkarabilmekte, belki de işletmelerin hedef kitleler nezdinde saygınlık kaybetmelerine 
neden olabilmektedir (Aykaç vd., 2006:172). Dolayısıyla bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere 
oluşturulan kalite yönetim sistemi standartlarının uygulanması ve başarılı olmasında bazı 
faktörlerin önemli olduğu göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. İşletmelerin işleyişinden faaliyet 
türüne kadar birçok konuda başarıyı tam anlamıyla yakalayabilmek ise etkili bir sistem yaklaşımı 
ile mümkün olacaktır.

Yapılan çalışmalar ve literatür taramaları,  kalite yönetim sistemi uygulamalarında 
ortaya çıkabilecek bir takım sorunların olduğunu göstermektedir. Bu sorunlar genel itibariyle 
yönetim, işgücü, teknoloji, işletme yapısı ve müşteri beklentisi olarak tasnif edilmiştir.

Geçmişten bugüne yapılan standartlaşma çalışmaları özellikle endüstriyel ürün üreten 
işletmeler bazında ele alınmış, hizmet sektöründe ise 20. yüzyıldan itibaren ivme kazanılmıştır 
(Yılmaz, 2003:257). Ürün üreten işletmelerde karşılaşılan sorunlar ile hizmet üreten işletmelerde 
karşılaşılan sorunlar benzerlik göstermekle birlikte, kalitenin standardize edilme noktasında bazı 
farklılıklar görülmektedir. Özellikle ürünü ‘insan’ olan eğitim kurumlarında insan unsurunu 
standardize etmenin neredeyse imkânsız olduğu görülmektedir.  Eğitim kurumlarında ürün 
ve müşteri kavramları yapılan yüzlerce araştırmaya rağmen netlik kazanamamıştır (Bengisu, 
2007:739). Dolayısıyla endüstriyel işletmelerde ortaya çıkan sorunlarla, eğitim hizmeti veren 
işletmelerde ortaya çıkacak sorunlarda benzerlik bulunsa da, bazı yönlerden farklılıklar olacağı 
düşünülmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın yapılışındaki amaç yükseköğretim kurumlarında 
kalite yönetim sistemi uygulamalarında karşılaşılan sorunları ortaya çıkarmaktır. Bu temel 
amaç çerçevesinde aşağıdaki soruya cevap aranacaktır: ISO 9001:2008 kalite belgesi alan Yıldız 
Teknik Üniversitesi kalite yönetim sistemi süreçlerinin yönetimi aşamasında ne tür sorunlarla 
karşılaşmaktadır?

2. LİTERATÜR TARAMASI

2.1.  Kalitenin Tanımı

İşletmelerin müşteri kitlesi ve beklentilerinin farklılıkları nedeniyle bugüne kadar kalite 
kavramı için ortak bir tanım yapılamamıştır (Ustaahmetoğlu vd., 2011:168). Bu kavrama ilişkin 
tanımlardan bazıları şunlardır;
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Uluslararası Standardizasyon Örgütü  (ISO)  kaliteyi;  “bir ürün ya da hizmetin belirlenen 
veya olabilecek gereksinimleri karşılama yeteneğine dayanan özelliklerin toplamıdır”  şeklinde 
tanımlamıştır (Yılmaz, 2001:70). Amerikan Kontrol Derneği (ASQC), kaliteyi;  “bir mal ya da 
hizmetin belirli bir gerekliliği karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan özeliklerin tümüdür” 
diye tanımlamaktadır (Utkutuğ, 2006:206).

Avrupa Kalite Kontrol Organizasyonu’nun(EOQC) tanımına göre kalite; “bir malın /
hizmetin tüketicinin isteklerine uygunluk derecesidir” (Yıldıztekin, 2005:402). Crosby’e göre 
kalite; “bir ürünün gerekliliklere uygunluk derecesidir” (İpekten vd., 2003:367). İshakawa 
kaliteyi; “en ekonomik, en kullanışlı ve tüketiciyi daima tatmin eden kaliteli ürünü geliştirmek, 
tasarımını yapmak, üretmek ve satış sonrası hizmetlerini vermektir.” şeklinde tanımlamaktadır 
(Özçakar, 2010:107). Dr. Garvin kaliteyi sekiz boyutta tanımlamıştır. Bunlar Tablo 1’de 
belirtilmiştir. 

Tablo 1: Kalitenin Boyutları

Performans Üründe bulunan birincil özellikler,

Diğer Unsurlar Ürünün çekiciliğini sağlayan ikincil karakteristikler,

Uygunluk Spesifikasyonlara, belgelere ve standartlara uygunluk

Güvenilirlik Ürünün kullanım ömrü içinde arıza yapmaması ihtimali,

Dayanıklılık Ürünün kullanılabilirliği,

Hizmet Görürlük Ürünün kendisinden beklenen işlevi yerine getirmesi,

Estetik Ürünün albenisi,

İtibar Ürünün geçmiş performansı

Kaynak: İhsan Kaya, Orhan Engin, “Kalite İyileştirme Sürecinde Yapay Zekâ Tekniklerinin Kullanımı”, 
Pamukkale Üniv. Müh. Bilim Dergisi 11-1(2005):104

Kanji, Toplam Kalite Yönetiminden bahsederken gelişimi yönünden kaliteyi şu şekilde 
tanımlamaktadır (Yıldız vd., 2010:200):

Kalite: Müşteri gereksinimlerinin sürekli olarak karşılanması,

Toplam Kalite: Kalitenin düşük bir maliyetle gerçekleştirilmesi,

Toplam Kalite Yönetimi: Tüm paydaşların inancı ve katılımıyla toplam kalitenin elde 
edilmesidir. Görüldüğü gibi kalite kavramına farklı tanımlamalar getirilmiştir. Aslında kalite; 
“iyi ya da olması arzu edilen her şeydir; ürünlerin, malların ve hizmet kalitesinin, hatta 
hayatın kendisinin” (Idrus, 2003:141).

2.2.  Hizmet Kalitesinin Tanımı

Hizmet, herhangi bir şeyin sahiplenilmesiyle sonuçlanmayan, temelde maddi olmayan, 
bir tarafın bir diğer tarafa sunduğu fayda veya faaliyetler şeklinde tanımlanmaktadır (Aslan 
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Tekin vd., 2005). Goetsch ve Davis’e göre hizmet; “ başka biri için iş icra etmektir” (Rahman 
vd., 2007:39). Başka  bir  tanımda hizmet; “tüketicilerin mülkiyetle ilişkisi olmaksızın satın 
aldıkları faydalar” olarak tanımlanmıştır (Devebakan vd., 2003:39). Hizmet üretim içeren 
ve içermeyen hizmetler olarak 2 gruba ayrılabilir (Esin, 2002:15): Üretim içeren ve üretim 
içermeyen hizmetler.

Üretim içeren hizmetler ofis hizmetleri ve ürün destek hizmetleri olarak 2’ye ayrılmaktadır. 
Ofis hizmetleri evrak işlemleri, hizmeti sağlayan ve alan arasında iletişimin kurulması, ilişkilerin 
geliştirilmesidir. Ürün destek hizmetleri ise; üretim, dağıtım ve satış sonrası servis faaliyetlerini 
kapsamaktadır (Levitt, 1972:43).

Üretim içermeyen hizmetler 4 önemli özelliğe sahiptir: 1. Soyuttur, 2. Saklanamaz, 
stoklanamaz, 3. Heterojendir ve 4. Sunum ve alım eş zamanlıdır. Ürün somut olduğunda ölçüm 
ve karşılaştırma soyut olan hizmete göre daha kolay yapılmaktadır. Ölçümün yapılamaması 
kalite çalışmalarını güçleştirmektedir (Dikme, Erişim Tarihi: 2012:431). İşletmeler üretmiş 
oldukları üretim fazlası ürünleri saklayarak stoklayabilirken hizmet sektöründe bu mümkün 
olamamaktadır. Kullanılamayan hizmet kapasitesi saklanamadığından atıl olmaktadır (Sayım 
vd., 2011:245).

Sunulan hizmetler değişkendir, bu nedenle kalite standardizasyonu sağlanması zordur 
(Özgüven, 2008:651). Üretim ve hizmet arasında önemli bir fark vardır. Bu fark hizmette 
sunum ve alımın aynı anda yapılmasıdır. Bu nedenle sunulan hizmetin ilk baştan hatasız 
olması üretim sektörüne göre daha önemli ve zordur (Karafaoğlu, 1998:111).

Şekil 1. Talep Değişim Süreci

Kaynak: Abdullah Okumuş,  Hilal Asil,  “Hizmet Kalitesi Algılamasının Havayolu 
Yolcularının Genel Memnuniyet Düzeylerine Olan Etkisinin İncelenmesi”, İÜ İşletme Fak. Dergisi 36-
2(2007):07-29

Geçmişte işletmeler üretim eksenli kalite arayışı içindeyken, bilgi ve teknolojinin hızla 
gelişmesi hizmet sektörü kavramını ortaya çıkarmıştır. Skinner, ürün ve hizmet arasındaki 
geçişin Şekil 1’deki gibi olduğunu ifade etmiştir (Okumuş vd., 2007:07). Buradan hareketle 
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hizmet kalitesi, müşteri istek ve ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması olarak tanımlanabilir 
(Koçoğlu vd., 2012:29).

Hizmet sektörü soyut ve bireysel algılara bağlı olarak değişkenlik gösterdiği için, hizmet 
kalitesi kavramına ilişkin ortak bir tanım yapılamamıştır. Burada birkaç tanımdan bahsetmek 
mümkündür (Aymankuy, 2005:1). Hizmet kalitesi,  müşterinin hizmeti satın aldıktan sonra 
o hizmetten sağladıklarının kendisinde yarattığı duygu olup, söz konusu hizmetten ne kadar 
tatmin olup olmadığını ifade etmektedir (Yıldız vd., 2011). Hizmet kalitesi,  bir işletmenin 
müşteri beklentilerini karşılayabilme ya da beklentilerini aşma yeteneğidir (Akbaba, 2006:17). 
Hizmet kalitesi, müşterinin hizmetle ilgili istek ve beklentilerinin karşılanma derecesidir 
(Güzel, 2006).

2.3. Hizmet Kalitesinin Önemi ve Boyutları

1980’li yıllardan itibaren Türkiye’de hizmet sektörü gelişmeye başlamış ve çağdaş 
pazarlama anlayışının yaygınlaşmasıyla, birçok hizmet sektörü kalite arttırma ve ölçümüne 
ilişkin araştırmalar yapmışlardır (Usta vd., 2009:87). 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
işletmeler karlılığı arttırıp memnun müşteri sayısını yükseltme ve buna bağlı olarak 
sadık müşteri kazanma anlayışına yönelmişlerdir. Sunulan hizmetin müşteri tarafından 
nasıl algılandığı, ne derece önemsendiği hususlar ile birlikte işletme tarafından göz ardı 
edilen unsurların tespit edilmesi gerekli görülmüştür. Hizmet kalitesini ölçmek; kalitenin 
standardize edilememesi ve değerlendirmenin tüketici tarafından yapılması nedeniyle 
zordur. Ancak yine de işletmenin müşteri beklentilerini anlayabilmesi ve değerlendirebilmesi 
zorunludur (Ergin vd., 2010:42).

Tablo 2. Hizmet Talebi ve Müşteri Memnuniyet Düzeyi

HİZMET BEKLENTİSİ MÜŞTERİ MEMNUNİYET DÜZEYİ

Algılanan Hizmet < Beklenen Hizmet Memnuniyetsiz Müşteri

Algılanan Hizmet = Beklenen Hizmet Memnun Müşteri

Algılanan Hizmet > Beklenen Hizmet İdeal Hizmet

Kaynak: Mesiha Saat, “Kavramsal Hizmet Modeli ve Hizmet Kalitesini Ölçme Aracı Olarak 
Servqual Analizi” Gazi İİBF Dergisi, (1999):109

Çelikel ve arkadaşları (2011); ‘Bir Kamu Hastanesinde Yatan Hastaların Memnuniyeti’ 
başlıklı çalışmalarında, yatan hastaların % 63.56 ile en yüksek personel hizmetlerinden memnun 
oldukları, % 40.87 ile en az kafeterya hizmetlerinden memnun olduklarını, diğer yandan 
hastaların memnuniyet düzeyleri ile sosyo-demografik veriler ve sağlık hizmeti kullanım 
özellikleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığını tespit etmişlerdir. Araştırma sonucunda, 
memnuniyet düzeyini arttırmak için hasta taleplerine önem verilmesi, kalite çalışmalarının 
hastane çalışanlara benimsetilmesi ve memnuniyet çalışmalarının düzenli aralıklarla 
tekrarlanması önerisinde bulunulmuştur (Çelikkalp vd., 2001:1).
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Hizmet kalitesini arttırmak isteyen işletmeler müşteri odaklı hareket etmelidir. 
Hedeflenen kaliteyi iyi tanımlamalı, çalışanlara eğitim ve motivasyonu arttırıcı birikimler 
sunulmalıdır. Yöneticilerin sorumluluklarının bilincinde olmaları gereklidir, bununla birlikte 
planlama ve organizasyon yeteneklerine sahip olmaları önem arz etmektedir. Müşterilerin 
ihtiyaçları anlaşılmalı, onların beklentilerine ve sorunlarına cevap verilmelidir. Çalışanlara 
sürekli iyileştirme ve süreç odaklı kalite bilinci aşılanmalıdır (Dikmen, 1997:25).

2.4.  Kalite Yönetim İlkeleri

Kalite Yönetim İlkeleri 8 başlık altında incelenmektedir. Bu başlıklar şunlardır;

Müşteri Odaklılık; Günümüzde ‘alıcının dikkatli olması’ ilkesinin yerini ‘satıcının dikkatli 
olması’ ilkesi almıştır (Dursun, 2004:47). 

Liderlik; Kalite yönetim sisteminin başarısı, değişim ve katılımı amaçlayan, başarıyı 
sürekli hale getirip geliştirmede ön ayak olan ve aynı zamanda astlarının fikirlerine önem 
verip onlarla paylaşımda bulunabilen lider yöneticilerle mümkündür.

Çalışanların Katılımı; İşletmeler, çalışanlarının bilgi ve birikimlerini, kabiliyetlerini 
geliştirmeli ve işletme faydasına kullanmayı amaçlayan bireyler haline getirmeyi vazife 
edinmelidir. Bu kaynağın iyi kullanılması için motivasyon çok önemli bir yer tutmaktadır.

Proses  (Süreç)  Yaklaşımı; Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve müşteri tatminini 
arttırmak için, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve işlevselliğinin 
yükseltilmesi gereklidir. İşletmelerin kendi organizasyon yapılarına göre bu süreçleri 
tanımlaması, birimler arası etkileşimleri belirlemesi ve süreçleri yönetmesine ilişkin faaliyetler 
bütününe süreç yaklaşımı denmektedir (Dalgıç vd., Erişim Tarihi:1 Nisan 2012).

Sistem Yaklaşımı; Sistem yaklaşımı süreç yaklaşımının devamı niteliğindedir. İşletmelerin 
iç ve dış çevresi, çalışanları ve işletmeye bağlı alt birimlerin etkileşimi yöneticiye bilgi vermede 
önemli bir husustur. Yönetim, sistem yaklaşımı ile kendine bağlı tüm alt sistemleri ve çevre ile 
ilişkilerini görerek dar bir görev anlayışından kurtulmaktadır. Böylece birimler arası etkileşimi 
değerlendirirken bu birimlerin birbirlerine olan katkılarını ya da zararlarını görme fırsatı 
yakalar.

Sürekli İyileştirme; İşletmenin kalıcı hedefi olması gereken toplam performans 
iyileştirilmesi çağımızda ki rekabet ortamında vazgeçilemez bir unsur haline gelmiştir. 
İşletmeler sürekli iyileştirme felsefesini kendilerine süreklilik arz eden bir iş yapma eylemi 
olarak görmelidirler. Bu eylemde esas olan günümüz kayıtlarından başlayarak geriye dönük 
olarak yapılan takip işlemleri ile dünden bugüne performansın izlenmesidir (Öztaş vd., Erişim 
Tarihi: 9 Ocak 2012).

Gerçeklere Dayalı Karar Verme; İşletmelerin etkin kararlar alabilmeleri için kullanılan 
verilerin ve bilgilerin doğruluğu önemlidir. Bunun için elde edilen bilgilerin incelenmesi, analiz 
edilmesi ve değerlendirilmesinde geçerli yöntemler kullanılmalıdır (Erkılıç, 2007:50).lir
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Tedarikçilerle Karşılıklı Yarara Dayalı İlişkiler; İşletmelerin bütün faaliyetleri 
tedarikçilerine bağlıdır. Uluslararası standartların yaygınlaşması ile birlikte işletmeler tarafından 
tedarikçilerin kendi standartlarına uydurulma zorunluluğu ortadan kalkmış ve bu durum hem 
tedarikçiler hem de işletmeler için maliyetlerin düşmesine neden olmuştur. Bu standartlar ile 
birlikte işletmelerin işleyişini aksatan pahalı, verimsiz ve hantal yapılara büyük ölçüde son 
verilmiştir. Hem tedarikçinin hem de işletmenin karşılıklı memnuniyetine dayalı örgüt yapıları 
ortaya çıkmıştır (Çağlıyan, 2009:461).

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Türkiye’de bulunan özel ve devlet üniversiteleri arasından tüm birimleriyle ISO 9001:2008 
Kalite Belgesi almaya hak kazanan bir devlet üniversitesinin uygulama sürecinde yaşadıkları 
sorunları ortaya koymak üzere, nitel veri toplama yöntemi olan mülakat tekniği kullanılmış ve 
ortaya çıkmakta olan zorluklara ilişkin sorular, ilgili kurumun yöneticilerine, personeline ve 
öğrencilerine yöneltilmiştir.

Araştırma verileri mülakat yöntemi kullanılarak toplandığından dolayı, üniversite 
çalışanlarının tamamına uygulamak mümkün olmamıştır. O nedenle telefonla görüşülerek 
önceden randevu alınmış veya direkt katılımcıyla yüz yüze konuşularak görüşmeyi kabul 
eden personelle mülakat yapılmıştır. Verilerin toplanmasında, Yönetim grubuna 17 soru, Per-
sonel grubuna 21 soru, öğrenci grubuna 10 soru yöneltilmiştir. Yönetim grubunda 4, personel 
grubunda 15, öğrenci grubunda 10 kişi ile mülakat yapılmış ve cevaplayıcılara ilişkin eğitim 
dağılımı Şekil 2’de verilmiştir.

Grafikte kurumun eğitim kurumu olmasının da etkisiyle eğitim düzeyinin yüksek olduğu 
görülmektedir. Kalite yönetiminde personelin sahip olduğu donanım, sistemin anlaşılması ve 
yürütülmesinde önemlidir. Bu tablo bütün kurum çalışanlarını temsil etmese de, eğitilebilirlik 
oranının yüksek olduğunun görülmesi açısından önemli bir veridir.

Ayrıca, kurumun 2011 yılı faaliyet raporuna göre idari hizmetler sınıfının eğitim durumunun 
tablo 3.1’te belirtildiği gibi olduğu görülmektedir. Tabloya göre kurumun idari hizmetler sınıfında 
görev yapan çalışanlarının eğitim düzeyi genel itibariyle oldukça yüksektir. Akademik personel 
eğitim durumu dağılımı verilme ihtiyacı hissedilmemiştir çünkü hepsi lisans ve üstüdür.

Şekil 2. Yanıtlayıcıların eğitim durumu dağılımı Şekil 3. Yanıtlayıcıların cinsiyet dağılımı
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Tablo 3. İdari Hizmetler Sınıfı Eğitim Durumu Dağılımı

İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y. L. ve Dr.

Kişi Sayısı 100 192 165 231 23

Yüzde %14 %27 %23 %32 %3

4. BULGULAR 

Yönetim, personel ve öğrenci grubuna sorulan soruların analizini kolaylaştırmak üzere, 
veriler ana başlıklar altında toplanmıştır. Ayrıca, 2 veya 3 gruba da yöneltilen sorulara verilen 
yanıtlarda, anlaşılırlığı kolaylaştırmak üzere Yönetim için (Y), Personel için (P) ve Öğrenci için 
(Ö) kısaltması kullanılmıştır. Her grupta yanıtlayıcılara ardışık numaralar verilmiş kısaltmaların 
yanına da hangi konuşmacıya ait olduğunu belirtmek üzere rakamlar yerleştirilmiştir. Örneğin 
Yönetim için (Y.1) ifadesi mülakat yapılan birinci yöneticiden alınan yanıtı göstermektedir.

4.1.   Yönetimden Kaynaklanan Engeller

	 Soru 1: Kalite Yönetim Sistemi hakkında bilginiz var mı? Kurumunuzda ne tür 
faaliyetler yapılmaktadır? 

Bu soruya verilen yanıtlarda bilgi sahibi olduğunu belirten personellere ilave olarak ‘Öyle 
bir sistem mi var?’, ‘İlk defa duyuyorum’ vb. açıklamalar yapılmıştır. Çalışmalar hakkında bilgi 
sahibi olduğunu söyleyen bir personelin ise daha önce yapılan kalite çalışmalarında yer aldığı 
bu nedenle bilgi sahibi olduğu görülmüştür. Ancak bu personel, bu süreçte yapılan çalışmalar 
içerisinde yer almasına rağmen sistem hakkında yeterli derecede bilgisinin olmadığını 
düşünmektedir. 

Ne tür faaliyetler yapılmaktadır diye sorulduğunda, sürekli iyileştirme çalışmaları, 
süreç ve formlarda standartlaşma, memnuniyet anketleri, öğrenci ve personel şikâyetlerine 
yoğunlaşma, öneri ve şikâyetlerin dikkate alınmak üzere oluşturulduğu 7/24 Yıldızlı Hat 
e-posta sistemi, akademisyen sayısının arttırılması, ulusal ve uluslararası akademik yayın ve 
konferansların arttırılması ve teşviki gibi faaliyetler sıralanmıştır. Ancak yapılan akademik 
iyileştirmelerin KYS çerçevesinde mi yoksa kurumun belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda 
mı yapıldığı hususunun bilinmediği belirtilmiştir. Bu açıklamalara bakıldığında personel ve 
öğrencilerin yürütülen çalışmalar ve oluşturulan sistem hakkında hemen hemen hiçbir bilgiye 
sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. Bazı personel ise, KYS isminden yola çıkarak zihinlerinde 
oluşan KYS’yi tanımlamıştır. Ancak verilen yanıtlarda dikkat çeken husus, sistem hakkında 
kısmen bilgisi olanlar da dahil, bütün personelde sistemin uygulanabilme yeteneğini ortadan 
kaldırma düzeyinde sistemi tanımama ve dolayısıyla da neye adapte olacağını bilememe kaygısı 
bulunmaktadır. Bununla birlikte, sistemin kurulumu aşamasında kalite ekibinde yer almış ve 
bundan dolayı sisteme ilişkin bir takım ön bilgiler ve eğitimler almış personel de bulunmaktadır.
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	Soru 2: Çalışanlara kalite konusunda gerekli eğitimler veriliyor mu? 

Yüksek oranda ‘hayır’ yanıtına ilave olarak yönetimden ‘Belgeyi çok kısa sürede almak 
zorunda olduğumuz için eğitimlere ağırlık veremedik (Y.1).’ veya ‘Öncelikli olan eğitim değil, 
belgenin alınmasıydı (Y.3).’ şeklinde yanıtlar alınmıştır. 

Yalnızca kalite sorumlusu olarak tanımlanan çalışanların katıldıkları eğitimlerin olduğu, 
o eğitimlerin de üst düzey kaldığı, bu eğitime katılanların birime bununla ilgili nasıl bir dönüş 
yaptığının bilinmediği belirtilmektedir. Bu durum, personelin kalite çalışmalarına bilinçsiz bir 
şekilde dahil olduğunu, bunun da çeşitli riskleri beraberinde getirebileceğini göstermektedir. 
Ayrıca, personel tarafından verilen yanıtlar yönetim tarafından da doğrulanmış, eğitim verme 
çalışmalarının istenilen düzeyde olmadığı vurgulanmıştır. Yapılan görevlendirmelerde kalite 
sorumlusu ya da kalite çalışmalarına liderlik yapacak kişilerin bu konuda çok iyi eğitimlerden 
geçirilmesi gerektiği, aksi takdirde sorulan sorulara yanıt alınamadığında, sisteme olan inancın 
kaybolacağı belirtilmektedir. Bu tür olumsuzluklar içermesine rağmen, bir noktadan başlanması 
ve inanıldığı takdirde güzel gelişmeler yaşanacağı düşünülmektedir.

	Soru 3: Üst yönetim katılımcı yönetim anlayışını benimsiyor mu? 

Bu soru yalnızca personel grubuna yöneltilmiş, verilen yanıtlar şu şekilde olmuştur: 
Evet (3), Hayır (10), ve Bazen (2).  Katılımcılar tarafından verilen yanıtlar dikkate alındığında 
personelin kararlara katılmaya istekli olduğu ancak yönetim tarafından büyük ölçüde fikirlerinin 
alınmadığı ortaya çıkmaktadır. Verilen yanıtlara ilave olarak belirtilen ‘öyle olsa fark ederdik 
(P.1)’ veya ‘bizi ilgilendiren konularda soruluyor, onun dışında sorulmuyor (P.5)’ ifadeleri, 
katılımcı yönetim anlayışının hakim olmadığını veya birim bazında farklılıkların bulunduğunu 
göstermektedir.  Katılımcılardan birinin “üst yönetim, bütün çalışanların isteklerini dikkate alma 
doğrultusunda bir eğilim gösterse de, geçmişten gelen alışkanlıkların etkisiyle bu alınan fikirlerin 
verilen kararlarda etkisinin olduğunu söylemek pek mümkün olmuyor (P.3)” şeklindeki ifadesi, 
mevcut koşulların iyileştirilmeye çalışıldığını ama alışkanlıklara bağlı davranışların etkisiyle 
yeterli derecede iyileştirme yapılamadığını ortaya koymaktadır. 

Bu konuda personel tarafından yaşanan sorunlara ilişkin yanıtları aşağıdaki gibi sıralamak 
mümkündür. 

- Kararlara katılım yok, bu nedenle ayrışma veya ötekileştirme oluyor (P.5).

- Direktif olarak gelen talimatların yerine getirilmemesi gibi bir durum söz konusu 
değil. Yapılan işler çalışanı sıkıntıya sokuyor mu, iş yükünü arttırıyor mu çok önemli görülmüyor 
(P.2, P.9, P.10).

- Unvana göre ne kadar yukarıdaysanız kararlara katılımınız da o ölçüde güçlü (P.5, P.9).

- Tepe yönetimi seçiminde yalnızca akademisyenlerin oy kullanması idari personelin 
karara katılımını neredeyse minimum düzeye indirmektedir. Kurumun bir parçasıysanız idari- 
akademik ayırımı olmaksızın oy hakkınız olmalı (P.9, P.10). 
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- Yönetimin bu sistemi içselleştirdiğini düşünmüyorum. Belki de bu nedenle zaman 
zaman sistemin getirmek istediği prensiplere uygun olmayan bir yaklaşım sergileniyordur (P.3).

- Fikirleriniz sorulduğunda ve uygulamaya geçirilmediğinde, bir süre sonra fikirlerinizi 
beyan etmemeye başlıyorsunuz. Dikkate alınmadığınız inancı bilinçaltınıza yerleşmeye başlıyor 
(P.9). 

- Bana sorulduğunu hatırlamıyorum, sorulduğu durumlarda ise zorunluluk nedeniyle, 
yaptığımız işin içeriği hakkında bilgi almak amacıyla iletişim kuruluyor (P.11)

Görüldüğü gibi KYS sistemini tanımaya çalışanlar, sistem ve uygulama arasında bir 
tutarsızlık olduğuna inanmaktadır. 

	Soru 4: Üst yönetim personelin kalite çalışmalarına katılımını yeterince özendiriyor 
mu? 

Bu soru da yalnız personel grubuna yöneltilmiş, ve şu cevaplar alınmıştır: Evet (2), Hayır 
(11), İmkanlar Ölçüsünde (2). Cevaplar arasında ‘özendirmediğini düşünüyorum (P.2, P.9, P.10)’, 
‘özendirici faaliyetler yürütülmüyor (P.1, P.3) ’, ‘hiçbir etkinlik yok (P.5) ’ yer almıştır. 

Katılımcılardan gelen yanıtlardan bazıları şöyle olmuştur;

- Belirlenen prosedür ve talimatlara uyulup uyulmadığı denetleniyor ama motivasyon 
arttırıcı bir çalışma yapılmıyor (P.8).

- İşler iyi yapıldığında çalışanlar takdir ediliyor ama onun dışında bir motivasyon aracı 
yok (P.8). 

- Üst yönetimin aşırı yoğunluğu bu tür faaliyetlerin yapılmasına engel teşkil ediyor 
olabilir. Devlet kurumuyuz ve bürokratik süreçler çok fazla (P.9). 

- Devlet kurumu olduğu için parasal motivasyon zaten beklenmiyor ama en azından 
yapılan çalışmalar için özendirme olmalı ve teşekkür edilmeli (P.10).  

Kalite çalışmalarının yürütülmesi sürecinin yalnızca bilgilendirme düzeyinde kalındığı 
düşüncesinin, hayal kırıklığına ve motivasyon düşüklüğüne neden olduğu görülmektedir. 

	Soru 5: Üst yönetim, izlenen tüm süreçlerde sürekli gelişmeyi sağlayan bir yaklaşım 
mı, yoksa hata arayan bir yaklaşım mı kullanıyor? 

Yalnızca personele sorulan bu soruya verilen yanıtlar şöyledir: Gelişme odaklı (2), Hata 
odaklı (9) ve Duruma göre (4). 

Daha ayrıntılı bakılacak olursa; 

- İyi yaptığınızda sorun yok ama kötü yaptığınızda hatalı görülüyorsunuz (P.2, P.11, 
P.14).

- Gelişmeyi sağlayan bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum, çünkü öyle bir çalışma 
görmüyorum (P.1). 
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- Güven eksenli bir iletişim biçimi bulunmadığından dolayı, yapılan hataya ilişkin ne 
açıklama yapılırsa yapılsın, yönetici tarafından inandırıcı bulunmamaktadır (P.5). 

- Hatalarda kırıcı, yıpratıcı veya suçlayıcı değil, düzeltici ve öneri niteliğinde bir tutum 
sergilenmektedir (P.9). 

- Daha çok işin içeriğini ve nasıl yapıldığını bilmeyen ikincil amirler hata odaklı bir 
tutum sergileyerek personeli yargılamaktadırlar (P.11).

Yanıtlara göre yöneticilerin çalışanlarına tamamen yıpratıcı bir tutum sergilediklerini 
söylemek mümkün değildir. Fakat oluşan hataların giderilmesi ve gelişimin desteklenmesi gibi 
çalışmaların yeterli düzeyde olduğunu ifade etmek yanlış olur. Katılımcılar tarafından farklı 
yanıtların verilmesi, birim bazında farklı yönetim şekillerinin uygulandığını göstermektedir. 
Kimi yöneticiler daha yapıcı bir tutum sergileyip çalışanların gelişimine önem verirken, kimi 
yöneticilerin ise aksi bir yönde hareket ettiği görülmektedir.  

	Soru 6: Üst yönetimi meydana getiren kişiler dönüşümsel liderlik özelliğine sahip 
mi?  

Dönüşümsel liderliğe ilişkin öncelikle tanımlama yapılmış, daha sonra personelden bu 
yönde yanıt vermesi beklenmiştir. Verilen cevap dağılımı şöyledir: Evet (2), Hayır (10) ve Bazı 
yöneticiler (3).   

Akademik personelin verdikleri yanıtlarda hiyerarşik anlamda belirgin ve kesin sınırların 
olması nedeniyle liderlik özelliklerinde en belirleyici unsurun unvan olduğu düşünülmektedir.  
Bu da liderlerin niteliklerine göre değil unvanlarına göre yönetim koltuğuna oturduklarını 
göstermektedir.  Burada idari- akademik ayırımı yapılmaksızın cevapların paralel olduğunu 
söylemek mümkündür. Katılımcılardan gelen yanıtlardan bazıları aşağıda verilmiştir. 

- Dönüşümsel liderlik özelliklerinin akademik hiyerarşiye dayalı bir kurumda 
görülmesi neredeyse imkânsız çünkü unvanlar kesin sınırlarla birbirinden ayrılmış durumda ve 
yönetenlerin de liderlik özelliklerinde en belirleyici unsur maalesef sahip olduğu unvanı. (P.3).

- Akademik performans, yönetim becerileri gibi unsurlar ölçü alınmadan yönetici 
atamaları yapılmaktadır. Zaman zaman dönüşümsel liderlik özelliklerine sahip yöneticiler 
atansa da, çoğunlukla beklentilere uygun nitelikte, vizyon sahibi kişiler olmuyor(P.5). 

- İstisnalar hariç dönüşümsel liderlik özelliğine sahip değiller. Yükselme aşamasındalarsa 
bir süreliğine kendilerini iyileştirmeye çalışıyorlar ama yükselme gerçekleştikten sonra kaldıkları 
yerden devam ediyorlar (P.14).

- Genel olarak dönüşümsel liderlik özelliği taşıyorlar ama sürekli ileriye bakmaları 
aşağılarda meydana gelen aksaklıkları görememelerine neden oluyor ve hata kabul etmiyorlar 
(P.11).
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Bu yanıtlardan da anlaşıldığı üzere birimlere göre yönetici özellikleri farklılık 
göstermektedir. Birimlere atanan yöneticilerin liderlik özelliğine haiz olmasında şans faktörünün 
önemli bir etken olduğu ortaya çıkmaktadır. 

	Soru 7: Üst yönetim aynı şeyleri daha iyi yapmayı mı, yoksa daha iyi şeyleri yapmayı 
mı hedefliyor? 

Katılımcılar daha çok mevcut koşulların iyileştirilmeye çalışıldığını düşünmektedir: 
Mevcut koşulları iyileştiriyor (8), Yeni koşullar oluşturuyor (2), Duruma göre çalışma yapıyor 
(5). 

- Yenilikçi bir anlayış, bir bakış açısı yok. Yenilik istense de o yeniliği yürürlüğe sokmak 
için geçilmesi gereken aşamalar ya da prosedürler sınırlayıcı faktör olduğu için ister istemez 
olanı daha iyi, daha nitelikli yapma ya da başkalaştırma kendi içinde denilebilir (P.9) .  

- Başkalarını baz alma ve onlarla kıyaslama yapma çabası amaçlanarak yapılan 
iyileştirmeler mevcut. Yoksa temel amaç daha iyi olma değil, en azından başkaları kadar iyi 
olma (P.10). 

- Duruma göre tavır sergileniyor, bazen iyileştirme bazen de yeni olanı getirme çabası 
içerisine giriliyor (P.11).

 Bu yanıtlardan ve özellikle de sistemi uygulayan örgütün bir devlet kurumu 
olmasından kaynaklanan sınırlılıklar, cevaplayıcıların verdikleri yanıtlarda belirgin olarak 
vurgulanmaktadır. Kurum bütçesinin ne olduğunun ve bu sistemin ihtiyaçlarını karşılayıp 
karşılamadığının bilinememesi, imkânsızlıklardan mı yoksa başka nedenlerden dolayı mı 
iyileştirme yapılamadığının anlaşılmasını zorlaştırdığı belirtilmektedir.  Katılımcılar, mevcut 
koşulların iyi hizmet vermek için elverişli olmadığını ve yapılan iyileştirmelerin de yetersiz 
olduğunu düşünmektedir.  Bu durumun personeli yıprattığı ve motivasyonunu düşürdüğü 
gözlemlenmiştir. Verilen yanıtlardan birinde yeterli donanıma sahip olmadan kaliteli hizmet 
verme anlayışının hem personeli hem de müşteri olarak tanımlanan öğrenciyi zaman zaman 
karşı karşıya getirdiği ifade edilmiştir. 

	Soru 8: Performans değerlemelerinde kişiler mi, süreçler mi değerlendiriliyor? 

Bu soruya personelin ve yönetimin verdiği cevapların dağılımı şöyledir: Kişiler (9), Süreçler 
(3), Değerlendirme yapılmıyor (7). Yapılan görüşmelerde her iki gruptan da değerlendirmelere 
ilişkin 

benzer yanıtlar gelmiştir. Ancak burada 9 personelin de kişilerin değerlendirildiği yönünde 
fikir beyan etmesi, bir takım aksaklıkların olduğunu göstermektedir. 

Soruya verilen yanıtlardan birinde ‘Öğrenci tarafından yapılan değerlendirmeler dikkate 
alınmamaktadır, yönetim tarafından yapılan değerlendirmeler ise taraflı olmaktadır (P.9)’ 
şeklinde bir ifade kullanılmıştır. Devlet kurumlarında performans değerlendirme sisteminin 
olmayışı, var olanların da ihtiyacı karşılayamayacak düzeyde eski ve yıpranmış olması, kişisel 
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performans değerlemelerinde objektif kriterleri temel alarak değerlendirme yapmaya elverişli 
bir sistemin oluşturulmasında büyük bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Katılımcılar 
tarafından değerlendirmelere ilişkin bu eksiklik ve yetersizlik üzerine özellikle vurgu yapılmıştır.  
Bunun yalnızca yönetimsel değil, hukuksal bir sorun olduğu belirtilmiştir. 

Yönetim, bu konuda herhangi bir performans değerlendirmenin yapılmadığını, yapıldığı 
takdirde de süreçlerin değerlendirdiğini belirtmiştir. Bu konuda yönetim-personel ikilisi 
arasında bir sorun olduğu ortaya çıkmaktadır. Bir yönetici ‘performans değerleme yapılmıyor, 
yapılsa bile kişiler değerlendiriliyor (Y.3)’ şeklinde özeleştiri yaparak sistemi eleştirmiştir. Sistem 
gereği burada değerlendirmeye esas olan kişiler değil prosestir. 

	Soru 17 : Kurumdaki hizmetlerin geliştirilmesi yönünde yetkililere geri bildirim 
(7/24, anketler vb. aracılığıyla) veriyor musunuz?  

Bu soru 3 gruba da yöneltilmiştir. Cevaplar şöyledir: Evet (6+2+7), Hayır (7+0+2) ve 
Bazen (2+2+1). Yönetim tarafından verilen yanıtlarda ‘toplantılarda iletiyoruz (Y.1)’, ‘sözlü 
olarak iletiyoruz (Y.2)’, ‘anket vs. ile değil, resmi yazı ile bildiriyoruz (Y.1)’ ifadeleri kullanılmıştır.  
Görüşmelerde, iletilen aksaklıklara geri dönüşlerde zaman aralığının uzun olduğu, bazen bazı 
sorunların çözülemediği, bazılarının ise imkanlar ölçüsünde çözülebildiğine vurgu yapılmıştır. 
Ancak, hakim görüş iletilen her soruna her zaman çözüm üretilemediği yönündedir. Burada üst 
yönetimin yanıt verme gücünün azlığı ya da çokluğunda kurumun bir devlet kurumu olması ve 
mevzuatlarla yönetilmesi büyük ölçüde etkilidir denilmiştir.

Personel tarafından verilen yanıtlarda, sorunların iletilmesi noktasında yönetime nazaran 
daha düşük bir iç motivasyon olduğu gözlemlenmiştir. Örneğin ‘hayır bulunmuyorum, çünkü 
değişmeyeceğini düşünüyorum (P.3, P.14)’, ‘geri bildirim yapıyorum ama tatmin edici yanıtlar 
almıyorum (P.2), ‘bunu yapsam bile kim dikkate alır ki? (P.10), ‘geri bildirim yaptığım zamanlar 
oldu ama çözüldüğünü düşünmüyorum (P.11)’ şeklinde yanıtlar alınmıştır.

Öğrenciler de personel ile benzer davranışlar sergilemiştir. Bu sonuç vermiş oldukları 
benzer cevaplardan ortaya çıkmaktadır. Nitekim onlar da ‘bildirdim, dönüş yapılmadı’, ‘hayır 
bildirmiyorum’ gibi ifadeler kullanmışlardır. Sorun yaşamadığını ama yaşandığında çözüm 
üretileceğine inancının tam olduğunu belirten öğrenciler de olmuştur. 

Verilen yanıtlara bakıldığında, personelin ve öğrencinin üst yönetime bu konuda inançsız 
olduğu, bu yönde bir girişimin sadece zaman kaybına neden olacağı algısının yaygın olduğu 
görülmektedir. Alınan yanıtlar doğrultusunda yönetimden kaynaklanan engeller aşağıdaki gibi 
özetlenmiştir; 

	Müşterilerin KYS’den haberdar olmamaları, 

	Müşterilerin KYS’yi tanımamaları ve sistemin yararlarını bilmemeleri,
	Tepkisiz iç ve dış müşteri, 
	Üst yönetime olan güvensizlik, 
	Sorunların çözülmeyeceğine olan inanç ve tükenmişlik duygusu, 
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	Geri bildirimleri zaman kaybı olarak görme,
	Dış müşteri olarak tanımlanan öğrencilerin ‘bu kurumda her zaman personel haklı’ 

telkinleri ile personele karşı agresif tutum sergilemesi ve diş bilemesi,   
	Müşterinin kullanabileceği geri bildirim kaynaklarının sınırlı olması,
	Yetersiz duyuru
	Yetersiz/ eksik bilgilendirme, 
	Üst yönetimin sistemi anlamaması/ içselleştirmemesi, 
	Süreç tanımlamalarında belirsizlikler,
	Kaliteyi direktifle yükleme anlayışı,
	Eğitimlerin üst düzey kalması,
	Kalite sorumluluğunun zorunlu olarak yürütülmesi, 
	Karara katılımda unvan önceliği, 
	Özendirici faaliyetlerin yürütülmemesi, 
	Yönetimin denetleyici rolü üstlenmesi
	Üst yönetimin bürokratik yoğunluğu, 
	Yönetimin kaliteye zaman ayıramaması, 
	Motivasyon araçlarının kullanmaması,
	Hata odaklı bir tutum sergilenmesi, 
	Dönüşümsel liderliğin olmaması, 
	Akademik unvana göre yönetici atama,
	Bürokrasiye aşırı bağlılık 
	Yöneticilerin geçici olarak iyileşmeleri, 
	Yöneticilerin liderlik özellikleri yerine yasal güç kullanmaya olan eğilimleri, 
	Yöneticilerin mevcut koşulları iyileştirmeyi yeterli görmesi, 
	Yöneticiye göre sistem oluşturma
	Performans değerlemelerinde süreçlerin değil, kişilerin değerlendirilmesi, 
	Orantısız iş dağılımı. 

İşletme Yapısından Kaynaklanan Engeller

	Soru 9 : Örgütsel yapının kalite için uygun olmaması, aşırı hantal, katı, bürokratik vb. 
olması, reorganizasyon vb. çalışmaları gerektirmesi kalite çalışmaları önünde engel oluşturmakta 
mıdır? Nedenlerini açıklar mısınız? 

Bu soru için yalnızca yöneticilerden yanıt alınmıştır: Evet (3), Hayır (0) ve İyileştirme 
yapılmalı (1). Bu yanıtlara ilave olarak öne çıkan alt başlıklar aşağıdaki gibidir:

- Kesinlikle çok büyük engel, işlerin seri bir şekilde yürümesini engellemekte, bu da 
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kalitenin düşmesine neden olmaktadır (Y.1). 

- Sistem hızlı bir dönüşümü ve esnekliği gerektiriyor, buna uygun yönetmeliklerin, 
örgüt yapısının vs. olmaması ister istemez engelleyici birer faktör olabiliyor (Y.3).  

- Sistemin yapmak istedikleriyle, yönetmeliklerin paralellik göstermediği durumlarda 
sorunlar yaşanabiliyor (Y.2). 

Yönetimin neredeyse tamamı örgütsel yapıdan kaynaklanan sorunların olduğunu 
belirtmekte ve bu sorunların giderilmediği sürece kalite çalışmalarının yürütülmesinde bir 
takım aksaklıkların olacağını düşünmektedir. Bu durum sistemle örgüt yapısının bütünleşmesi 
gerektiğini göstermektedir. 

	Soru 10: Yerleşik kurum kültürünün (mevcut iş yapma ve yürütme anlayışının) 
demokratik yönetimi gerektiren kalite çalışmalarının önünde ciddi bir engel olduğunu 
düşünüyor musunuz? 

Yönetim ve personel tarafından verilen yanıtlara ilişkin dağılımı şu şekildedir: Evet (6), 
Hayır (3), Zaman zaman (9), Kurum Kültürümüz yok (1).   

- Örgüt kültürü demokratik yönetim anlayışını desteklemiyorsa mutlaka kalite 
çalışmalarını olumsuz yönde etkileyecektir. Örgütsel adanmışlık ve iç motivasyon arttırılmalı 
(P.3), 

- Akademik kültür ve kurumsal kültür, akademik çalışmaların iyileştirilmesi, nitelikli 
yayın sayısının arttırılması, dergiler, ulusal-uluslar arası projeler, Avrupa ülkeleri ile ikili 
işbirlikleri ile oluşturulabilir (P.11). 

- Demokrasinin olmadığını düşünüyorum, yönetimi eleştiremezsiniz, eleştirebilseniz 
bile onlar yine kendi bildiklerini yaparlar, değişmeye çalışmazlar veya devlet memurluğu anlayışı 
ile işten atılma olmadığı için kimseye istemediği sürece iş yaptıramazsınız (P.11).

- Performansı düşük personellerin işine son verilemediği için, sistemi ağırlaştıran, 
yavaşlatan personeller bu çalışmaların yürütülmesinde ciddi bir engel oluşturacaktır (Y.1) 

Mevcut koşullar göz önünde bulundurulduğunda, demokratik yönetim anlayışının 
olmadığı görüşünün yaygın olduğu gözlenmiştir. Bu anlayışın değişmesi için kişilerin birbirlerine 
karşı toleranslı ve anlayışlı olması gerektiği, yargılamadan, fikirlere değer vererek, ast-üst ilişkisini 
sürekli hissettirmeye çalışmadan ve en önemlisi de kurumsal aidiyet duygusunun gelişmesini 
sağlayarak mümkün olabileceği belirtilmiştir. Kurumda unvanların çok ön planda olduğu, 
fikir beyan etmek isteyenlerin ancak bu unvana sahip olduklarında fikir beyan edebilecekleri 
vurgulanmıştır. Dolayısıyla karşılaşılan bu tür engeller, kaliteyi arttırmada bir dinamizm olan ve 
kuruma giren genç çalışanlar için bariyer olarak görülmektedir. Genç personellerin bu konuda 
önlerinin açılmasını istedikleri ve üst unvanlara sahip çalışanlar tarafından desteklenmeyi 
bekledikleri görülmektedir.  Bazı yöneticiler tarafından eski ve yeni personel arasında yeniliklere 
adaptasyon sürecinde performans hızının farklılık gösterdiği, kurumun yeni üyelerinin iç 
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motivasyonlarının yüksek olduğu ancak bir süre sonra eski üyelere benzemeye başladıkları dile 
getirilmiştir. Daha uzun süre çalışan personelin, kurumun yeni üyeleri tarafından performans 
düşürmede rol model olarak algılanmalarının önüne geçilmeli, bunun için gerekli düzeltici ve 
önleyici faaliyetler yürütülmelidir. 

Alınan yanıtlar doğrultusunda işletme yapısından kaynaklanan engeller aşağıdaki gibi 
özetlenmiştir; 

	Aşırı bürokrasi, 
	Birimler arası kopuk iletişim, 
	Mevzuatın KYS’ye adaptasyonu sorunu
	Kurumsal kültürün oluşturulamaması, 
	Örgüt kültürü ile sistemin uyuşmaması, 
	Adanmışlık ve motivasyon düşüklüğü, 
	Mevzuat nedeniyle işe son verememe, 
	Yeni binaların yetersiz/küçük olması,
	Adil olmayan personel dağılımı,
	Organizasyon yetersizliği, 
	İş tanımları belirsizliği,  
	Ast üst ilişkilerindeki belirsizlikler,  
	Yetki ve sorumlulukların belirsizliği, 
	İş bölümü/uzmanlaşma olmaması,
	İdari- akademik işlerin ayrı görülmesi,  
4.2.   Çalışanlardan Kaynaklanan Engeller

	Soru 11: Kurumunuzun kalitesinin arttırılması hakkında kendinizi ne derece sorumlu 
hissediyorsunuz? Nedenlerini açıklar mısınız?

Bu soruya verilen yanıtlar şöyledir: Kesinlikle sorumlu hissediyorum (10+4+7), Kısmen 
sorumlu hissediyorum (4+0+3), Hiç sorumlu hissetmiyorum (1+0+0). Bazı yanıtlayıcılar 
‘sonuç alınabilecekse yer almak isterim (P.9)’, ‘kurumda kendimi mutlu hissetmediğim için 
çok fazla sorumlu hissetmiyorum (P.14)’ diyerek gerekli görüldüğünde kalite çalışmalarına 
gönüllü olarak dahil olabileceğini belirtmiştir. Yine bir diğer katılımcı ‘kurumda mutlu değilim, 
kalite konusunda yönetim tarafından verilenden fazlası için çabalamam (P.11)’ diyerek genel 
memnuniyetsizliğini dile getirmiş ve kalite çalışmaları için negatif görüş belirtmiştir.

Bazı personel, iş yüküne bağlı olarak gönüllü bir şekilde bu sistemde yer alabileceğini, 
üzerine düşen görevleri yerine getirebileceğini belirtmiştir. Yönetim, personel ve öğrenci 
grubunun sisteme adapte olma konusunda istekli oldukları, ancak bu sisteme dâhil edildiklerinde 
ise sadece görüntüsel bir var olma değil, fikirlere değer verilecekse, dikkate alınacaklarsa 
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bunu kabul edebileceklerini belirtmişlerdir. Kâğıt üzerinde verilen sorumlulukların, sadece 
iş yüklerini arttıracağı veya sadece angarya işlerin yaptırılacağı kaygısına neden olacağı 
gözlemlenmiştir. Öğrenciler ise üst yönetimin kendilerine bu konuda sorumluluk verdiklerinde, 
ders programlarının uygunluğu ölçüsünde sisteme dahil olabileceklerini, ancak bu konuda 
özendirici faaliyetlere ağırlık vermeleri gerektiğini ifade etmişlerdir. Neden sorumlu hissettikleri 
sorusuna verilen yanıtlar ise, kaliteli bir kurumda, daha iyi şartlarda ve profesyonel düşünen bir 
takımla birlikte çalışma isteği gibi nedenler sıralanmıştır. 

	Soru 12: Kalite çalışmaları sizin iş yükünüzü, iş yapma ve yürütme biçiminizi ne 
şekilde etkiledi?        

Bu soru yönetim ve personele yöneltilmiştir: İş yükümü arttırdı (3+9), İş yükümü 
etkilemedi (1+4) ve İş yükümü azalttı (0+2). Kurumun idari ve akademik yapısı göz önünde 
bulundurulduğunda, yanıtlayıcıların verdikleri cevaplar da farklılık göstermiştir. Bu cevaplardan 
bazıları şunlardır; 

- Arttırma ya da azaltma olduğunu düşünmüyorum, örneğin var olan formlarımız 
yalnızca kalite sistemine dâhil edildi. Bu sistem olmasa da değişen şeyler hep var. Örneğin 
yönetmelikler değiştiğinde süreçler de değişiyor (P.8)

- İşi yapacak olan kişi direkt bilgilendirilmemektedir. Aşamalı olarak size gelen bilgiler, 
aşamalı olarak tekrar ilgili birimlere dönmektedir. Bu da yapılan işlerin zamana yayılmasına ve iş 
yükünün artmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda akademik gelişimimizi de devam ettirmek 
zorundayız.  Dolayısıyla sürecin uzamaması için kalite çalışmalarıyla ilgili bir komisyon olmalı 
ve konuya ilişkin dönüt alınabilecek kişilerle direkt muhatap olunmalıdır (P.9)

- Başlangıçta iş yükünü arttırıyor görünse de kesinlikle olumsuz düşünülmemeli. 
Sistemden elde edilecek yararlar belirli bir süreden sonra anlaşılacaktır (P.10)

- Yönetim ile ikili ilişkileriniz kuvvetli, iletişiminiz güçlü ise iş yükü genel işleyişi 
etkilemez, çünkü işinizi severek yaparsınız ve iş yerine koşarak gelirsiniz. Şu an daha sistemli 
çalışıyorum ve geçmişte yapılan hatalar daha da azaldı (P.11).

- Başlangıçta yükümüzü arttırdı, çünkü tamamen yeni bir sistem oluşturmaya çalıştık. 
Ancak ilerleyen zamanlarda sistem oturduğunda bu bir iş yükü olarak değil, kolaylık olarak 
görülecektir(Y.3). 

İdari ve akademik işleyişe ilişkin yanıtlarda, idari personel ‘iş yükümü arttırdı’, ‘ezber 
bozdu’, ‘başa döndük’ şeklinde yanıtlar verirken akademik personelin ‘ne yapıldığını bilmediğim 
için iş yükümü arttıran şeylerin kalite kapsamında olup olmadığını bilmiyorum’ ya da ‘iş yükü 
mü var?’ sorusunu sorarak durumdan haberdar olmadığı gözlemlenmiştir. 

Verilen yanıtlara bakıldığında, sistemin idari işleyişi etkilediği ancak akademik işleyişe çok 
fazla etki yapmadığı algısı oluşmaktadır. Bu durumun herkesin sisteme dâhil olmasını zorunlu 
kılan KYS’nin uygulanmasında bir takım sorunlara zemin hazırlayacağı düşünülmektedir. 
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Çünkü sistem sadece belirli bir kesimi bünyesine dâhil etme felsefesiyle değil, bir bütün olma 
felsefesiyle hareket etmektedir. Müşteriye sunulacak hizmetin kalitesini arttırmanın en önemli 
unsuru çalışanlardır. Bir grubun sistemi sahiplenmeye çalışırken, diğer grubun bunu angarya 
olarak görmesi, uygulanabilirliği azaltacak ve kalite oluşturmaya çalışan personelin istek ve 
motivasyonunun düşmesine neden olacaktır. Bir akademik personelin ‘işler eşit dağıtıldığında, 
kalite çalışmalarına büyük çoğunluğun dahil olacağına inanıyorum (P.5)’ ifadesi ile başka bir 
akademik personelin ‘çok çalışana daha çok iş veriliyor (P.8)’ ifadesi, KYS’nin ’Liderlik’ prensibi 
göz önüne alındığında sistem bütünlüğüne aykırı bir yönetim anlayışının ön plana çıktığını 
göstermektedir. 

	Soru 13: Kurum çalışanlarına kalite bilinci kazandırmanın (eğitim, iletişim, takım 
çalışması, toplantı vb.) kalite çalışmalarının önünde ciddi bir engel olduğunu düşünüyor 
musunuz? Nedenlerini açıklar mısınız? 

Bu soru kurum yöneticilerine sorulmuş ve onlardan alınan yanıtlara ilişkin dağılım 
şöyledir: Evet (2) ve Hayır (2). Bu soru için yöneticilerden alınan yanıtlar; 

- Engel olduğunu düşünmüyorum, eğitimlerle bu anlayış geliştirilebilir (Y.1).

- Evet, engel olduğunu düşünüyorum, çünkü kurumda işe son vermeme olmadığı için, 
bazı çalışanlar bunu iş yükü olarak görüp direnç gösterebilmektedirler (Y.3). 

- Hayır engel olduğunu düşünmüyorum, herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. 
Yapamadıklarında da yardımcı olunmaktadır (Y.2)

Yöneticilerden alınan yanıtlar doğrultusunda, kurum çalışanlarının bilgi düzeyinin 
yüksek olduğu, istenildiğinde bu bilincin oluşturulabileceği vurgusu yapılmıştır. Ancak bir 
hususa eleştirel yaklaşım sergilenmiş ve personel işine son verilemediği için zaman zaman pasif 
ya da aktif dirençlerle karşılaşıldığı vurgulanmıştır. Kalite bilinci oluşturmada en temel adım 
olan eğitimlerin sık ve sürekli olarak yapılması gerektiği, aksi takdirde bu eğitimlerin yeterli 
oranda olmamasının da büyük bir etken olabileceği belirtilmiştir.  

	Soru 14: Kalite çalışmalarının gerekli olduğunu düşünüyor musunuz? Nedenlerini 
açıklar mısınız?

Bu soruya yönetim, personel ve öğrenci grubunun tamamı ‘Evet, kesinlikle gerekli 
olduğunu düşünüyorum’ yanıtını vermiştir. Nedenlerine ilişkin yapılan açıklamalarda; 
değişim, ayak uydurma, daha hızlı hizmet verme, planlı hareket etme, istenen bilgi ve belgelere 
kolay ulaşım, müşteri memnuniyeti sağlama, rekabet gücü kazanma, daha iyi yerlerde olma, 
standartlaşma, kurumsal ve bireysel niteliği arttırma gibi nedenler sıralanmıştır. Sürecin 
iyileşmesi, ürünün niteliğinin iyileşmesi olarak görülmekte ve bunun da ancak kalite çalışmaları 
ile mümkün olacağı belirtilmektedir. Ancak, yapılanların denetime tabi tutulması gerektiği, 
denetime tabi olan konularda ortaya çıkan olumsuzluklar için de bir yaptırımının olması 
gerektiği düşünülmektedir. Örneğin bir yardımcı doçentin 14-15 yıl boyunca tek bir uluslararası 
makalesinin bulunmaması, buna rağmen herhangi bir yaptırımın olmaması ağır bir dille 
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eleştirilmektedir. Bu anlamda, yönetimin yaptırım gücünün artabilmesi için mevzuatın yeniden 
düzenlenmesi gerektiği, bunun bir an önce yapılmasının önemli olduğu vurgulanmaktadır. 

657 Sayılı Devlet Kanunu ile idari ve akademik personelin gereğinden fazla korunduğu, 
bunun da eğitim öğretim hizmetlerinin ve hizmet kalitesinin gelişimini yavaşlattığı, neredeyse 
durma noktasına getirdiği belirtilmiştir. Gelişmiş ülkelerde ve özellikle ABD’de bulunan 
üniversitelerde akademik personelden verim alınmadığı takdirde, sözleşmelerin yenilenmediği, 
bunun da insanları bilimsel araştırmalar yapmaya zorladığı vurgulanmıştır. Ülkemizde 
yapılan tüm araştırmalar için söz konusu olmasa bile, kurumda yapılan araştırmaların büyük 
çoğunluğunun jüri üyeleri tarafından okunmadığı, ilgili enstitüler tarafından yeterince 
denetlenmediği, öğrencilerin bu açıktan faydalanmaya çalışarak bilimsel etik ve kurallara uygun 
olmayan araştırmalar ve çalışmalar yaptığı belirtilmektedir.

Bahsi geçen olumsuzluklara rağmen her üç grubun da kaliteye istekli olması, KYS’nin 
bilinçli bir politika ve gerekli eğitimlerle etkili bir sonucunun olacağını ortaya koymaktadır. 
Özellikle çoğunluk tarafından sistem tanınmıyorken bile yapılan bu çalışmaları takdir etmesi 
ve yönetimin bunu gerçekten sahiplenerek yapması durumunda, kaliteli bir hizmet anlayışının 
ortaya çıkabileceğine olan inançları, bu çalışmanın büyük bir gereklilik olduğunu gözler önüne 
sermektedir. 

	Soru 22 : Üniversitenin yönetiminde siz olsaydınız, kalite çalışmalarından beklenen 
sonuçları almak için neler yapardınız? Sizce kalite çalışmalarında eksik olan şey/ şeyler nelerdir? 

Bu soruya verilen yanıtlarda, eğitim eksikliği ve organizasyon yetersizliğine birçok 
cevaplayıcı tarafından özellikle vurgu yapılmıştır. Personel tarafından verilen yanıtlardan 
bazıları ‘eğitim yetersizliği (P.8)’, ‘organizasyon yetersizliği (P.2)’, ‘disiplin eksikliği, birimler arası 
iletişim kopukluğu ve sistemli bir haberleşme ağının olmayışı (P.11)’ gibi nedenler sıralanmış 
ve bu konulara ağırlık verileceği belirtilmiştir. İletişim kopukluğuna ilişkin yanıtlayıcılardan 
birinin cevabı aşağıdaki şekilde olmuştur; 

- Uygulamaya dönük düşünürsek, anketlerin çok işe yaradığını düşünmüyorum.  Alt 
kadronun birebir görüşleri alınmalı. Çünkü onlar daha fazla sorun yaşıyorlar (P.9). 

- İdari ve akademik personel arası iletişimi güçlendirmeye çalışırım. Akademik 
personel idari personele hiç çalışmayan ve her istediklerini yapmak zorunda olan hizmetli sınıfı 
gibi davranarak iç motivasyonun düşmesine neden olmaktadır (P.14).

Bu soru özellikle sistemin uygulanmasıyla ilgili görülen eksikliklerin neler olduğunu 
ortaya çıkarmak üzere personele sorulmuştur.  Verilen yanıtlarda yukarıda sayılan engellerin 
ortadan kaldırılması ve bu yönde bir kalite planlaması ile sistemin istenen etkiyi yaratacağı 
belirtilmiştir.  Soru öğrencilere sorulmadığı halde, öğrenciler tarafından öneri niteliğinde ilave 
edilen mevzulardan bazıları şunlardır; 
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- ‘Çalışan-Öğrenci diyaloğu geliştirilmeli’

- ‘Öğrencilere kalite çalışmaları uygulamalarında yer açılmalı ve onların enerjisinden 
yararlanılmalı’

- ‘Duyurular daha iyi yapılmalı ve öğrenciye bazı konularda bilgilendirme yapılmalı’

- ‘Biz öğrenciler bu kalite çalışmalarının bizim için yapıldığını hiç bilmiyorduk, ilk 
defa sizden duyuyoruz. Demek ki yönetim bu anlamda yeterince açık değil öğrencilerine karşı. 
Böyle olmamalı.’

- ‘Kalite çalışmaları yapılıyorsa bile, bizler bunun başarılı olabileceğine inanmıyoruz. 
İnanmamız isteniyorsa, o yönde faaliyetlere ağırlık verilmeli’ 

Öğrenciler tarafından verilen yanıtlara bakıldığında, sistemin getirdiklerinden ziyade, 
zihinlerinde oluşan kalite kavramını ön plana çıkardıkları görülmektedir. 

Ancak bunun hatalı bir yaklaşım olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü KYS 
süreçlerin iyileştirilmesi olarak görülse bile, iyi uygulandığında beklentilere uygun bir yapı 
meydana getireceği görülecektir. 

	Soru 15 : Sizce kurum çalışanları kalite çalışmalarının gerektirdiği bilgi (örneğin 
istatistik), beceri ve yeteneklere sahipler mi? 

Bu soru yalnızca yöneticilere sorulmuştur. Verilen yanıtlar şu şekildedir: Evet (2), Hayır 
(1) ve Eğitilebilir (1). Yöneticiler genel olarak çalışanların ‘eğitilebilir’ niteliklere sahip olduğunu 
düşünmektedir. Ancak bazı personelin eğitime direnç göstermeye eğilimli oldukları ve işi 
istenilen nitelikte yapmaya çalışmamalarının söz konusu uygulamalarda yavaşlatıcı özelliğe 
sahip olduğu belirtilmiştir. Alınan yanıtlar doğrultusunda bilgi ve beceri yetersizliğine ilave 
engeller aşağıdaki gibi özetlenmiştir; 

	KYS’yi yalnızca belge olarak görme,
	Sisteme olan inançsızlık, 
	Yönetime olan inançsızlık |
	İş yüklerinin artması kaygısı, 
	Mevcudu sürdürmeyi yeterli görme duygusu ve alışkanlıklar,  
	Direnç gösterme eğilimi, 
	Talimatların anlaşılmaması
	Eğitim yetersizliği, 
	Sistemi idari iyileştirme olarak görme, 
	Orantısız iş dağılımının personeli verimsizleştirmesi, 
	Yükselmelerin sübjektif olduğu inancı, 
	Aşırı iş yükünün nitelikli araştırma ya da yayına engel olması,
	Akademik araştırmaya özendirme/ zorunlu tutma araçlarının olmaması, 
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	Fırsat oluştuğunda personelin kurum değişikliğine gitme arzusu, 
	Performans değerlendirmelerinin gerçekçi olmadığı inancı, 
	İdari – akademik hizmetler sınıfı personeli arasındaki iletişim zayıflığı, 
	Akademisyenlerin, idari personeli emir eri olarak görmeleri, 
	Personelin kendi bilgi ve tecrübelerini arttırıcı faaliyetler içerisine girmemesi, 
	Eski personellerin, yeni personellere kendi sistemlerini dikte etme eğilimi,

4.3.   Teknoloji Yetersizliğinden Kaynaklanan Engeller

	Soru 16: Kurumun alt yapı eksikliklerinin kalite çalışmalarının önünde bir engel 
olduğunu düşünüyor musunuz? Nedenlerini açıklar mısınız? 

Bu soruya yönetim, personel ve öğrenci tarafından benzer cevaplar verilmiştir: Evet 
(9+2+8), Hayır (3+1+1) ve Kısmen (3+1+1). Yanıtlayıcılar tarafından kullanılan bazı ifadeler 
şöyle olmuştur:  

- ‘Alt yapı yetersizlikleri nedeniyle öğrencilerin her isteğine olumlu yanıt veremiyoruz (P.1)’, 

- ‘Teknolojik alt yapının yetersiz olduğunu düşünüyorum (P.9)’, 

- ‘Fiziksel koşullar kesinlikle yetersiz (P.10)’, 

- ‘Fotokopi, baskı makinaları, yazıcılar mütemadiyen bozuluyor ve onarımları uzun 
sürüyor (P.13)’

- ‘Çalıştığım oda çok küçük (P.14)’, 

- ‘Sınıflarımız mevcut kontenjan için küçük(Ö.3)’, 

- ‘Ses sistemi yeterli değil, hocaların sesini duymakta güçlük çekiyoruz (Ö.10)’ .

Bilgisayar, projeksiyonların çoğu zaman çalışmadığı, e-posta alım ve gönderimlerde 
sorunlar yaşandığı, yurtdışından kurum e-postasına ulaşılamadığı, zaman zaman internetin 
gün boyu gelmediği, ısıtma sistemlerinin yetersiz olduğu, bu tür eksikliklerin kurumsal bağlılığı 
düşürdüğü vurgulanmış, kampüs içi dolaşım yapan servislerin belirli bir saatten sonra veya önce 
çalışmadığı, o nedenle ofislere ulaşımın zor olduğu belirtilmiştir. Bazı fakültelerin henüz binası 
olmadığı için sunulan hizmetlerin de ister istemez kalitesizleştiği üzerinde durulmuş, yeni gelen 
öğrencilere yeterli rehberlik hizmetinin verilemediği, engelli öğrencilerin diğer öğrenciler kadar 
rahat hizmet alamadığı ve daha da önemlisi bir engelli biriminin dahi olmadığı söylenmiştir. 

Verilen yanıtlarda her 3 grubun da fiziksel ve teknolojik alt yapının yeterli olmadığını 
düşündüğü ortaya çıkmaktadır. Özellikle müşteri memnuniyetine vurgu yapan sistemin, 
hizmet kullanıcıları tarafından bu konuda şiddetle eleştirilmesi gerekli alt yapıya ulaşmadan 
KYS’ye girmenin bir takım sakıncalarının olduğunu ortaya koymaktadır. Hiç kuşku yok ki 
kalite, kurumun tüm bileşenlerini etkileyen ve tüm bileşenlerden etkilenen bir kavramı ifade 
etmektedir. Dolayısıyla alt yapının sağlam olması diğer örgüt bileşenlerinde yapılacak çalışmaları 
doğrudan etkileyecektir.  
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Alınan yanıtlar doğrultusunda teknolojiden kaynaklanan engeller aşağıdaki gibi 
özetlenmiştir;  

	Fiziksel koşulların yetersizliği, 
	İnternet erişimi zorluğu (wireless),
	Yetersiz arşiv, 
	Bilgisayar laboratuvarlarının yetersizliği, 
	Otomasyon sisteminin yetersizliği, 
	Güncelliğini yitirmiş teknolojik altyapı, 
	Büyük sınıflarda yetersiz ses sistemi, 
	Kurumsal e-postanın uluslararası erişime açık olmaması, 
	E-posta veri hafızası düşüklüğü, 
	Teknik fakültelerde basit testlerin yapılamaması,
	Deneyler için başka fakültelerden yararlanılmak zorunda kalınması, 
	Bazı test ve deney cihazlarındaki yüksek maliyet nedeniyle kullanım sınırlılığı, 
	Yüksek maliyetli cihazların kontrol ve denetiminin uzmanlarca yapılmaması, 
	Kalibrasyonu olmayan cihazlar,
	Engelli dostu uygulamaların yetersizliği

4.4.   Maliyetten Kaynaklanan Engeller

	Soru 19: Kurumun kalitesini arttırmaya dönük çalışmaların maliyetinin (danışmanlık, 
belge ve eğitim masrafları vs.) getirilerinden büyük olduğunu düşünüyor musunuz? 

Bu soru yönetim ve personel grubuna yöneltilmiş ve alınan yanıtlara ilişkin genel dağılım 
şöyledir: Evet (0+1), Hayır (4+11) ve Kısmen (0+3).  Bazı yorumlar aşağıda verilmiştir:

- Kısa vadede yük ama uzun vadede getiri büyük (Y.1, P.3, P.11), 

- Kurumun finans sıkıntısının olduğunu düşünmüyorum, sadece kalite çalışmalarına 
değil, akademik çalışmalara da fon ayrılmalı (P.5), 

- Kesinlikle maliyet daha büyük yük, çünkü içi boş bir belgeden ibaret (P.9), 

- Kalite çalışmaları israfı önler, bunu yapmadığınızda da zaten belirli bir masrafa 
katlanırsınız çünkü o zaman da bilinçsizce israf yapılır (P.11).

Sisteme nasıl bir masraf yapıldığı personel ve yöneticiler tarafından bilinmemesine 
rağmen, yanıtlayıcılar çoğunlukla sistemin iyi uygulanması durumunda getirilerinin maliyetten 
büyük olacağını düşünmektedirler. Ancak aksi yönde düşünen ve sistemin özel işletmelerde 
uygulanabilecek bir uygulama olduğunu, devlet kurumlarında sadece belge düzeyinde 
kalacağını düşünenler de bulunmaktadır. Genel itibariyle çalışanların masraflardan ziyade 
getirileri önemsemeleri, kaliteye duydukları özlemi ve isteği de gözler önüne sermektedir. 
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Alınan yanıtlar doğrultusunda maliyetten kaynaklanan engeller aşağıdaki gibi 
özetlenmiştir; 

	KYS giderlerinin, getirilerinden büyük olacağı algısı, 

	KYS’deki yoğun kırtasiyeciliği devlete yük olarak görme, 

	Belge olmadan da işler yürüyor anlayışı, 

	Devlet tarafından getirilen mali sınırlar, 

	Kalite çalışmaları ile birlikte fon kaynaklarının araştırma-geliştirmeye aktarılması 
gerektiği inancı. 

	Akademik personelin KYS’ye yönelik maliyetleri gereksiz görüp, bu harcamaların 
kendi araştırmaları için yapılması gerektiği inancı,

	KYS’ye yapılan harcamalar sonucunda kurumun kar marjının artmayacağı düşüncesi 
ve bu düşüncenin personellerde harcamalara karşı önyargı oluşturması.

4.5.   Yasal Düzenlemelerden Kaynaklanan Engeller

	Soru 20: Bürokratik süreçlerin, yönetmelik, tüzük vb. düzenlemelerin uygunsuzluğu 
nedeniyle sorunlar yaşanmakta mıdır? Yaşanıyorsa, örnek verir misiniz? 

Yönetim, personel ve öğrenci tarafından bu soruya benzer yanıtlar verilmiştir: Evet 
(2+10+7), Hayır(0+2+1) ve Bazen (2+3+2). Bürokrasinin kurumdaki en büyük problem 
olduğuna ‘bürokrasi buradaki en büyük problem (P.5, P.9)’, ‘takılıp kalıyoruz (P.9)’, ‘bazen 0,5 
kuruş için 15 lira masraf yapıyor, bir sürü insandan imza topluyorsunuz, bu çok büyük bir bedel 
devlet için (P.11)’ ifadeleri ile vurgu yapılmıştır. 

Yanıtlarda, yürütülen veya yürütülmesi planlanan faaliyetlerin uzun zaman dilimine 
yayılmasına neden olduğu, bazen yapılabilecek basit işlemlerin bile bürokrasiye takılması 
nedeniyle yapılamadığı belirtilmiştir. Özellikle idari ve akademik işleyişi kolaylaştırıcı 
uygulamalara geçilmesi gerektiği, aksi takdirde kalite çalışmalarından beklenen verimin 
ortaya konamayacağı üzerinde durulmuştur. Akademik anlamda bir özgürlük alanı sağlanması 
gerektiği, idari anlamda katı bir bürokrasi eğiliminin olmamasının önemli olduğu anlatılmıştır. 
Ayrıca, zaman zaman bürokrasiye takılan işlerin, ilgili kişilere ulaşması ve dönüt alınması 
arasında geçen zaman diliminin kaliteli ürünün ortaya konmasını zorlaştırdığını, hataya neden 
olduğunu ve aynı işle defalarca uğraşmak zorunda kalındığı belirtilmiştir.  Bu durumun bir 
süre sonra yıpratıcı bir etkisinin olmaya başladığı, yorgunluğa ve yılgınlığa neden olduğu 
vurgulanmıştır. Yine ilave olarak tedarikçilerle yapılan ikili anlaşmalar gündeme getirilmiş ve 
firmalar için kusurlarından dolayı caydırıcı bir yasal gücün olmadığı ifade edilmiştir. 

 KYS’de yapılan işlerin kayıt altına alınması bir zorunluluktur. Bu da bürokratik işlemlerle 
birleştiğinde ciddi bir engel olarak algılanmaktadır. Bu konuda yalnızca kurumun değil, aynı 
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zamanda yasal düzenlemelerin, mevzuatın yeniden gözden geçirilmesi ve ona uygun esneklikte 
yönetmeliklerin yürürlüğe girmesi zorunludur. 

Alınan yanıtlar doğrultusunda yasal düzenlemelerden kaynaklanan engeller aşağıdaki 
gibi özetlenmiştir; 

	Özel işletmelere kıyasla, KYS’ye geçişte yönetmelik vb. tüzüklerin yavaşlatıcı etkisi, 

	Yürütülen veya yürütülmesi planlanan kalite çalışmalarının bürokratik işlemlere tabi 
tutularak uzun zaman dilimine yayılmasına neden olması,

	Kurumun tarihi binalarda eğitim veriyor olması nedeniyle devlet tarafından denetim 
altında tutuluyor olması (yenileşme ve geliştirme olanaklarının kısıtlanması), 

	Tedarikçi firmalarla yaşanan olumsuzluklarda, caydırıcı bir yasal yaptırımın 
bulunmaması, 

	Çalışanı ödüllendirme gibi özendirici faaliyetlerin yasalarla güvence altına 
alınmaması,

4.6.   Tedarikçilerden Kaynaklanan Engeller

	Soru 21: Hizmet alınan şirketlerin (yemek, temizlik, güvenlik, banka, ulaşım vb.) 
kurumunuzdaki kalite çalışmaların destekleyen anlayış, kültür, sistem ve işleyişe sahip olmaması 
(kalitesizliği), kalite çalışmalarında sorunların yaşanmasına neden olmakta mıdır? Örnek verir 
misiniz? 

Bu soru yönetim, personel ve öğrenci grubuna yöneltilmiş ve genel dağılımı şöyledir:  
Evet (1+12+7), Hayır (1+2+2) ve bazen (2+1+1). Burada soruya verilen yanıtlarda 3 grubun da 
söylemleri paralellik göstermektedir. Genel olarak kusurlu görülen hizmetler ‘yemek’ ve ‘temizlik’ 
olmuştur. Kurumun personel ve öğrencilerine vermiş olduğu ring servis saatlerinin belirli 
zaman dilimleri dışında yapılmamasının, ulaşım hizmetlerinin beklenen düzeyde olmadığını 
gösterdiği ifade edilmiştir. Öğrenciler tarafından yine belirgin bir şekilde vurgulanan bir başka 
konu ise ‘sınıf ’ ve ‘lavabo’ temizliklerinin yeterli düzeyde olmayışı olmuştur. 

Yemekle ilgili yaşanan sorunlardan bazılarının yemekhanenin küçük olması, yemek 
dağıtımı yapılan yerin arkasında bulunan kısmın dağınık olduğu, yerlerin sürekli ıslak olduğu 
ve zaman zaman yemeklerin soğuk olduğu belirtilmiştir. Daha önceden zehirlenme olaylarının 
vuku bulduğu, ancak yönetimin ve tedarikçi yemek şirketinin yasal yaptırımlar uygulamadığı ve 
kişilerden özür dilemediği belirtilmiştir. 

Alınan yanıtlar doğrultusunda tedarikçilerden kaynaklanan engeller aşağıdaki gibi 
özetlenmiştir;

	Temizlik hizmetlerinin yetersizliği,

	Temizlik çalışanlarına ulaşma güçlüğü, 

	Güvenlik hizmetleri çalışanlarının keyfi davranışları, 
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	Ring servisinin belli saatlere yığılması, 

	Banka şubelerinin yetersiz olması, 

	Yemek hizmetlerinin sağlıksız sunumu, 

	Yemek zehirlenmesi gibi vakalarda yaptırım uygulanmaması, 

	Tedarikçi firmaların kaliteli ürün kullanmaması, (yemek örneği)

	Tedarikçi firma/kurum tarafından memnuniyet anketlerinin yapılmaması

	Tedarikçi firmalar tarafından müşterileri beklentilerinin dikkate alınmaması ve 
verilen hizmetlerin ihale şartnameleri ile sınırlandırılıp memnuniyeti arttıracak şekilde 
çeşitlendirilmemesi

Son olarak tüm yanıtlayıcılara kalite yönetim sisteminin uygulanmasında engellerin 
zorluk derecesi sorulmuş ve 1’den 10’a kadar puanlamaları beklenmiştir. Verilen yanıtlar 
doğrultusunda engel sıralaması önem derecesine göre Tablo 4’de verildiği şekildedir.

Tablo 4. Puanlamaya Göre KYS Önündeki En Büyük Engel Sıralaması

No Yönetim Ort. Personel Ort. Öğrenci Ort.

1 Personel 8,00 Yönetim 7,00 Yönetim 8,50

2 Bürokrasi 7,50 Personel 6,93 Bürokrasi 7,10

3 Teknoloji 7,25 Bürokrasi 6,93 Teknoloji 7,00

4 Alışkanlıklar 7,25 Alışkanlıklar 6,73 Alışkanlıklar 6,10

5 Yönetim 7,00 Teknoloji 6,60 Eğitim Eksikliği 5,70

6 Eğitim Eksikliği 5,25 Eğitim Eksikliği 6,00 Personel 5,50

7 İş Yükü ve 
Sorumluluk 3,75 Tedarikçiler 4,53 Maliyet 5,40

8 Maliyet Artışı 3,50 Müşteri Baskısı 4,00 Tedarikçiler 3,60

9 Tedarikçiler 3,25 İş Yükü ve 
Sorumluluk 3,13 Müşteri Baskısı 3,40

10 Müşteri Baskısı 2,25 Maliyet Artışı 3,13 İş Yükü ve 
Sorumluluk 3,00

Yönetimden gelen yanıtlarda kalite çalışmaları önünde birinci engel olarak personelin 
görülmesi ancak öğrenciler ve personel tarafından ise yönetimin görülmesi, yönetimin katı bir 
tutum sergiliyor olabileceği izlenimi vermektedir.

Kurumda görev yürütmekte olan tüm yöneticiler aynı zamanda birim kalite sorumlusu 
olarak tanımlanmışlardır. Birebir bütün faaliyetlerde KYS’ye karşı birinci derecede sorumlu 
olan yöneticilerin, çalışanlar tarafından bir engel olarak algılanması, KYS ilkelerinden en 
önemlisi olan ‘Liderlik’ prensibine ters düşmektedir. Tepe yönetimin bu iki değişken arasında 
ortaya çıkan tutarsızlığı gidermeye yönelik çalışmalara ağırlık vermesi gerekmektedir.
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Bununla birlikte öğrenciler tarafından sistemin uygulanmasında en büyük engelin 
yönetim olduğunun düşünülmesi yönetim-öğrenci ilişkisinin gözden geçirilmesi gerektiğini 
düşündürmektedir.

Yanıtlarda yönetim ve personelin kısmen de olsa özeleştiri yaptığını söylemek 
mümkündür. Nitekim personelin vermiş olduğu yanıtlarda kendilerini ikinci derecede engel 
olarak görmeleri, yönetim tarafından verilen yanıtlarla paralellik göstermektedir.

Tablo 4’de belirtilen engellerin devamında ise,    beşinci önemli engel olarak üç 
grubun da hemfikir olduğu görülmektedir. Tepe yönetimin eğitim hizmetlerine ağırlık 
vermeleri gerektiği düşüncesi üç grupta da ortak bir temenni olarak görülmektedir. KYS’de 
eğitim hizmetleri tepe yönetimin güvencesi altında olmalıdır, nitekim sistemin anlaşılırlığının 
sağlanması, benimsetilmesi sistem uygulanabilirliği için ön koşullardan bir tanesidir.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanması aşamasına geçmeden önce, 
kalitenin tanımı, amacı, hizmet kalitesinin yükseltilmesi için gerekenler ve hedeflenen kalite 
faaliyetleri yürütülürken karşılaşılan sorunlar açıklanmaya çalışılmıştır. Günümüz işletmeleri 
için kalite çalışmalarının önlenemez yükselişi, bilinçli müşteri istek ve beklentileri ile birlikte 
doruk noktaya ulaşmıştır. Dolayısıyla, yalnızca özel sektör değil, kamu sektörü de bu değişim 
rüzgârının etkisine kapılarak kendini yenileme ihtiyacı hissetmeye başlamıştır. Bu ihtiyaç 
sadece ulusal değil uluslararası arenada da var olmak isteyen işletmeler için ciddi bir arayışı 
beraberinde getirmiştir. Yalnızca ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile sınırlandırılmadan, 
ihtiyaçlara göre benzer sistemler geliştirilerek hem işletmelerin hem de müşterilerin hizmetine 
sunulmuştur. Ancak sistemlerin anlaşılması, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarında 
bir takım sorunlar ortaya çıktığı için, bazı işletmeler sistemi başarı ile uygulayabildikleri 
halde, bazıları da başarısız olarak piyasada farklılık yaratamamışlardır. Bu başarısızlıklardaki 
en büyük pay ise sistemi sadece belge almak olarak değerlendiren zihniyet yapısıdır.

Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarında karşılaşılan engellerin irdelendiği ve ortaya 
çıkarılmaya çalışıldığı araştırmamızda en belirgin iki engelleyici faktöre vurgu yapılmaktadır. 
Bunların birincisi yönetimin kalite çalışmalarını desteklememesi, ikincisi ise aşırı bürokrasi 
ve personel direnci olmuştur. Cevaplayıcılar, teknolojinin çok iyi olmadığı bir ortamda 
bile, kaliteli hizmet verebilmenin mümkün olduğunu belirtmiş ancak yönetim tarafından 
benimsenmemiş,  personel tarafından yeterince anlaşılmamış bir sistemin hizmet 
kullanıcılarına ve paydaşlara kaliteli hizmet vermesinin mümkün olamayacağı üzerinde 
durmuştur.  Bu nedenle, yönetim sistemi benimsediğini hissettirmeli ve mutlak surette eğitim 
faaliyetlerine ağırlık vererek personelin sisteme direnç gösterme eğilimlerini yok etmeyi 
amaçlamalıdır. Bir diğer unsur personel arasında ve özellikle ast üst ilişkilerinde keskin sınırların 
olması nedeniyle astların üstlere fikirlerini kabul ettirmesi zorlaşmakta, sonuç olarak astlar 
üzerinde baskı oluşturmaktadır.  Kurumda kendini rahat hissetmeyen ve kurumsal aidiyet 
duygusunu kaybeden personel ise fırsat bulduğunda başka kurumlara geçmeye çalışmaktadır. 
Bu da kurumun personel devir hızını yükseltmekte, doğal olarak tecrübesiz personelin 
çabalarıyla işler yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu olumsuzluğun giderilebilmesi için yalnızca 
üstlerin fikirlerinin alınması yerine toplantılar düzenlenmeli ve tüm katılımcıların önerileri, 
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beklentileri, istekleri dikkate alınmalıdır. Nitekim KYS müşteri mülkiyeti kavramı ile kendi 
kontrolü altında olan veya kendisi tarafından kullanılan eser, fikir, proje gibi çalışmaların 
korunma altına alınmasını istemektedir. Sistem bütün iç ve dış müşterilerin kurum için 
yürütecekleri yararlı ürün ya da ürünleri bu kapsamda değerlendirmektedir. Dolayısıyla her 
bir personelin kurumsal yararı arttırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi ve teşviki esas alınmalı, 
mülkiyet hakları korunmalıdır.

Üçüncü temel hedef alt yapı ve teknolojinin iyileştirilmesi olmalıdır.  Yönetim, personel 
ve öğrenciler; otomasyon sistemi alt yapısının eski ve yetersiz olduğunu, laboratuvarlarda 
bulunan bilgisayar ve internet ağının yüksek ölçüde sorunlu olduğunu ifade etmiş, dolayısıyla 
otomasyon sisteminde ve bilgisayarlarda yaşanan aksaklıkların çalışmaların en yoğun olduğu 
dönemlerde iş trafiğini felç ettiğini belirtmişlerdir. Alt yapının iyileştirilmesi için kurumun, 
dış paydaşlarla ikili işbirliklerine giderek, ortak projelere ve başarılara imza atması, var olan 
finans kaynağını genişletmesi gerekmektedir. Çünkü bu alt yapının iyileştirilmesi ancak yeterli 
bir bütçeyle mümkündür.

Bilindiği üzere devlet kurumlarında bürokratik işlemlerin işleri karmaşıklaştırdığı ve 
geciktirdiği birçok araştırma ile ortaya konulmuştur. Cevaplayıcılar KYS ile birlikte her yapılan 
işlemin kayda alınması gerektiğine, bürokratik süreçlerle birleştiğinde iş yüklerini orantısız 
bir şekilde arttırdığına dolayısıyla yapılması gereken işlerin zaman zaman aşırı strese neden 
olduğuna işaret etmişlerdir. KYS’nin temel prensiplerinden biri olan ‘iyileştirme’ felsefesine 
göre karmaşıklığa neden olan her eylem için düzeltici önlemler alınmalıdır. KYS’de amaç işi 
arttırmak ya da hata oranını yükseltmek değil, temel faaliyetleri tanımlamak ve standart bir iş 
akışı ile hatasız ya da minimum hata ile faaliyetleri yürütmektir.

Sistemin oluşturulmasında en temel faktör hizmet kullanıcılarıdır ve onların memnuniyeti 
önemlidir. Ancak sistem sadece dış hizmet kullanıcılarına memnuniyet kazandırma amacı 
gütmemektedir. Aynı zamanda iç hizmet kullanıcıları olan çalışanların da memnuniyetini esas 
almaktadır. Yanıtlarda müşteri olarak tanımlanan öğrencilerin sorunlarına zamanında dönüt 
verilirken, personelin sorunlarına yeterince ilgi gösterilmediği belirtilmektedir. İç hizmet 
kullanıcısı mutsuz olan bir kurumun dış hizmet kullanıcısını memnun edebilmesi maalesef 
imkânsızdır.

Tedarikçilerle karşılıklı yarar prensibi gereği kurumun iç ve dış hizmet kullanıcısına 
sağladığı yararlar, yalnızca kendi verdiği hizmetlerle sınırlı değildir. Birlikte çalıştığı, ulaşım, 
banka, güvenlik, temizlik ve yemek firmalarının da aynı felsefeye sahip olmaları hizmet 
kalitesini arttırmada önemli bir etkendir.

Kurum ya da işletmelerin yalnızca belge alarak pazarda bir farkındalık yaratmayı 
amaçlaması mümkün değildir. Elbette devlet kurumlarının, kalite yükseltme felsefesini 
sahiplenmeleri ve bu yönde geliştirdikleri pozitif yaklaşımları takdir görmeye değer bir 
girişimdir. Fakat yasal düzenlemelerle bu tür sistemlere geçişin hızlandırılması, uygulanmadığı 
takdirde cezai müeyyidelerin bulunması ya da isteklendirme araçlarının fazlalaştırılması 
ülkemiz adına elzem bir eylem planı olmalıdır.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kalite yönetimi felsefesini yaygınlaştırmak üzere farklı 
metotlar geliştirmeye çalışmıştır ancak yapılan araştırmalar bunların yetersiz kaldığını 
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göstermektedir. YÖK’ün 1981 yılında o dönemin ihtiyaçları çerçevesinde merkeziyetçilik 
anlayışı üzerine kurulması ve hala günümüzde mevcut yapısını devam ettirmesi, kalite 
sisteminin getirmekte olduğu esnekliğe ayak uyduramamasına ve ulaşılmak istenen kaliteli 
hizmet standartlarına sahip olunamamasına neden olmaktadır. Kaldı ki verilen yanıtlarda da 
açıkça görülmektedir ki;  YÖK’e bağlı üniversitelerde aşırı merkeziyetçilik ve bürokrasi 
ile kalite sisteminin getirdiği aşırı kırtasiyecilik birleştiğinde çalışanlarda sisteme karşı 
direncin oluşmasına, yılgınlığa ve iç motivasyonlarında düşmeye neden olmaktadır.

Yine bu bağlamda, yükseköğretim hizmetlerinin en temel müşterisi olan öğrencilerin 
isteklerinin kalite güvencesini arttırıcı bir etken olarak görüldüğü ortaya çıkmaktadır. Verilen 
yanıtlar, öğrenci istek ve baskısının kalite çalışmaları önünde engel olarak görülmediğini 
dolayısıyla da pozitif olarak algılandığını göstermiştir. Öğrenciler kalite çalışmalarının 
yürütülmesinde yönetimi en büyük engel olarak görmüş, personel ile herhangi bir sorunlarının 
olmadığını göstermiştir. Ancak hem personelin, hem öğrencinin yönetimi en büyük engel 
olarak görmesi ve fikir birliği içerisinde olması, yönetimde bir takım yeni yapılanmaların 
olması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Yine her üç grubun da yönetim, teknoloji ve bürokrasiyi ilk dört engel içerisine dahil 
etmiş olması,  YÖK’e bağlı hareket etmek zorunda kalan üniversitelerde yapılan veya 
yapılacak olan kalite çalışmalarında merkeziyetçilik ve bürokrasinin negatif bir yansımasıdır.

Yanıtlarda, personel kendini ikinci sırada,  yönetim kendini dördüncü sırada engel olarak 
görmektedir. Burada iki grubun da özeleştiri yaptığını, farkındalıklarının yüksek olduğunu 
söylemek mümkündür.  Buradan hareketle,  yönetime ve personele bilinçli bir politika ile 
KYS’nin uzun vadede kuruma kazandıracağı yararlar ve kaliteli hizmet sunumunda önemli 
bir araç olduğu anlatılmalı ve bu sistemin benimsenmesi sağlanmalıdır. Böylece yapılacak 
yönlendirme ve eğitimler kurum içi KYS’nin pozitif yönde artışını hızlandıracak ve bunun 
kalıcı olmasını sağlayacaktır.

KYS sihirli bir değnek değildir,  kurumu bir anda değiştirmeye ve dönüştürmeye 
çalışan bir sistem de değildir.  Küçük adımlarla ama sürekli iyileştirme anlayışı üzerine 
oluşturulmuş standartlar serisidir. Kurum tarafından yürütülen çalışmaların sayısal verilere 
dönüştürülmesi esasına dayanır ve bu sayede kurumsal gelişimin takibini mümkün kılar. 
Sürekli iyileştirme için yönetimin desteğine, personelin katılımına ve hizmet kullanıcılarının 
geri bildirimlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle de üst yönetim tarafından bu üç noktaya 
da erişimin sağlanması şarttır.

Özetlemek gerekirse, kalite çalışmalarından beklenen sonucu alabilmek için dikkat 
edilmesi gereken hususlar;

-  Gerçekçi ve sayısal verilere dönüştürülebilir kurumsal hedefler,

-  Kaliteye dayalı örgüt kültürünün oluşturulması,

-  Yaygınlaştırılmış hizmet içi eğitimler,

-  Belirginleştirilmiş yetki sınırları, organizasyon yapısı ve iş tanımları,

-  Uzmanlaşma odaklı yönetim şekli,
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-  Karara katılım, ödüllendirme gibi araçlarla aidiyet duygusunun oluşturulması,

-  Hizmet kullanıcıların mülkiyet hakkının korunması,

-  Teknolojik alt yapının iyileştirilmesi ve bürokratik süreçlerin azaltılması,

-  Kalite çalışmalarının takibi için uzman bir ekibin kurulması,

-  Ölçülebilir, izlenebilir ve iyileştirilebilir faaliyetlerin oluşturulması,

-  Memnuniyet ölçümü ile gerekli iyileştirmelerin sağlanması,

-  Yönetimin gözden geçirmesi toplantılarının yılda en az 2 defa yapılması,

-  Düzeltici ve önleyici faaliyetlere önem verilmesidir.

Yapmış olduğumuz araştırma ile sistemin uygulanabilirliğini arttırmak için bu 
hususlara dikkat edilmesinin çok önemli olduğu ortaya çıkmıştır.
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Sorulan Sorulara Verilen Yanıtlar ve Gruplara Göre Kişi Sayısı                                                                                                                                           
(Her Soru Tüm Yanıtlayıcılara Sorulmadığından (-) İşareti Kullanılmıştır)  

Y
ön

et
im

 

Pe
rs

on
el

 

Ö
ğr
en

ci
 

Yanıtlar 

1. Kalite Yönetim Sistemi hakkında bilginiz var mı? Kurumunuzda ne tür faaliyetler yapılmaktadır? 
- 2 1 Evet 
- 5 7 Hayır 
- 8 2 Kısmen 

2. Çalışanlara kalite konusunda gerekli eğitimler veriliyor mu? 
- 1 - Evet 
2 12 - Hayır 
2 2 - Bilgilendirme Var 

3. Üst yönetim katılımcı yönetim anlayışını benimsiyor mu? 
- 3 - Evet 
- 10 - Hayır 
- 2 - Bazen 

4. Üst yönetim personelin kalite çalışmalarına katılımını yeterince özendiriyor mu? 

- 2 - Evet 
- 11 - Hayır 

- 2 - İmkânlar 
Ölçüsünde 

5. Üst yönetim, izlenen tüm süreçlerde sürekli gelişmeyi sağlayan bir yaklaşım mı, yoksa hata arayan bir yaklaşım mı 
kullanıyor? 

- 2 - Gelişme Odaklı 
- 9 - Hata Odaklı 
- 4 - Duruma Göre 

6. Üst yönetimi meydana getiren kişiler dönüşümsel liderlik özelliğine sahip mi? 
- 2 - Evet 
- 10 - Hayır 
- 3 - Bazı Yöneticiler 

7. Üst yönetim aynı şeyleri daha iyi yapmayı mı, yoksa daha iyi şeyleri yapmayı mı hedefliyor? 

- 8 - Mevcutlar 
İyileştiriliyor 

- 2 - Yenilik Yapılıyor 
- 4 - Duruma Göre 
- 1 - Hiçbiri 

8. Performans değerlemelerinde kişiler mi, süreçler mi değerlendiriliyor? 

- 9 - Kişiler 
1 2 - Süreçler 

3 4 - Değerlendirme 
Yok 

9. Örgütsel yapının kalite için uygun olmaması, aşırı hantal, katı, bürokratik vb. olması, reorganizasyon vb. çalışmaları 
gerektirmesi kalite çalışmaları önünde engel oluşturmakta mıdır? Nedenlerini açıklar mısınız? 

3 - - Evet 
- - - Hayır 

1 - - İyileştirilme 
Yapılmalı 

10.  Yerleşik kurum kültürünün (mevcut iş yapma ve yürütme anlayışının) demokratik yönetimi gerektiren kalite 
çalışmalarının önünde ciddi bir engel olduğunu düşünüyor musunuz? 

- 6 - Evet 
1 2 - Hayır 
3 6 - Zaman Zaman 

- 1   Kurum Kültürü 
Yok 

11. Kurumunuzun kalitesinin arttırılması hakkında kendinizi ne derece sorumlu hissediyorsunuz? Nedenlerini açıklar 
mısınız? 

4 10 7 Kesinlikle 
Sorumluyum 

- 1 - Hiç Sorumlu 
Değilim 

- - 3 Kısmen  

12. Kalite çalışmaları sizin iş yükünüzü, iş yapma ve yürütme biçiminizi ne şekilde etkiledi?  Nedenlerini açıklar mısınız? 
3 9 - Arttırdı 
1 4 - Etkilemedi 
- 2 - Azalttı 

13. Kurum çalışanlarına kalite bilinci kazandırmanın (eğitim, iletişim, takım çalışması, toplantı vb.) kalite çalışmalarının 
önünde ciddi bir engel olduğunu düşünüyor musunuz? Nedenlerini açıklar mısınız? 

2 - - Evet 
2 - - Hayır 
- - - Bazen 

14. Kalite çalışmalarının gerekli olduğunu düşünüyor musunuz? Nedenlerini açıklar mısınız? 
4 15 10 Evet 
- - - Hayır 

15. Sizce kurum çalışanları kalite çalışmalarının gerektirdiği bilgi (örneğin istatistik), beceri ve yeteneklere sahipler mi? 
2 - - Çoğunlukla Evet 
1 - - Çoğunlukla Hayır 
1 - - Eğitilebilirler 

Ek 1. Mülakat Soruları ve Verilen Cevapların Özeti
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16. Kurumun alt yapı eksikliklerinin kalite çalışmalarının önünde bir engel olduğunu düşünüyor musunuz? Nedenlerini 
açıklar mısınız? 

2 9 8 Evet 
1 3 1 Hayır 
1 3 1 Kısmen 

17. Kurumdaki hizmetlerin geliştirilmesi yönünde yetkililere geri bildirim veriyor musunuz? Aksaklıkları, sorunları vb. 
yetkililere aktarıyor musunuz? 

2 6 7 Evet 
- 7 2 Hayır 
2 2 1 Bazen 

18. Kurumun kalitesini arttırmaya dönük çalışmaların maliyetinin getirilerinden büyük olduğunu düşünüyor musunuz? 
- 1 - Evet 
4 11 - Hayır 
- 3 - Kısmen 

19. Bürokratik süreçlerin, yönetmelik, tüzük vb. düzenlemelerin uygunsuzluğu nedeniyle sorunlar yaşanmakta mıdır? 
Yaşanıyorsa, örnek verir misiniz? 

2 10 7 Evet 
- 2 1 Hayır 
2 3 2 Bazen 

20. Hizmet alınan şirketlerin (yemek, temizlik, vb.) kurumunuzdaki kalite çalışmaların destekleyen anlayış, kültür, sistem ve 
işleyişe sahip olmaması, kalite çalışmalarında sorunların yaşanmasına neden olmakta mıdır? 

1 12 7 Evet 
1 2 2 Hayır 
2 1 1 Bazen 

21. Kalite çalışmalarını, diğer örgütlere/ kurumlara tavsiye eder misiniz? 4 15 10 Evet 
- - - Hayır 
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ve etüt çalışmaları süren Kars-Iğdır-Nahçıvan-İran demiryolu 
projeleri ile ortaya çıkmaktadır. Serhat Bölgesi’nde yapımı 
planlanan demiryollarının önemli ileri-geri bağlantıları ile BTC 
petrol ve BTE doğalgaz enerji nakil hatlarının bölgede kesişmesi 
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A              BSTRACT    Logistics activities have been also 
rising with the fast growing of goods and services trade in 
the world. Forming of logistics centers in Turkey started 

in 2006 by TCDD. Logistics centers provide access to local, regional 
and global markets by institutions which permitting to integrated 
transport with highway,railway,airway and seaway. Logistics centers 
cause to rouse economic activities where are they formed.

Kars is the gate of Turkey which opens to Middle East and 
Caucasia as the center of TRA2 Region and border cities (provinces). 
Strategic potential of Kars city arises by the building of Baku-Tbilisi-
Kars railway and Kars-Iğdır-Nakhchivan-Iran railway which’s 
etudes are going on. Crossing of  significant forward and backward 
connections of railways which is considered to build in Serhat 
Region, and BTC oil and BTE power transmission line in the regions 
was been effective to set up Kars Logistics Center (KLC).

Although this strategic potential,TRA2 Region cities and 
especially Kars city is at the last rows in Turkey by the economic 
structure based on agriculture, relatively backward industry, high 
rate of emigration and relatively low socio-economic development 
index. In this study, touching on the importance of KLM in the 
terms of development of TRA2 Region and economy of Kars city and 
emphasizing the possible economic contribution of KLM to TRA2 

Region and Kars city when it will completed.  
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1- GİRİŞ

Günümüzde küresel rekabet nedeniyle bir firmanın rakipleri arasından sıyrılması, maliyetlerini 
minimum seviyeye indirmesi ve üretimde verimli olması gerekmektedir. Bu da üretim yanısıra 
taşıma maliyetlerini en aza indirme noktasında lojistiğin öneminin artmasına yol açmaktadır. 
Dünyada hızla artan mal ve hizmet ticareti, lojistik faaliyetlerin hızla artmasına yol açmakta, lojistik 
sektöründeki hızlı gelişme ve büyüme trendi, bu alandaki faaliyet türleri ve iş süreçlerinde değişim 
ve yenilikleri beraberinde getirmektedir. Bu faaliyetleri entegre biçimde lojistik merkezlerde verme 
fikri ABD’de doğmuş, Japonya ve Avrupa’dan sonra Türkiye’ye ulaşmıştır. Türkiye’de 2006’dan 
itibaren özel sektör yanısıra TCDD öncülüğünde lojistik merkezlerin kurulmaya başlanmış ve bu 
bağlamda Kars ilinde de bir lojistik merkezin kurulması düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bu düşünce, 
Kars ilinde başta Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) olmak üzere kamu kurumları ve sivil toplum 
kuruluşları tarafından benimsenmiş, ülkemizin görece geri kalmış bu ilinde ekonomik hayata 
canlanma getirmesi ve TRA2 bölgesinin kalkınmasına katkı sağlaması açısından uygun bir kamu 
yatırımı olacağı belirtilmiştir.

Türkiye’nin 20 ilinde belirlenen lojistik merkezlerin yedisininin tamamlandığı, beşinin 
inşaatının sürdüğü ve diğerlerinin hazırlık çalışmalarının devam ettiği günümüzde Kars ilinde de 
lojistik merkezin ihalesi öncesi hazırlıklar sürmektedir. Bu gelişmelerin yaşandığı günümüzde bu 
çalışmada, hayata geçirilecek Kars Lojistik Merkezinin (KLM), il ve TRA2 bölgesi ekonomisi ve 
bölgesel kalkınma açısından önemini ve KLM tamamlandığında il ekonomisi ve TRA2 bölgesine 
olası katkılarını göstermek ve kısa bir iktisadi değerlendirme yapmak amaçlanmıştır. 

Bu çerçevede, çalışmanın planı şu şekilde oluşturulmuştur. Çalışmada girişten sonra ikinci 
başlıkta lojistik kavramı ve iktisadi boyutuyla lojistik merkezlerin fonksiyonları üzerinde durulmuş, 
üçüncü başlıkta lojistik merkezlerin dünyada ortaya çıkışı ve Türkiye’de lojistik merkezlerin gelişimi 
üzerinde durulmuş, dördüncü başlıkta lojistik merkezlerin yer seçiminini etkileyen iktisadi ve coğrafi 
kriterler/faktörler değerlendirilmiştir. Beşinci başlıkta Kars ilinde bir lojistik merkezin kurulma 
fikrinin belirlenen bu kriterler yanısıra ekonomik gerekçeleri ele alınmış ve bu bağlamda TRA2 
bölge illerinden gerçekleşen dış ticarete yer verilmiştir. Altıncı başlıkta KLM’nin Kars ili ekonomisi ve 
TRA2 bölgesinin iktisadi kalkınması açısından önemini göstermek üzere Kars ili ve TRA2 bölgesine 
ilişkin bazı ekonomik göstergeler, bölge illerinin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi (SEGE) 
düzeyleri ve bölgeden göç genel hatlarıyla ele alınmıştır. Yedinci başlıkta KLM tamamlandığında 
Kars ili ekonomisi ve TRA2 bölgesi kalkınmasına olası iktisadi katkıları belirtilmiş, sekizinci başlık 
sonuç kısmında ise KLM’nin il ekonomisi ve TRA2 bölgesi açısından önemi vurgulanmıştır.

2- LOJİSTİK KAVRAMI VE İKTİSADİ BOYUTUYLA LOJİSTİK MERKEZLERİN 
FONKSİYONLARI 

Lojistik kavramı sözlük anlamı olarak öncelikle askeri savunma hizmetleri ile ilgili bir kavram 
bir faaliyet olarak düşünülürken günümüzde işletmelerin üretimden dağıtım aşamasına kadar 
ortaya çıkan faaliyetleri ilgili planlama, koordinasyon ve uygulamaya dönük diğer faaliyetleri olarak 
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düşünülmektedir1. Bu kavramın kökeninin Fransızca’dan geldiği ve eski Yunanca’dan geldiği ve de 
ifade edilmektedir. Askeri anlamda kullanımının kökeni Büyük İskender’e kadar indirilmektedir2. 

Tedarik Zinciri Yönetimi Profesyonelleri Konseyine (Council of Supply Chain Management 
Professionals-CSCMP) göre lojistik kavramı; mal ve hizmet akımlarının orjin (üretim) noktasından 
tüketim noktasına ulaşıncaya kadar etkin şekilde planlanması, uygulanması ve kontrolünün 
sağlanması süreçleri olarak tanımlanmaktadır3. Bu bağlamda lojistiğe ilişkin çeşitli tanımlamalar 
yapılmakla birlikte genel anlamda lojistik; müşteri beklentilerinin karşılanması için mal, hizmet ve 
bilgilerin, çıkış noktalarından tüketim noktalarına doğru fiziki akışının planlanması, yürütülmesi 
ve kontrolü faaliyetlerini kapsayan süreçlerden oluşan bir sistem olarak tanımlanabilir (Kayabaşı, 
2010: 80-81). Lojistik firması, ürünün depolanmasına, nakliyesine ve dağıtım aşamasına kadar olan 
süreci lojistik yönetimi çerçevesinde planlamakta, bu sayede üretici firma sadece üretime ve ürünün 
pazarlanmasına yoğunlaşabilmekte ve firma açısından rasyonel iktisadi kararlar alma noktasında 
depolama, nakliye ve dağıtım hizmetleri bir sorun alanı olmaktan çıkmaktadır. 

Günümüzde işletmeler lojistik faaliyetleri, işleri tamamlayan ve iktisadi açıdan katma değer 
oluşturan bir süreç olarak görmektedir. Bu bağlamda lojistik faaliyetlerde bulunurken geniş açıdan 
bakabilme, firma ve müşteri adına en karlı ve en düşük maliyetli çözümler ortaya koyabilme, iktisadi 
boyutuyla firmaların rekabetçi güç sağlamaları noktasında büyük önem taşımaktadır (Kılıç vd., 
2009: 5). Çünkü küreselleşen dünyada firmalar sadece çevrelerindeki değil, tüm ülke ve dünyadaki 
şirketlerle rekabet etmek küresel rekabette avantaj sağlamak açısından lojistik hizmetlere ihtiyaç 
duymaktadırlar. Bu hizmetleri üreten lojistik firmaları, ürünlerin ulusal/uluslararası düzeyde 
taşınması için gereken işbirliklerini yaparak, üretici işletmeler açısından tek başlarına yapılması 
zor, maliyetli olabilecek işleri kolayca ve uygun maliyetlerle yaparak işletmelere önemli iktisadi 
kazanımlar ve alternatif fırsatlar sunmaktadırlar. Dolayısıyla firmalar açısından verimliliğin, rekabet 
avantajı sağlamanın, hatta pek çok durumda var olmanın yolu, tedarik sürecini ve lojistik hizmetlerini 
en iyi şekilde yönetmekten geçmektedir. Sanayi ürünleri üzerindeki gümrük tarifeleri günümüzde 
GATT ve Dünya Ticaret Örgütünün çabaları çerçevesinde iniş göstermesine karşın tarife dışı 
engeller halen önemli birer engel olarak durmaktadır. Bu noktada, Behar, Manners ve Nelson (2011: 
1-2)’ın belirttiği gibi, dış ticaretle bağlantılı uluslararası firmaların ihracatları/dış ticaretleri sırasında 
karşılaştıkları bu tür engellere karşı lojistik hizmetlerinin etkin şekilde kullanılabilmesi işletmelerin 
toplam maliyetlerin azaltılması açısından büyük önem taşımakta ve önemli bir fırsat sunmaktadır.

Dünyada lojistik sektörünün iktisadi potansiyeli 6 trilyon dolar olarak tahmin edilmektedir. 
Sektörün büyümesi, ortalama %10 ile  %3-4 aralığında büyüyen dünya ekonomisinin oldukça üzerinde 
bir performans sergilemektedir (İZKA, 2009: 5). Ayrıca pozitif dışsallıklarının hesaplanamayan 
yönlerini de kattığımızda bu performansın ve iktisadi katma değerin daha da yüksek olduğu tahmin 
edilebilir. Bu bağlamda günümüzde lojistik sektörünün iktisadi öneminin artmasının nedenleri 
arasında; dünya ticaret hacminin ve taşınan mal miktarının artması, üretim ve tüketim noktalarının 

1Bkz: http://dictionary.reference.com/browse/logistics (Erişim Tarihi: 25 Mart 2015).
2Bkz: http://en.wikipedia.org/wiki/Logistics#Origins_and_definition (Erişim Tarihi: 25 Mart 2015).
3Bkz: http://cscmp.org/sites/default/files/user_uploads/resources/downloads/glossary-2013.pdf   (Erişim Tarihi: 25 Mart 2015)



Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 6 * Sayı 10 * Yıl 2015

195

Kars Lojistik Merkezinin (KLM) Tra2 Bölgesinin Kalkınması Ve Kars  ...  ı ÜZÜMCÜ. TOKUCU. ERGİÇAY

birbirinden çok farklı ve uzak yerlerde olması, mal ve hizmetlerin ulaştırılmasında hız ve maliyetin 
önem kazanması, müşteri hizmet anlayışının değişmesine paralel biçimde pazarlama ve satış sonrası 
hizmetler yanısıra dağıtım kanallarında yapısal değişimlerin yaşanması ve üretimden son aşamaya 
kadar tedarik zincirinde katma değer üretme anlayışının benimsenmesi sayılabilir (Gürdal, 2006: 
76).

Bilindiği gibi bir firmanın hem verimli şekilde üretim yapmaya hem de ürünlerini bölgesel, 
ulusal ve uluslararası düzeyde talep edilen yerlere ulaştırmaya çalışması maliyetlidir. Dolayısıyla 
üretimden dağıtıma kadar her alanda uzmanlaşmak yerine dağıtım/lojistik hizmetlerini sunacak 
işinin uzmanı firmaları bulmaları, dağıtım/lojistik giderlerini azaltmaları ve kendi ürünlerinin 
üretiminde uzmanlaşmaları rasyonel iktisadi tavır olarak düşünülmektedir. Bu bağlamda ulusal/
uluslararası lojistik zinciri kuruluşu sürecinde sektör içerisinde intermodal taşımacılık, kombine 
taşımacılık, çok türlü taşımacılık, depo ve stok yönetimi, üçüncü parti lojistik işletmeleri (3 PL), 
gümrük ve sigorta yönetimi gibi yeni faaliyet alanları ortaya çıkmaktadır. Tüm bu faaliyetlerin 
mümkün olduğunca kaliteli, hızlı, birbiriyle bütünleşmiş ve ölçek ekonomisi çerçevesinde minimum 
maliyetle sunulması gerekmektedir. Bu durum dünyada lojistik köy veya lojistik merkezlerin 
doğmasını sağlamıştır (Akpınar ve Karadeniz, 2011: 52). 

Lojistik merkezler, ulusal/uluslararası geçişlerde entegre tüm lojistik faaliyetlerin yani 
taşımacılık, depolama, konsolidasyon, ayrıştırma, gümrükleme, ihracat, ithalat, transit işlemler, alt 
yapı hizmetleri, sigorta ve bankacılık, danışmanlık ve üretimin ticari temele dayandırılarak sanayinin 
herhangi bir alanında çeşitli işletmeler tarafından yerine getirildiği lojistik üs veya merkezlerdir 
(Elgün ve Elitaş, 2011:631). Dolayısıyla, lojistik merkezlerin/köylerin içerisindeki söz konusu bütün 
faaliyetlerin temel amacı, ulaştırma sisteminin aşağıda belirtilen fonksiyonlarını gerçekleştirerek 
işlemlerde düşük maliyet ve yüksek kalite düzeyine ulaşmaktır (Kılıç vd., 2009: 7);

•	Lojistik zincirinin optimizasyonu

•	Kamyon kullanımının optimizasyonu

•	Ambar kullanımının optimizasyonu

•	İnsan gücü organizasyonunun optimizasyonu

•	Toplam ulaştırma maliyetlerinde azalma

•	Toplam endüstriyel maliyetlerde azalma

•	Personel maliyetlerinde azalma

•	Ulaştırma operatörlerinin toplam iş hacminde artış

Bu bağlamda lojistik merkezler, ticaret akışlarının rasyonelleşmesine katkılarını bütünleşmiş 
hizmetler ve ulaştırma türlerinin birleşimini sağlayarak katma değer üretmekte, ürünlerin kesintisiz 
biçimde şehir dağıtımını sağlayarak trafik tıkanıklığını önlemede de katkı sağlamaktadırlar. Birarada 
bulunan lojistik işletmeleri ve bunların sunduğu hizmetler kümelenme etkilerine bağlı pozitif 
dışsallıklar oluşturmaktadır. Bu bağlamda dünya genelinde ve Türkiye örneğinde lojistik merkez 
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kurulması ihtiyacının arka planındaki temel iktisadi argümanın ulusal ve uluslar arası ticarete katkı 
sağlamak,çeşitli hizmetleri bir arada sunmak yanı sıra ulaştırma ve dağıtım sektöründe kümelenme 
(clusters) ile ortaya çıkacak pozitif dışsallıkları (positive extarnalities) elde etmek olduğu rahatlıkla 
söylenebilir.

3- LOJİSTİK MERKEZ UYGULAMALARININ ORTAYA ÇIKMASI VE TÜRKİYE’DE 
LOJİSTİK MERKEZ UYGULAMALARININ GELİŞİMİ

Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ticaret akışlarının rasyonelleşmesini ve bütünleşmiş 
hizmet sağlayan, ulaştırma türlerinin birleşimini sağlayan, katma değerli lojistik hizmetler veren, 
kesintisiz şehir dağıtımını sağlayan, trafik tıkanıklığını önlemeye çalışan ve lojistik hareketlerin 
toplandığı, kümelenmeye bağlı pozitif dışsallıklar sunabilecek yerler olan lojistik merkez kavramı ilk 
olarak ABD’de endüstrinin gelişmesi ve lojistik ihtiyacının artması çerçevesinde doğmuştur. Bununla 
birlikte başka amaçların da lojistik merkezlerin kurulması yönünde etkileri olabilmektedir. Örneğin 
lojistik merkezler uygulamasının Japonya’da da kentsel trafik sıkışıklığını azaltmak yanısıra, çevresel, 
enerji ve işgücü maliyetlerini düşürmek için önerildiği bilinmektedir. Daha sonra Batı Avrupa’ya 
geçmiş olan lojistik merkezler uygulamasının ilk örnekleri Fransa’da oluşturulmuştur. 1960’ların 
sonları ve 1970’lerin başında ise lojistik merkezler, İtalya ve Almanya’da görülmeye başlanmıştır. 
1980’li ve 1990’lı yıllarda lojistik merkezler dünyada hızla artmıştır. Bu bağlamda Fransa, Almanya, 
İtalya, Hollanda, Belçika ve İngiltere’de lojistik merkezlerin oluşturulmasına ilişkin uygulamalar da 
ilerlemeler kaydedilmiş, sonuçta ABD’de doğan bu kavram Avrupa’da benimsenmiştir (Aydın ve 
Öğüt, 2008a: 3).

Öte yandan bu dönemde lojistik merkez kavramı şekillenmeye başlamış ve karayolu/
demiryolu çok türlü taşımacılığını kapsayan bir kavram olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. 
Bu çerçevede kavram olarak Almanya’da lojistik kümelenmelere ‘lojistik köy’, Japonya’da ‘dağıtım 
parkları’, İspanya’da ise ‘lojistik platformları’ adı verilmiştir. Bu bağlamda dünyadaki lojistik merkzlere 
bakıldığında ABD’de Tennese eyaletinde Memphis lojistik merkezi yanı sıra, Teksas eyaletindeki Fort 
Worth lojistik merkezi bu ülkede ön plana çıkmış, Avrupa’da İspanya’daki Zaragoza lojistik merkezi, 
Almanya demiryolu hattı ile Hollanda’yı entegre eden Rotterdam Limanı lojistik merkezi en fazla 
bilinen ve kapasiteleri çok büyük lojistik merkezleri haline gelmiştir. Yine uzakdoğuda Singapur 
Limanı yanında ortaya çıkan devasa lojistik kümelenme ve Amerika kıtası açısından önemli bir 
suyolu olan Panama Kanalı lojistik merkezi dünyada en fazla lojistik kümelenmenin görüldüğü 
merkezler olarak dikkat çeker hale gelmiştir (Sheffi, 2010:7). 

Bu noktada Türkiye’nin en önemli dış ticaret partneri olan AB ülkelerine bakıldığında 
ikibinli yılların sonu itibarı ile 25 tanesi İtalya ve 22 tanesi İspanya’da, 6 tanesi Danimarka’da ve 2 
tanesi Fransa’da olmak üzere Avrupa ülkelerinde toplamda 60’ın üzerinde lojistik merkez tanımına 
giren yapılanma bulunduğu söylenebilir4. Yaklaşık 2400 taşıma işletmesinin yararlandığı bu 

4İtalya’da bulunan lojistik merkezler arasında Verona, Parma, Bologna, Milano, Venedik ve Padova lojistik merkezleri, İspanya’da 
Barcelona etrafındaki 4 lojistik merkez ve Zaragoza’da bulunan 2 lojistik merkez daha yoğun faaliyette bulunmaktadır. 
Almanya’da Hamburg limanı çevresindeki lojistik merkez yanı sıra Nurnberg, Bremen ve Veil am Rhein lojistik merkezi ile 
Fransa’da Sogaris lojistik merkezi güçlü lojistik ağıyla dikkat çekmektedir. (Alev ve Sargın, 2009: 5-60)
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merkezlerin en az 250 hektar yözöçümüne sahip olması ve şehirlerin yakınında kurularak farklı 
taşıma türlerini entegre etmesi beklenmektedir (Alev ve Sargın: 2009: 3). Bu bağlamda lojistik 
merkezlerin performansına bakıldığında 2011 yılı itibarıyla, lojistik performansı 250 puan üzerinden 
değerlendirildiğinde, en yüksek performans İtalya’nın İnterporto Verona lojistik merkezi sağlarken 
Bremen lojistik performansı açısından ikinci, Nurnberg lojistik merkezi üçüncü sırayı almıştır. 
Lojistik performansı açısından ilk 20 içinde İtalya’nın 7 adet lojistik merkezinin yer alması dikkati 
çekmektedir (Kargohaber, 2011)5.

Türkiye’de lojistik merkezler 2006’da TCDD tarafından oluşturulmaya başlanmış, daha sonra 
özel sektör tarafından da kabul görmüştür (Kılıç vd., 2009: 11). Türkiye’de özel sektör öncülüğünde 
ilk lojistik merkez Ankara’da 2010 yılında faaliyete geçmiştir. TCDD tarafından başlangıçta 12 adet 
lojistik merkez düşünülerken günümüzde 20 adet lojistik merkezin kurulması öngörülmüştür. Bu 
bağlamda kamu öncülüğünde kurulması düşünülen lojistik merkezlerin ülke içi ve uluslararası 
ticarete lojistik katkıları yanısıra ülkenin tümünde kalkınmanın daha adil şekilde gerçekleşmesine 
katkısı ve bölgesel dengesizliklerin azaltılmasında bir çeşit teşvik aracı olacağı düşünülmektedir. 
Bu çerçevede 2014 yılına kadar planlanan lojistik merkezlerden 5 tanesi faaliyete geçerken 6’sı 
Eskişehir’de Hasanbey Lojistik Merkezi 19 Mart 2014’de faaliyete geçmiştir (Ekinci: 2014). Balıkesir’de 
yapılması planlanan Gökköy lojistik merkezi de 15 Mart 2015’de Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan 
tarafından açılmıştır. Böylece faaliyete geçen lojistik merkez sayısı 7’ye ulaşmıştır. Bunlar; Samsun 
(Gelemen), Uşak, denizli (Kaklık), İzmit (Köseköy), Eskişehir (Hasanbey), İstanbul Halkalı/
Yeşilbayır ve Balıkesir (Gökköy) lojistik merkezleridir. Türkiye’de planlanan 5 lojistik merkezin 
inşaat çalışmaları sürmekte ve (Kars lojistik merkezinin de aralarında bulunduğu) kalan 8 lojistik 
merkeze ilişkin proje, kamulaştırma ve inşaat ihale işlemleri sürdürülmektedir (TCDD, 2015)6. 

4- LOJİSTİK MERKEZLERİN KURULUŞ YERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER

Lojistik merkezler, faaliyetlerini belirli bir merkezden yürüterek dünyanın her yerine 
ulaşabilme imkânını sağlayan yerlerdir. Lojistik merkezler, teknik ve hukuki altyapısı ile coğrafi 
konumunun elverdiği ölçüde, yerel ölçekten başlayarak bölgesel, ulusal ve küresel boyutta bir cazibe 
merkezi olabilmektedir. Yatırımcılar açısından fırsatlar sunması yanısıra kuruluş aşamasında belirli 
bir maliyet içerse bile kurulduğu bölgenin/ilin üretimine, katma değerine/ihracatına ve istihdamına 
katkı yaptığı için özel faydaları yanısıra toplumsal faydaları da düşünülerek lojistik merkezler 
kurulurken uzun vadeli bir plan yapılmak durumundadır. Bu çerçevede lojistik köylerin kuruluş 
yerleri belirlenirken dikkat edilmesi gereken temel unsurlar Tablo 1’de gösterilmektedir.

5 Geniş bilgi için bkz; (http://www.kargohaber.com/ab-lojistik-koyleri-siralandi-basi-italya-cekiyor-532h.htm). 
  (Erişim Tarihi: 15 Nisan 2015)
6 Geniş bilgi için bkz: (http://www.tcdd.gov.tr/home/detail/?id=3058). (Erişim Tarihi: 5 Mayıs 2015)
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Tablo 1: Lojistik Merkezlerin Kuruluş Yerlerini Etkileyen Temel Unsurlar

Arazi Maliyetler

Büyüklüğü
Genişleme olanakları
Altyapısı
Fiziksel şartları

Arazi
Tesis
Kullanıcılara maliyeti

Yakınlık (Mesafe) Sosyo-Ekonomik Faktörler

Üretim merkezlerine
Tüketim merkezlerine
Havaalanına, limana
Demiryoluna, otoyollara

Çevresel etkiler
Kentsel trafiğe etkisi
Ekonomik yaşama etkisi
Afet lojistiğine etkisi

Kaynak: Fevzi Filik, “Lojistik Merkezlerin Rolü ve Önemi”, (Ed: K. Hazır ve M. Tanyaş), Lojistik 
Temel Kavramlar: Lojistiğe Giriş, Çağ Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 17, Tarsus, 2011, s. 202.

Lojistik merkezlerin yer seçiminde etkili olan arazi bağlantılı kriterler, lojistik merkezin 
bulunduğu alanın büyüklüğünün, genişleme olanaklarının doğru seçimi yanısıra alt yapı ve fiziksel 
şartlar açısından uygun olmasıdır. Lojistik merkezler ülkenin, bölgenin/yerel pazarın mevcut 
durumu ve gelecekteki eğilim ve taleplerini karşılayacak şekilde büyümeye olanak verecek konum ve 
büyüklükte olmalıdır. Zira lojistik merkezin işletilmesi sırasında ortaya çıkan önemli sorun, lojistik 
merkezin planlanması aşamasında alanın konum ve büyüklüğü hakkında yapılan araştırmaların 
yetersiz ya da yanlış oluşundan kaynaklanmaktadır. Bu çerçevede yerel, bölgesel, ulusal ve  
uluslararası düzeyde lojistik faaliyetlerde konteynır gibi yük ünitelerinden oluşturulan TEU7 ve ton 
miktarı, belirlenmiş alana hizmet eden kamyon sayısı, çevresinde yer alan intermodal veya konteynır 
terminalleri, bu alanda hizmet veren lojistik işletmelerinin varlığı ve sayısı gibi etmenler alanın 
konum ve büyüklüğünün belirlenmesinde göz önüne alınması gereken parametrelerdir. Normal 
şartlarda büyüyen bir lojistik merkezin işletilmesi sırasında, genişleme alanının bulunmaması, 
yükün türüne hizmet edemez, pazar talebini karşılayamamaz hale gelirse pazarın kaybedilme riski 
bulunmaktadır (Aydın ve Öğüt, 2008b: 8). 

Lojistik merkezlerin yer seçiminde yakınlık (mesafe) bağlamında etkili olan kriterlerin üretim 
ve tüketm merkezlerine yakınlık yanısıra farklı taşımacılık modlarının aynı anda kullanılabilmesi 
olduğu belirtilebilir. Bu çerçevede üretim ve tüketim merkezlerine mümkün olduğunca yakın olacak 
lojistik merkezin demiryolu, havayolu, karayolu ve denizyolu bağlantılarının olmasına da dikkat 
edilmelidir. İsabetli bir karar için farklı seçim kriterleri göz önünde bulundurularak lojistik merkez 
kurulması için en uygun kararın alınması gerekmektedir. Aksi takdirde kaynaklar israf edileceği 
gibi atıl kapasite yanısıra iktisadi açıdan rasyonel olmayan bu yatırımın alternatifleri ihmal edilmiş 
olacaktır. 

7TEU (Twenty-foot Eguivalent Unit): Deniz taşımacılığında bir ölçü birimidir. 1 TEU 20 feet’lik konteynırları ifade etmektedir ve 34 
m3’lük bir hacme sahiptir.
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Lojistik merkezlerin yer seçiminde maliyetler bağlamında etkili olan kriterler, lojistik 
merkezin arazi maliyetleri yanısıra tesislerin maliyeti ve kullanıcı lojistik firmalara maliyeti olarak 
belirtilebilir. Bu çerçevede diğer faktörler yanısıra lojistik merkezlerin her yönüyle işletmelere, lojistik 
işletmelerine, kamuya ve diğer kullanıcılara uygun maliyet ortamı sunması beklenmektedir. 

Öte yandan lojistik merkezlerin yer seçimine ilişkin olarak sosyo-ekonomik faktörler 
de gözönünde bulundurulmak durumundadır. Sözgelimi yerleşim alanlarında yapılan lojistik 
faaliyetler, yapıldıkları bölgedeki trafik yoğunluğunu artırarak çevrenin daha fazla kirlenmesine yol 
açmaktadır. Bu yüzden yerleşim alanlarının dışında ancak şehir merkezlerine çok uzak olmayan 
yerlerde kurulan lojistik merkezler/köyler hem ekonomik açıdan bölgenin kalkınmasını sağlamakta, 
hem de çevreye karşı daha duyarlı faaliyetlerde bulundukları için tercih edilmektedirler (Kılıç vd., 
2009: 3). Bu çevresel etkiler yanısıra lojistik merkezin ekonomik yaşamın canlanmasına ve bir bölgeye 
yeni ekonomik üretim alanları getirerek, bölgede istihdamın artmasına yol açarak, kurulduğu il veya 
bölgede yeni hizmet ve yatırım alanları (sigortacılık, antrepoculuk, komisyonculuk vs.) oluşturarak 
ilin/bölgenin yörenin ekonomik potansiyelinin canlanmasına katkısı da beklenmektedir. Bu 
bağlamda lojistik merkezlerin kuruldukları merkezde ekonomik yaşama olumlu etki yapacak olması 
kuruluş yeri seçiminde dikkate alınması gereken noktalar arasında bulunmaktadır.

5- KARS LOJİSTİK MERKEZİNİN (KLM) KURULMASININ EKONOMİK 
GEREKÇELERİ VE KLM’NİN KURULUŞ HAZIRLIKLARI

KLM’nin kurulmasına ilişkin ekonomik gerekçelerine geçmeden önce sözü edilen lojistik 
merkezlerinin kuruluş yeri seçiminde etkili olan faktörler/kriterlere bakılabilir. Bu bağlamda veya 
bir başka deyişle potansiyel yatırımcılara sunduğu fırsatlar açısından Kars iline bakıldığında, Kars’ın 
uygun bir lojistik merkezi olduğunu destekleyen aşağıdaki noktaları belirtebiliriz;

•	Kars, üretim merkezine yakınlık bağlamında önemli bir üretim ve ihracat merkezidir. Kars 
ili, süt ürünleri (kaşar, gravyer), bal ve kaz üretimi açısından Türkiye’de bir markadır. Bu ürünlerin 
Türkiye çapında dağıtımı yanısıra hemen sınırdaki Gürcistan, Azerbaycan ve İran’a ihracatı da 
mümkündür. Kars, sanayi ürünleri üretimi açısından önemli bir merkez olmasa da tarım ve 
hayvancılığa dayalı sanayi ürünleri üretiminde önemli bir merkezdir. 

•	Kars önemli tüketim merkezlerine (Ankara, İstanbul v.b) uzak olsa da Erzurum ve Van’ a 
yakındır. Ayrıca Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattı tamamlandığında Kars, bu tüketim merkezi 
olan şehirlere oldukça yakın olacaktır. Ayrıca büyük tüketim merkezleri aynı zamanda üretim 
merkezleri olduğu için Kars’da üretilen süt ürünlerinin bu yerlere gönderilmesi yanısıra buralardan 
Kars’a ve yurt dışına gönderilecek mallar için önemli bir tüketim veya aktarma merkezi fonksiyonu 
bulunmaktadır.

•	Yatırım maliyetleri açısından bakıldığında Kars, en fazla teşvik verilen 6. Bölge içindeki 
illerden biridir ve sağlanan kamusal teşvikler yatırım maliyetlerini belirgin biçimde azaltabilmektedir. 
Bu noktada sağlanan teşvikler istikrarlı olursa Kars da süt ürünleri yanısıra alternatif sanayi üretimi 
ve katma değerinin de artabileceği söylenebilir. Ayrıca, lojistik merkez faaliyete geçtiğinde Kars’a 
ve bölgeye yatırm amacıyla gelen firmalar lojistik maliyetlerininin de azalmasıyla kazançlarını 
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artırabileceklerdir. Yine lojistik firmaların KLM’de faaliyete geçmesi aşaması öncesinde de bu teşvikler 
sağlanabilirse, lojistik firmaların KLM’yi yatırımları açısından seçmesi sözkonusu olabilecektir.

•	Kars ili demiryolu hattına entegre karayolu hattına sahiptir. Uluslararası hava limanı 
bulunmaktadır. Kars’dan Trabzon hattına demiryolu bağlantısı kurulduğunda denizyolu ile entegre 
bir ulaşım koridoru oluşabilir. Ayrıca, BTK demiryolu hattı Hazar üzerinden Türkmenistan’a 
bağlanabildiği gibi, Kars’daki mevcut demiryolu hattı, Iğdır-Nahcivan üzerinden alternatif demiryolu 
projesiyle İran’a, Türki Cumhuriyetlere ve Çin’e ulaşacaktır. Dolayısıyla Kars, bir sınır kenti olarak 
Türkiye’nin her yerinden üretilen ürünlerin bu ülkelere ulaştırılmasında önemli bir kavşak noktası 
durumundadır.

Nitekim bu özellikleri dikkate alan SERKA, TRA2 bölgesine dönük Kalkınma Bakanlığının 
hibe ve teşviklerini yönlendirme gibi katkıları yanısıra bölgede ve özelde Kars’da lojistik merkez/vadi 
kurulabilmesinin bölge ve il ekonomisine büyük katkısının olacağını belirten bir rapor hazırlamış ve 
“TRA2 Bölgesinde Serhat Lojistik Vadisi İmkânı” adlı yayını ile KLM kurulması yönünde kamuoyu 
oluşmasına katkı sağlamıştır (Tutar ve diğerleri, 2011). 

Bu noktada belirtmek gerekir ki, lojistik merkezlerin önemli bir ekonomik fonksiyonu, ülkede 
bölgeler arası kalkınmışlık farkını azaltmada ülkenin bir bütün olarak kalkınmasını sağlamakta 
bir araç olabilmesidir. Ayrıca lojistik merkezler hayata geçirildiğinde bulundukları bölgenin ticari 
potansiyeline ve ekonomik gelişimine önemli katkı sağlayarak bölgedeki ticari şirketlerin rekabet 
gücünü artırmakta ve kombine taşımacılığın gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu noktada 
Kars ilinin ticari potansiyeline bakarak ve TRA2 bölgesi açısından oluşturacağı fırsatları belirterek 
KLM’nin kurulmasının ekonomik gerekçelerini daha belirgin biçimde ifade edebiliriz.

Serhat Bölgesi ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına (İBBS) göre TRA2 Bölgesinin (Ağrı, 
Kars, Iğdır ve Ardahan) merkezi olan Kars, Türkiye’nin Orta Asya ve Kafkaslar’a açılan kapısı olarak 
gerek Türk dünyası ile kültürel ve ekonomik bağların güvenli şekilde sürdürülmesi gerekse Avrupa 
ile Çin arasındaki ticaretten çıkar sağlanması açısından kilit noktada bulunmaktadır. Kars’ın stratejik 
potansiyeli, inşaatı devam eden Ankara-Kars hızlı tren, BTK ve etüt çalışmaları süren Kars-Iğdır-
Nahçıvan-İran demiryolu projeleri ile ortaya çıkmaktadır. Serhat Bölgesi’nde yapımı planlanan 
demiryollarının önemli ileri-geri bağlantıları, enerji nakil hatlarının bölgede kesişmesi ve bölgenin 
sahip olduğu güçlü TIR filosu, taşımacılık sistemindeki yeni anlayışa uyarlanması ile rekabet 
üstünlüğüne ulaşması hedefi Kars’ta lojistik merkez kurulmasının en önemli ekonomik gerekçesi 
olarak dikkat çekmektedir (Tutar vd., 2011: 43-45). Ayrıca Kars-Trabzon demiryolu bağlantısı 
yapıldığında Rusya, Gürcistan ve İran’dan, Türkiye’de ise Karadeniz ile iç ve batı kesimlerden gelecek 
yüklerle uluslararası öneminin artacağı düşünülen Kars’a lojistik merkez kurulmasının bir başka 
gerekçesini oluşturmaktadır. Kars’ta yılda ortalama 104.000 ton demiryolu taşıması yapılmaktadır. 
Bu projeler tamamlanırsa Kars’ın taşıma potansiyelinin 412.000 tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.8

8Geniş bilgi için bkz: (http://www.kha.com.tr/guncel/4366-TCDD-genel-Mudurlugu_-Kars’a-Lojistik-Merkezi-kurulmasi-
dusunuluyor_.html). Erişim: 25 Ocak 2015.
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Kars ilinin bulunduğu bu bölge, içinde barındırdığı ağır taşıt sayısına ilaveten önemli 
bir güzergâhta yer aldığından dolayı bölge dışından karayolu ile gelen ağır taşıtlara da hizmet 
sunulmaktadır. Bölgedeki taşımacılık şirketlerinin kendi TIR parkları ve depoları bulunmakta, 
ancak düzensiz ve dağınık bir görüntü arz etmektedir. Bu durum çevre sorunları ve işletme 
maliyetlerinin artmasına yol açmaktadır. Bölgede, önemli bir ağır taşıt varlığına rağmen çekici 
üreten firmaların yetkili bakım ve onarım servisleri bulunmamaktadır. Sınır kapılarında oluşan 
kilometrelerce uzunluğundaki kuyruklara rağmen şoförlerin/araçların güvenliğini sağlayacak ve 
ihtiyaçlarını karşılayacak bir TIR parkının bulunmaması önemli bir sorundur (Tutar vd., 2011: 27-
29). Bu bağlamda Serhat Bölgesinde bazı sınır kapılarındaki ağır taşıt yoğunluğunun (aylık TIR 
trafiği) diğer sınır kapılarıyla karşılaştırılması Tablo 2’de  görülmektedir. 

Tabloda görüldüğü üzere Serhat Bölgesinde bulunan Dilucu, Gürbulak ve Türkgözü sınır 
kapılarındaki Eylül-Kasım 2014 dönemi giriş ve çıkış değerleri toplandığında (yaklaşık 28.000 
civarında) bu bölgede hiç de küçümsenemeyecek yoğunlukta bir TIR trafiği bulunmaktadır. 
Dolayısıyla, daha önce de değinildiği gibi ağır taşıt trafiğinin bu denli yoğun olduğu bir bölgede 
yük taşımacılığında alternatif hizmetleri birlikte sunabilen bir lojistik merkezin kurulması zaruri bir 
ihtiyaç hâline gelmiştir.

Tablo 2: Bazı Sınır Kapılarındaki Aylık TIR Trafiği (Adet)

Eylül 2014 Ekim 2014 Kasım 2014
Sınır Kapıları Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış
Habur (Irak) 59.626 49.806 45.461 47.208 61.410 60.618
Dilucu (Nahçıvan) 4.904 4.112 4.624 3.638 3.922 3.004
Gürbulak (İran) 11.026 14.042 9.243 11.105 10.012 11.462
Kapıkule (Bulgaristan) 14.213 14.421 14.078 13.479 13.132 13.709
Sarp (Gürcistan) 12.412 12.096 12.229 12.212 14.070 13.163
Türkgözü (Gürcistan) 981 664 1.242 1.061 378 1.104
İpsala (Yunanistan) 4.386 3.982 4.039 3.576 4.047 3.487
Cilvegözü (Suriye) 5726 5.591 5.219 5.041 6.600 6.194

Kaynak: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü, 
2014 yılı Sınır Geçiş İstatistikleri, (Bkz: http://www.kugm.gov.tr/ Erişim: 23.01.2015).

Öte yandan Marmaray Projesinin bütünüyle tamamlanmasına paralel olarak, BTK Demiryolu 
Projesi 2015 yılı sonu itibarıyla planlandığı gibi hayata geçirildiğinde Londra’dan Pekin’e demiryoluyla 
kesintisiz yük taşıması gerçekleşebilecektir. Böylece Avrupa ile Orta Asya arası yük taşımalarının 
tamamının demiryoluna kaydırılması planlanmaktadır. BTK Demiryolu hizmete girdiğinde, orta 
vadede yıllık yaklaşık 3 milyon ton yük taşınması hedeflenmekte, 2034 yılına gelindiğinde yıllık 
16 milyon 500 bin ton yük ile 1 milyon 500 bin yolcu taşınması hedeflenmektedir (İris ve Tanyaş, 
2010: 81). Bu çerçevede 2023 yılı hedefleri arasında iç-dış ticaret yanı sıra yolcu taşımacılığında 
demiryolunun ağırlığının artırılması planlanmaktadır. Örneğin 2013 yılı Türkiye ihracatının sadece 
%0,6 ve ithalatın %0,7’si demiryolu ile yapılmıştır. Mevcut durumda yurtiçi yük taşımacılığının 
yaklaşık % 5’i demiryolu ve %89’u karayolu ile gerçekleşmektedir. 2023 yılı hedeflerine ulaşabilmek 
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için karayolundan daha ucuz olan demiryolu ve denizyolları lojistiği gelişecektir. Bu çerçevede 
Tablo 3’de görüldüğü gibi, 2023 yılı hedeflerine göre demiryollarının yurtiçi yük taşıma payının AB 
ülkeleri ortalamasını (%8) aşarak %15’e çıkması, denizyolu taşımacılığının payının da %10’a çıkması 
planlanmaktadır. 

Tablo 3: Yük Taşımacılığında Paylar ve 2023 Hedefleri (%)

Taşıma Türleri 2013 (%) 2023 Hedefi (%)

Karayolu 88,7 60

Demiryolu 4,4 15

Havayolu 0,4 1

Denizyolu 6,9 10

Boru Hatları 11 14

Kaynak: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2003-2013, İstatistiklerle 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Ankara, s.11. (http://www.udhb.gov.tr/images/
istatistik/20140828_162428_204_1_64.pdf). (Erişim: 23.01.2015). SERKA, Kars Lojistik Doğu’nun 
Merkezi Broşürü, Kars: Ocak 2015, s. 3.

Öte yandan BTK Demiryolu Projesi, TRACECA Projesi kapsamında İpek Demiryolu’nun 
Türkiye-Kafkas bağlantısı büyük öneme sahip olduğu gibi, ortaya çıkacak büyük miktardaki 
uluslararası yük taşınmasında özellikle Kars, Erzurum, Sivas, Eskişehir, İzmit ve İstanbul’daki lojistik 
merkezlerin çok önemli olacağı öngörülmektedir. Yani, İpek Demiryolu hayata geçirildiğinde hem 
Avrupa’ya hem de Asya ülkelerine Türkiye’nin lojistik merkezlerden sevkiyat yapılması; aynı zamanda 
İzmir, Samsun, Mersin, İzmit ve İstanbul’daki lojistik merkezlerden de deniz yoluyla Avrupa’ya hatta 
bütün dünyaya sevkiyat yapılması planlanmaktadır (Üzümcü ve Akdeniz, 2014: 171-180). 

Kars, BTK demiryolu hattının işlemeye başlamasıyla, 1,5 saatlik mesafedeki 1,5 milyon nüfuslu 
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e ve 4 saat mesafedeki 2 milyon nüfuslu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye 
komşu olacaktır. Bu bağlamda Kars’ta lojistik merkezin kurulması, TRA2 Bölgesinin taşımacılık 
sektöründeki konumunu uluslararası arenada rekabet edebilir hale yükseltebileceği gibi, bölge 
illerinin sınır ülkeleri ile daha fazla ticaret yapabilme potansiyeline pozitif katkıda bulunacaktır. Kars 
Lojistik Merkezi, öncelikle Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerindeki Azerbaycan, Gürcistan 
ve Türkiye arasındaki lojistik işlemleri için kullanılabilecektir (SERKA, 2015). Bu çerçevede 2014 
yılında Türkiye’nin bu iki ülkeye ihracatı Tablo 4’de görüldüğü gibi, yaklaşık 4 milyar dolar ve bu iki 
ülkeden ithalatı ise yaklaşık 500 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin Azerbaycan, 
İran ve Gürcistan yanısıra Rusya Federasyonu ve Türkî Cumhuriyetlere ihracatı 2012’de 24 milyar 
dolara ulaşmış, 2014’de 18,7 milyar dolar olmuştur. 
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Tablo 4: Türkiye’nin Seçilmiş Ülkelerle Dış Ticaretinin Gelişimi: 2010-2014 (Milyon 
Dolar)

İHRACAT
2010 2011 2012 2013 2014

Azerbaycan 1.550 2.064   2.585    2.960    2.876 
Gürcistan     769  1.092   1.253    1.246 1.444
İran 3.044 3.590 9.922 4.193 3.887 
Rusya Federasyonu 4.628 5.993 6.681 6.964 5.944
Kazakistan     819     948   1.069    1.039 978
Kırgızistan     129     180     257     388 422
Moğolistan     11     43     36     48 35 
Özbekistan     283     354     450     563 603 
Tacikistan     144     173     235     284    277 
Türkmenistan   1.140 1.493 1.480    1.957    2.232 
10 Ülkeye Yapılan İhracat 12.517 15.930 23.968 19.642 18.698
Türkiye’nin Toplam İhracatı 113.883 134.907 152.461 151.803 157.642
10 Ülke/ Toplam İhracat (%) 11,0 11,8 15,7 12,9 11,9

İTHALAT
2010 2011 2012 2013 2014

Azerbaycan     253     262     340     334     291
Gürcistan     291     314     180     202     233
İran 7.645 12.462 11.965 10.383 9.833
Rusya Federasyonu 21.601 23.953 26.625 25.064 25.289
Kazakistan    1.393    1.995   2.056    1.760    1.236 
Kırgızistan     31     52     45     37     66
Moğolistan     0,9     3,0     0     0,4     0,1
Özbekistan     861     940     813     815     781
Tacikistan     284     324     345     371     161
Türkmenistan     386     393     304     654     623
10 Ülkeden Yapılan İthalat 32.746 40.698 42.673 39.620 38.513

 Türkiye’nin Toplam İthalatı 185.544 240.842 236.545 251.661 242.183
10 Ülke/ Toplam İthalat (%) 17,6 16,9 18,0 15,7 15,9

Kaynak: TÜİK (2015 a), Ülkelere Göre İhracat ( http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.
do?istab_id=624) ve Ülkelere Göre İthalat (http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_
id=625). (Erişim: 25.04.2015).

Bununla birlikte Tablo 5’de görüldüğü gibi TRA2 Bölgesi ve özellikle Kars hali hazırda bu 
ticaretten neredeyse hiç pay alamamakta, daha çok Iğdır ile Ağrı, Doğu Beyazıt gümrüğü üzerinden 
TRA2 Bölgesinin dış ticaretini gerçekleştirmektedir. TRA2 bölgesinden doğrudan gerçekleşen 
ihracat son 5 yıl itibarıyla yıllık yaklaşık 180-210 milyon dolar arasını ancak bulmakta, ithalat ise 
70-105 milyon dolar arasında değişmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında TRA2 bölgesinden 
önemli ihracat potansiyeli bulunan Kars’ın dış ticaretinin çok düşük düzeyde kalmasının etkisi 
bulunmaktadır. Bu bağlamda Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinin Ermenistan tarafından 
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işgali nedeni ile bir devlet politikası olarak daha önceleri açık olan Kars’ın Akyaka ilçesindeki 
Doğu Kapı’nın 1993’den beri kapalı olması etkili olmakta, bu nedenle Kars’ın dış ticaretinin zayıf 
kalmasına yol açmaktadır. Bu çerçevede, Ermenistan sınır kapısı kapalı olduğu için KLM’nin 
öncelikle Gürcistan ve Azerbaycan daha sonra zamanla İran, Kazakistan ve diğer çevre ülkeler ile 
2014 yılında 18,7  milyar dolara ulaşan Türkiye ihracatının lojistiğini üstlenmesi beklenmektedir. 
Ayrıca ithalat lojistiği olarak Azerbaycan ve Gürcistan’ın yanı sıra öncelikle Kazakistan, Özbekistan 
ve 2014 yılında 23 milyar doların üzerinde ithalat yapılan Çin’den gelen sevkiyatlarda KLM’nin 
kullanılacağı düşünülmektedir (SERKA, 2015).

Tablo: 5 TRA2 Bölgesinin Dış Ticaret Düzeyinin Gelişimi 2010-2014 (milyon dolar)

İHRACAT
2010 2011 2012 2013 2014

KARS 0,2 1,1 3,2 0,6 0,4
ARDAHAN 3,3 1,6 1,9 0,5 1,2

AĞRI 76,9 77,7 42,1 56,2 82,6
IĞDIR 101,7 98,1 84,7 140,4 123,2
TRA 2 182,1 178,5 132,0 197,5 207,4

İTHALAT
2010 2011 2012 2013 2014

KARS 3,0 1,8 4,0 4,8 3,4
ARDAHAN 0,4 0,2 0,0 0,2 0,0

AĞRI 59,0 71,2 76,2 89,4 65,6
IĞDIR 5,6 8,3 8,1 10,7 16,8
TRA2 68,0 81,5 88,3 105,1 85,8

Kaynak: TÜİK (2015b), İllere Göre İhracat (http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.
do?istab_id=646)  ve İllere Göre İthalat, (http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_
id=647). Erişim: 25.04.2015.

KLM’de zamanla uluslararası transit taşımacılık ve depolama işlemleri gerçekleşecektir. Transit 
işlemlerde öncelikle İran ve Avrupa Birliği ülkeleri ile İran ve Gürcistan arasındaki taşımacılıktan 
pay alınacaktır. Zamanla Çin’in Avrupa Birliği ticareti, Rusya ve Kazakistan’ın buğday ve hububat 
ticareti başta olmak üzere birçok ticari emtia için KLM kullanılabilecektir. Çünkü KLM, doğu ile 
batı arasındaki stratejik konumu nedeniyle kısa zamanda etiketleme, paketleme, montaj ve üretim 
yapan işletmelere ev sahipliği yapabilecektir. Öte yandan bu belirtilen ekonomik gerekçelerin yanına 
diğer başka noktaları ekleyebiliriz. Örneğin, Kars’ın doğunun merkezi olmasını engelleyen uzaklık 
sorun olmaktan çıkmakta, Aktaş Sınır Kapısı ile Kars-Tiflis arası 300 km’ye inmekte, Kars-Iğdır-
Nahcivan Demiryolu proje çalışmaları tamamlanmakta, uluslararası uçuşların yapılabildiği 2 milyon 
kapasiteli havaalanından İstanbul, Ankara ve İzmir’e düzenli seferler yapılmaktadır. Ayrıca Kars’a 
has Kars Kaşarı, Kars Balı ve Kars Eti gibi marka değeri yüksek ürünler üretilmekte, organik tarım ve 
hayvancılık için bozulmamış doğası, büyükbaş hayvancılık yatırımlarına uygun iklim, geniş çayır ve 
meraları ile yem bitkisi yetiştiriciliği için elverişli arazileri bulunmaktadır. Ayrıca teşvikler sayesinde 
Kars ilinde sanayi son yıllarda gelişme göstermekte, mevcut OSB’nin yanı sıra hayvancılık yatırımları 
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için Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulmakta ve böylece gıda üretiminin kapasitesi artmaktadır. Yine 
son dönemde inşaat sanayi ve inşaat malzemeleri üretimi hızla gelişmekte, makine ekipman imalatı, 
tekstil, kimyasal ürünler imalatı yapan firmalar çoğalmaktadır (SERKA, 2015).

Bu noktada KLM’nin kuruluş hazırlıkları bağlamındaki gelişmelere kısaca değinilecek olursa, 
SERKA’nın “TRA2 Bölgesinde Lojistik Vadisi İmkanı” adlı yayınıyla birlikte Kars’da lojistik merkez 
yanısıra ileride komşu ülkelerle dış ticarete ve bölgenin üretimine katkı yapacak bir Lojistik İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesinin kurulabileceği belirtilmiş (Tutar vd., 2011: 33-34) ve başlangıçta KLM’nin 
realize edilmesi yönünde çalışmalara girişilmiştir. Bu ekonomik gerekçelerle uluslararası bir lojistik 
merkezi olarak düşünülen KLM’nin TCDD tarafından yaklaşık 50 milyon TL tutarındaki yatırımla 
gerçekleştirileceği de ilk olarak dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım tarafından 29-31 Ekim 2011’de Kars’da düzenlenen sempozyumda ifade edilmiştir. 2011-
2018 döneminde tamamlanması planlanan KLM’nin proje bedeli 41,3 milyon TL olarak belirlenmiş 
ve 2014 yılı için 500.000 TL tutarında ödenek ayrılmıştır. KLM tamamlandığında Türkiye lojistik 
sektörüne ilave 412.000 ton taşıma kapasitesinin sağlanması ve ülkeye ilave 665.000 m2 lojistik alan 
kazandırılması beklendiği belirtilmiş, bu bağlamda, BTK demiryolu hattı ile bir lojistik üs konumu 
alacak Kars’ta genişleme alanı bulunan, geçiş ve bağlantı sorunu olmayan, Kars OSB bağlantı yolu 
ile Kars çimento fabrikası yakınında KLM’nin kurulmasının uygun olduğu 28 Haziran 2013’de 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından açıklanmıştır9. 

Günümüz Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan da, 14 Mart 2014’de 
KLM’nin yapılacağı Kars OSB yakınında bulunan arazide incelemelerde bulunmuştur. TCDD Genel 
Müdürlüğü 15 Nisan 2014’de KLM’nin tevsiat planlarını hazırlayarak onaylamıştır. Bu çerçevede 
KLM’nin Kars OSB Bozkale Yolu, TEİAŞ, Üniversite, Eski Erzurum Yolu arasında kalan 260 hektarlık 
alan içerisinde 665.000 m2 (66,5 hektar) alan üzerine kurulması planlanmıştır. KLM’de depo sahasına 
ulaşan 8 adet demiryolu hattı, gümrüklü sahada 5 adet demiryolu hattı, 9 adet depo, antrepo, giriş 
güvenlik binası, gümrük idare binası, gümrük müşavirleri binası, lojistik firmaları binası, lojistik 
merkezi yönetim binası, misafirhane, sinyalizasyon ve elektrifikasyon kumanda merkezi, ısı merkezi, 
su deposu, camii, genel mutfak, itfaiye, kara araçları bakım onarım, sağlık ocağı, restoran ve AVM, 
sürücü dinlenme tesisi, TCDD idare binası, TCDD yemekhane, hamam, yakıt istasyonu ve toplam 
kapalı alanın 173.851 m2 olması planlanmaktadır. KLM’nin BTK Demiryolu ile paralel biçimde 
tamamlanması hedeflenmektedir. Bu çerçevede KLM’nin bina inşaatları ile ilgili TCDD tarafından 
19 Eylül 2014’te ihale yapılmış, ancak müracatlar toplanmasına karşın ihale iptal edilmiştir. Ardından 
TCDD Genel Müdürlüğü “Kars Lojistik Merkezi ve Demiryolu Bağlantısı Uygulama Projeleri 
Hazırlama İşi Hizmet Alımı” ihalesi için 3 Mart 2015 günü yeniden toplanmış, bu kez yaklaşık 
maliyeti 753905 TL olan ihaleye 6 firma teklif vermiş bulunmaktadır. Bu bağlamda günümüzde, 
KLM’nin kurulacağı alana ilişkin kamulaştırma çalışmaları yanı sıra bu alanda yapılacak binalar ve 
depolarla ilgili ihale hazırlıklarının devam ettiği belirtilebilir10.
9Bilgi için bkz: Bakan Binali Yıldırım’ın 28 Haziran 2013 tarihinde Kars’da KLM’nin yerinin açıklanması haberi. (http://www.
karsmanset.com/haber/lojistik-merkezinin-yeri-belli-oldu-16505.htm). Erişim: 25 Ocak 2015.
10Geniş bilgi için bkz: (http://www.rayhaber.com/2015/kars-lojistik-merkezi-ve-demiryolu-baglantisi-uygulama-projelerinin-
hazirlanmasi-ihalesinin-teklifleri-toplandi/) (Erişim: 5 Mayıs 2015)
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Bu noktada KLM’nin kurulması ve faaliyete geçmesinin Kars ili ve TRA2 Bölgesi açısından 
önemi, bölgenin ekonomik geri kalmışlığını gösteren bazı ekonomik göstergeler, SEGE düzeyleri ve 
bölgeden göç üzerinde durulduğunda daha rahat anlaşılmaktadır.

6-  KARS İLİ VE TRA2 BÖLGESİNDE SOSYO-EKONOMİK DURUM, BÖLGEDEN 
GÖÇLERİN GELİŞİMİ VE KLM’NİN BÖLGESEL DENGESİZLİKLERİ AZALTMA 
AÇISINDAN ÖNEMİ

TRA2 Bölgesi, Türkiye’nin Kuzey doğusunda yer almakta ve 30.193 km2’lik yüzölçümü ile 
Türkiye yüzölçümünün %3,9’unu oluşturmaktadır. Sahip olduğu konum itibariyle dört ülke ile sınırı 
olan ve Doğusunda Ermenistan, Güneydoğusunda İran ve Nahcivan, Kuzeyinde ise Gürcistan’la 
çevrili olan bölge, özellikle Kafkasya ve Orta Asya hattında önemli bir stratejik konuma sahiptir 
(Özyakışır, 2012: 84). Bölgede; yolcu, yük ve araçların giriş ve çıkış yaptıkları Gürbülak (İran), Dilucu 
(Nahçivan) ve Türkgözü (Gürcistan) gümrük kapıları aktif hizmet vermektedir. Bu açık kapıların 
yanı sıra kapalı olan 4 adet gümrük kapısı daha mevcuttur. Bunlar; Boralan, Alican, Doğu Kapı ve 
Aktaş sınır kapılardır (Karabulut, 2005). 

TRA2 Bölgesine ilişkin sosyo-ekonomik göstergeler bağlamında ilk önce illerin GSYİH değeri 
ve kişi başına GSYİH değerlerinin gelişimine bakılabilir. Bu göstergeler, bölge illerinin Türkiye 
içindeki ağırlığı ve TRA2 bölgesi değerleri ile Türkiye ortalamasının karşılaştırılmasında katkı 
sağlayabilecek ve bölge illerinin ekonomik durumunu daha net görmemizi sağlayabilecektir. Bununla 
birlikte TÜİK’in il düzeyinde GSYİH değerlerini 2001 itibarıyla vermeyi bırakması11  söz konusudur. 
Tablo 6’da görüldüğü gibi, TRA2 bölgesi illerinin toplam sabit fiyatlarla GSYİH değeri 1993-2001 
döneminde Türkiye GSYİH değerinin %0,50’ni dahi bulamamaktadır. Bu durum bu bölge illerinin 
oldukça düşük üretim değerine sahip olduklarını ve bölge illerinde iktisadi faaliyetlerin yetersizliğini 
göstermektedir (Üzümcü, 2004).

Tablo 6: TRA2 Bölgesi GSYİH Göstergeleri, 1993-2001 (1987 Fiyatları ile Milyon TL ve % )

YIL Kars Ardahan Iğdır Ağrı TRA2 TÜRKİYE TRA2/TUR

1993 170275 46485 59085 131289 407134 96590373 % 0,42

2000 186356 60423 91271 183939 521989 118789113 % 0,44

2001 190705 63592 88695 175286 518278 107783064 % 0,48

Kaynak: TUİK (2015 c), İller İtibarıyla GSYİH (http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.
do?istab_id=533) Erişim: 25.04.2015.

Kişi başına GSYİH’nın cari fiyatlarla dolar cinsinden gelişimine bakıldığında Tablo 7’de 
görüldüğü gibi, TRA2 bölgesinde 1993’te 891 dolar olan kişi başına düşen GSYİH değeri 1999’da 
1183 dolara çıkmış, ancak 2001’de ekonomik krizin etkisiyle 788 dolara gerilemiştir. TRA2 Bölgesi 
ortalama kişi başına gelir düzeyinin 1993’de Türkiye ortalama kişi başına gelir düzeyinin (2981 dolar) 

11İller itibariyle GSYH değerleri en son 2001 için mevcuttur. Bu tarihten sonra güncelleme yapılmamaktadır.   Geniş bilgi için bkz: 
http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=533  (Erişim Tarihi: 26.04.2015).
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sadece %30’u düzeyinde iken 1999’da ancak %42 düzeyine ulaşabildiği ve 1993-2001 döneminde 
ortalama %30-%42’i arasında bulunduğu dikkati çekmektedir. 

Tablo 7: TRA2 Bölgesi Kişi Başına GSYİH Göstergeleri, 1993-2001 (Cari Fiyatlarla Dolar ve %)

YIL Kars Ardahan Iğdır Ağrı TRA2 TÜRKİYE TRA2/TUR

1993 1167 792 939 667 891 2981 % 30

1999 1223 1229 1403 878 1183 2847 % 42

2000 1134 1058 1068 824 1046 2941 % 36

2001 886 842 855 568 788 2146 % 37

Kaynak: TUİK (2015d), İller İtibarı İle Kişi Başı Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla (http://www.
tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=532) Erişim: 25.04.2015.

Günümüze doğru TÜİK il düzeyinde GSYİH ve kişi başına GSYİH değerlerini vermese bile 
2004 yılında AB’ne uyum çerçevesinde 26 düzey 2 bölgesi için bölgesel gayrisafi katma değer (GSKD) 
ve bölgeler bazında kişi başına GSKD düzeylerini vermeye başlamış ve bu türdeki son güncel verileri 
2011 yılı itibarıyla açıklamıştır. Bu bağlamda bölgesel GSKD düzeyi ve sektörel dağılımı ile Türkiye 
geneli sektörel GSKD’nin ne kadarının TRA2 bölgesi tarafından gerçekleştirildiği görülebilmekte ve 
kişi başına bölgesel GSKD düzeyi açısından TRA2 bölgesinin durumu değerlendirilebilmektedir. 
Bu çerçevede Tablo 8’de görüldüğü gibi, TRA2 Bölgesi 2004-2011 dönemi bölgesel GSKD düzeyi, 
Türkiye GSKD düzeyinin yaklaşık %0,7 kadarıdır. Türkiye çapında oldukça düşük olan bu pay, 
bölgede iktisadi faaliyetlerin halen oldukça zayıf kaldığını göstermektedir. Bununla birlikte, cari 
fiyatlarla da olsa, TRA2 bölgesel GSKD’nin Türkiye GSKD içindeki payının 2001 yılı öncesine göre 
çok az da olsa arttığı söylenebilir. 

Tablo 8: TRA2 Bölgesi ve Türkiye’de Gayri Safi Katma Değer, 2004-2011 (Cari Fiyatlar bin TL, %)

2004 2006 2008 2010 2011

TRA2 3.385.948 4.394.111 5.257.444 6.910.139 7.685.179

Türkiye 494.884.058 668.418.265 854.585.214 980.547.016 1.150.453.139

TRA2/Türkiye (%) 0,68 0,66 0,62 0,70 0,67

Kaynak: TÜİK, Gayri Safi Katma Değer: Bölgesel Sonuçlar 2004-2011, Ankara: Nisan 2014: 
ss. 50-51.

TRA2 bölgesi kişi başına GSKD düzeyine bakıldığında ise Tablo 9’da görüldüğü gibi, cari 
fiyatlarla (TL ve dolar) kişi başına bölgesel katma değerin 2011’de 6708 TL ve 4001 dolar düzeyinde 
gerçekleştiği ve Türkiye ortalamasının %43’ne ulaşabildiği görülmektedir. Bu oran 1999 yılındaki 
Türkiye ortalamasına benzer bir durumu doğrulamakta, bölgede bir miktar ekonomik canlanma 
görülse de, bu gelişmenin kişi başına gelir düzeyi açısından durumu değiştirmediğini göstermektedir.
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Tablo 9: TRA2 Bölgesi ve Türkiye’de Kişi Başına Gayri Safi Katma Değer, 2004-2011

(Cari Fiyatlar TL, Dolar ve %)

2004 2006 2008 2010 2011

TRA2 (TL) 2933 3834 4613 6090 6708

Türkiye (TL) 7307 9632 12020 13406 15500

TRA2 (Dolar) 2048 2661 3601 4055 4001

Türkiye (Dolar) 5103 6686 9384 8926 9244

TRA2 / Türkiye  (%) 40,1 39,8 38,4 45,4 43,3

Kaynak: TÜİK, Gayri Safi Katma Değer: Bölgesel Sonuçlar 2004-2011, Ankara: Nisan 2014: 
ss. 56-57.

Ayrıca bu noktada bölgesel GSKD düzeylerinin sektörel dağılımı, Türkiye üretiminin sektörel 
dağılımı ile karşılaştırılır ve TRA2 bölgesinin Türkiye’nin her bir sektöründeki üretimin ne kadarını 
gerçekleştiğine bakılırsa, bölgenin ekonomik resmi daha net görülebilir. Bu bağlamda, Tablo 10’da 
görüldüğü gibi, TRA2 bölgesi GSKD’nin sektörel dağılımı Türkiye sektörel dağılımından farklılık 
arzetmektedir. 2004-2011 döneminde hizmetler sektörü Türkiye ve TRA2 bölgesinde ilk sıradaki 
sektördür. Buna karşın Türkiye’de ikinci sırada sanayi sektörü (%27,5 pay) bulunurken TRA2 
bölgesinde tarım sektörü (%24,8 pay) ikinci sırayı, sanayi sektörü üçüncü sırayı (%14 pay) almaktadır. 

Tablo 10: TRA2 Bölgesi ve Türkiye’de Gayri Safi Katma Değerin Sektörel Dağılımı, 2004-
2011 (%)

Tarım Sanayi Hizmetler

2004 2008 2011 2004 2008 2011 2004 2008 2011

TRA2 34,5 24,6 24,8 11,9 12,6 14,0 53,7 62,8 61,2

Türkiye 10,7 8,5 9,0 28,0 27,2 27,5 61,3 64,3 63,5

Kaynak: TÜİK, Gayri Safi Katma Değer: Bölgesel Sonuçlar 2004-2011, Ankara: Nisan 2014: 
ss. 54-55.

Tablodan gözlemlenen bu durum bölgenin tarıma dayalı ekonomik yapısını ve bölgede 
sanayinin payının Türkiye ortalamasının ancak yarısına ulaşmasını göstermesi açısından oldukça 
manidardır. Bununla birlikte son yıllarda tarımın bölgesel GSKD içindeki payının azalırken sanayi 
sektörü bölgesel GSKD’nin görece zayıfda olsa yükselme eğilimi bulunmaktadır. Sanayinin payının 
iki puan artması son yıllarda bölgeye sağlanan genel teşvikler yanısıra TKDK ve SERKA gibi 
kurumların sağladığı teşviklerle tarıma dayalı bazı sanayilerin gelişmesi ile açıklanabilir.

Öte yandan bu gelişme, Tablo 11’de görüleceği gibi, TRA2 bölgesi tarım söktörünün Türkiye 
toplam tarımsal katma değeri içindeki payının azalmasını da açıklamakta ve tablodan çıkarılabileceği 
gibi, bölgede tarım ikinci önemli sektörü olsa da bu durum çiftçinin ve sektörün iyi durumda olduğu 
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anlamına gelmemektedir. Nitekim TRA2 Bölgesi, Türkiye’nin toplam tarımsal katma değerinin 
2004’de sadece %2,2 kadarını üretirken 2011’de bu oran %1,8 düzeyine gerilemiştir. Ayrıca toplam 
düzeyde bölgesel katma değer, Türkiye katma değerinin sadece %0,7’si kadarıdır ve TRA2 Bölgesi 26 
Düzey 2 Bölgesi içinde sonuncu sırada bulunmaktadır.

Tablo 11: TRA2 Bölgesi Sektörel Katma Değerinin (SKD) Türkiye SKD İçindeki Payı (%)

Düzey 2 Bölgesi Yıl Tarım Sanayi Hizmetler GSKD Türkiye Sırası

TRA2

2004 2,2 0,3 0,6 0,7 26

2006 2,0 0,3 0,6 0,7 26

2008 1,8 0,3 0,6 0,6 26

2011 1,8 0,3 0,6 0,7 26

Kaynak: TÜİK, Gayri Safi Katma Değer: Bölgesel Sonuçlar 2004-2011, Ankara: Nisan 2014: 
ss. 52-53.

Bu noktada belirtmek gerekir ki, tarımsal ve hayvansal üretimle bilinen bölgenin tarımsal katma 
değerinin Türkiye toplam tarımsal değeri içindeki payının görece düşük olması yanısıra bölgede 
sanayinin de görece geri kalması bölgede işsizlik dahil bir kısım sosyo-ekonomik sorunlara yol 
açmakta ve bölgesel dengesiziliğin sürmesine yol açacak biçimde fizik ve beşeri sermayenin bölgeden 
göçünün sürmesine yol açmaktadır. Oysa TRA2 Bölgesi denilince tarım ve hayvancılık, akla gelen ilk 
geçim kaynağıdır.  Örneğin bölge küçükbaş hayvancılıkta, Türkiye toplam koyun varlığının  %8,13’ne 
ve büyük baş hayvan miktarının yaklaşık %9’una sahiptir. Bölgede arazi kullanımında hayvancılık 
potansiyeline katkı sağlayan çayır ve meraların payı %51’lik oran ile Türkiye ortalamasının (%18,7) 
yaklaşık 3 katıdır (SERKA, 2010: 37-46). Bununla birlikte bölgedeki tarımsal katma değer, yukarıda 
belirtildiği gibi, ülke katma değerine giderek daha az katkı yapmaktadır. Bunun başlıca nedenleri 
arasında; istihdamın büyük kısmının tarım sektöründe bulunmasına rağmen, katma değeri yüksek 
ürünler üretilememesi, işletme verimliliklerinin düşük olması ve tarım sektöründeki gizli işsizlik 
sayılabilir. 

TRA2 Bölgesindeki istihdamın sektörel durumuna bakıldığında, yine Türkiye ile uyumlu 
olmayan bir yapı hemen göze çarpmaktadır. Bölgedeki istihdamın sektörel dağılımı ve bu alandaki 
veriler 2004’ten itibaren elde edilmektedir ve TÜİK’in en güncel bölgesel istihdam verileri 2004-
2013 dönemini içermektedir. Tablo 12’de görülebildiği gibi, TRA2 bölgesinde 2004’de tarım sektörü 
%63,3 ile en fazla istihdam sağlayan sektörken ikinci sırada %31,8 ile hizmetler, üçüncü sırada 
yaklaşık %5 ile sanayi sektörü yer almıştır. Dönem içinde istihdamda hizmetlerin payında önemli 
bir değişim olmazken, sanayi sektörünün istihdam payı 3 katına çıkarak %15’e ulaşmış, tarımın payı 
ise azalarak %54 düzeyine inmiştir. Bununla birlikte, sanayinin istihdamdaki payı hala yetersizdir 
ve TRA2 bölgesinde tarımın istihdamdaki payı Türkiye ortalamasının hala iki katının üstündedir.
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Tablo 12: TRA2 ve Türkiye’de İstihdamın Sektörel Dağılımı, 2004-2013

Bölge Yıl Tarım (%) Sanayi * (%) Hizmet (%)

TRA2

2004 63,3 4,9 31,8

2009 64,1 6,4 29,6

2012 52,7 13,2 34,1

2013 54,0 15,0 31,0

TÜRKİYE

2004 29,1 24,9 46,0

2009 24,6 25,3 50,1

2012 24,6 26,0 49,4

2013 23,6 26,4 50,0

Kaynak: TÜİK (2015 e), Hanehalkı İşgücü Anketi Bölgesel Sonuçları. 

(*) İnşaat sektörü, sanayi sektörü içinde değerlendirilmiştir. 

Bkz: http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=605. (Erişim: 30.04.2015)

Öte yandan TRA2 bölgesinde ve Türkiye’de işgücüne katılım oranı ve işsizlik oranlarının 
gelişimine bakıldığında Tablo 13’de görüldüğü gibi, işgücüne katılma oranı ve toplam istihdam 
oranında 2009-2010 yılları bir kenara bırakılırsa belirgin bir artış olmuştur. Örneğin 2004’te TRA2 
Bölgesinde %43,4 olan toplam istihdam oranı 2013’de %54,4 düzeyine yükselmiştir. 

Tablo 13: TRA2 Bölgesi ve Türkiye’de İşgücüne Katılma Oranı ve İşsizliğin Gelişimi 
2004-2013   (bin kişi ve %)

2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TRA2

15 + Nüfus 688 647 656 665 704 716 708

İşgücü 304 334 336 339 383 393 413

İstihdam Edilenler 299 315 304 304 344 364 385

İşsiz 5 19 32 35 39 29 28

İşgücüne katılma oranı 44,2 51,6 51,1 50,9 54,4 55,0 58,3

Toplam İstihdam Oranı 43,4 48,8 46,3 45,7 48,8 50,9 54,4

İşsizlik Oranı 1,8 5,6 9,4 10,3 10,2 7,4 6,7

Türkiye

15 + Nüfus 47.504 50.772 51.686 52.541 53.593 54.724 55.608

İşgücü 22.016 23.805 24.748 25.641 26.725 27.339 28.271

İstihdam Edilenler 19.632 21.194 21.277 22.594 24.110 24.821 25.524

İşsiz 2.835 2.611 3.471 3.046 2.615 2.518 2.747

İşgücüne katılma oranı 46,3 46,9 47,9 48,8 49,9 50,0 50,8

Toplam İstihdam Oranı 41,3 41,7 41,2 43,0 45,0 45,4 45,9

İşsizlik Oranı 10,8 11,0 14,0 11,9 9,8 9,2 9,7

Kaynak: TÜİK (2015 e), Hane Halkı İşgücü Anketi Bölgesel Sonuçları. 



Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 6 * Sayı 10 * Yıl 2015

211

Kars Lojistik Merkezinin (KLM) Tra2 Bölgesinin Kalkınması Ve Kars  ...  ı ÜZÜMCÜ. TOKUCU. ERGİÇAY

  Bkz: http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=603. (Erişim:30.04.2015)

 2004-2013 döneminde Türkiye’deki toplam istihdam oranı ise sürekli bölgedeki oranların 
altında kalmıştır. Bu durumun bölgede ücretsiz aile işçisi olarak erkek ve kadınların tarımda 
istihdam edilmeleri nedeniyle ortaya çıktığı söylenebilir. TRA2 bölgesinde sanayileşme ve kentli 
nüfus Türkiye ortalamasına göre düşük olsa da özellikle 2005-2010 döneminde işsizlik oranı hızla 
yükselmiş ve 2004’de %1,8 gibi oldukça düşük düzeyde iken 2010’da %10,3 düzeyine yükselmiştir. Bu 
çerçevede TRA2 bölgesinde 2004’de 5.000 kişi işsizken 2009’a kadar işsiz sayısı artarak 32.000 kişiye 
yükselmiş, hatta 2011 yılında 39.000 kişinin işsiz olduğu görülmüştür. Türkiye’de işsizlik oranının 
görece yüksek kaldığı 2008-2010 döneminde bölgede işsizlik oranlarının da yüksek seyretmesi 
sözkonusu olmuştur. Bu bağlamda bölgede işsizliğin artışının sebebi olarak, özellikle 2007-2009 
döneminde derinleşen dünya ekonomik krizinin Türkiye’ye yansımaları sonucunda ortaya çıkan 
sektörel daralmaların etkisi gösterilebilir.

Öte yandan TRA2 Bölgesinde işsizliğin geniş yaş gurupları ve dönemlere göre değerlendirmesi 
yapıldığında, özellikle genç nüfus içerisinde yüksek işsizlik oranlarına rastlamak mümkündür. Ayrıca 
bu oranların özellikle ekonomik krizlerin yoğunlaştığı 2008 ve sonrasında önemli ölçüde artması da 
dikkat çekmektedir. Bu bağlamda işsizlik oranının en üst düzeye çıktığı 2009 ve 2010 dönemlerinde 
gerek 15-19, gerekse 20-24 yaş arasındaki nüfusun işsizlik oranı %17’nin üstünde seyretmiştir 
(Üzümcü ve Özyakışır: 2013: 157-181). Bu çerçevede bölgede genç işsizliğinin artmasının önüne 
geçilmesi açısından bölgede istihdamı artırabilecek sanayi sektöründeki faaliyetler ve hizmetler 
sektöründeki istihdam imkânlarının artması bölgeden göçün azaltılması noktasında büyük önem 
taşımaktadır. 

Bu noktada TRA2 bölgesinde ve Türkiye’de nüfusun değişimi, bölge nüfusunun Türkiye nüfusu 
içindeki payı ile bölge illerinden göçün niceliksel gelişimi de Tablo 14 ve Tablo 15’de görülmektedir.

Tablo 14: TRA2 Bölgesi ve Türkiye’de Nüfus Gelişmeleri, 1965-2014

Yıl TRA2 TÜRKİYE TRA2/TR (%)

1965 853.274 31.370.368 2,72

1975 1.037.590 40.373.152 2,57

1985 1.143.560 50.600.000 2,26

1990 1.099.240 56.371.282 1,95

2000 1.156.150 67.611.111 1,71

2011 1.157.546 74.724.269 1,55

2012 1.154.277 75.625.384 1,52

2013 1.145.257 76.667.864 1,49

2014 1.138.766 77.695.904 1,47

Kaynak: TÜİK (2015 f) , Genel Nüfus Sayımı İstatistikleri. (http://tuikapp.tuik.gov.tr/
nufusmenuapp/menu.zul) ve ADNKS Sonuçları, Yıllara Göre İl Nüfusları (http://www.tuik.gov.
tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1590). Erişim: 30.04.2015. 
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Tablo 14’de görüldüğü gibi, bölge nüfusunda 1965’ten 1985’e kadar bir artış kaydedilmiş ve bu 
dönemde Türkiye nüfus artış hızının gerisinde kalsa bile TRA2 bölgesi illerinin nüfusu artarak 1985’te 
1.143.560 kişiye ulaşmıştır. Ancak bölge nüfusunun ülke nüfusu içindeki payı %2,72 düzeyinden 
1985’de %2,26’ya inmiştir. TRA2 bölgesinde bazı yıllarda Ağrı ve Iğdır’ın nüfusu artsa bile bölgenin 
toplam nüfusunda mutlak gerilemenin yaşandığı 1990 ve 2000’li yıllarda bölge nüfusunun ülke 
içindeki payı gerilemeye devam etmiş ve bölge nüfusu, 2014 yılı sonu itibarıyla12 Türkiye nüfusunun 
%1,47’ine inmiştir. 

Bu noktada, bölgeden gerçekleşen göç hareketlerine bakıldığında, bölgedeki olumsuz sosyo-
ekonomik durum daha net biçimde açıklanabilmektedir. Tablo 15’de TÜİK’in en son güncel göç 
verilerinin yer aldığı 2000-2013 dönemi verileri, bölgenin göç profilini gözler önüne sermektedir. 
Ayrıca tablodaki göstergelerin bölgeyi oluşturan dört il özelinde verilmesi de bölgenin göç profiliyle 
ile ilgili karşılaştırmalı değerlendirmeler yapma noktasında önem arz etmektedir. 

Bu bağlamda Tablo 15’deki verilere göre, 1990-2000 arası Türkiye’nin nüfus artış hızının 
gerisinde kalan hatta nüfusu artsa bile Türkiye nüfusu içindeki payı azalan bu bölgenin net göç 
hızına bakıldığında Ardahan ilinin binde -106 net göç hızı ile bölge illeri içinde en fazla nüfus 
kaybına uğrayan il olduğu anlaşılmaktadır. Kars ilinin binde -61 ve Ağrı ilinin binde -56 ile Ardahan 
ilini izlediği ve Iğdır ilinin en az net göç veren (binde -9) il olduğu görülmektederi. Bu bağlamda 
2004 yılı itibarıyla bölgenin net göç hızı ortalama binde -58 olmuştur.  Öte yandan bu dönem içinde 
TRA2 bölgesinde net göç hızı gerilerken, Ağrı ve Iğdır illerinde görece nüfus artışlarının etkisi ile 
TRA2 bölgesi toplam nüfusu 2008-2012 döneminde çok az da olsa artış göstermiştir. 2013 yılında 
ise sadece Iğdır’ın nüfusundaki artış yeterli olmamış ve bölgenin toplam nüfusu yeniden gerilemiştir. 
Benzer bir durum 2014 yılında da gerçekleşmiştir.

Tablo 15: TRA2 Bölgesinin Nüfus ve Göç Durumu, 2000-2014

İl/Bölge Yıl Nüfusu Aldığı Göç Verdiği Göç Net Göç Net Göç Hızı 
(‰)

AĞRI

2000 528.744 24.586       50.799 -26.213 -56,45

2008 532.180 12.195 27.450 -15.255 -28,66

2012 552.404 12.586 27.984 -15.128 -27,02

2013 551.177 14.725 28.477 -13.752 -24,64

 

       

KARS

2000 325.016 28.937 47.268 -18.331 -61,15

2008 312.128 8.855 17.726 -8.871 -28,42

2012 304.821 9.706 16.185 -6.749 -21,03

2013 300.874 11.046 18.072 -7.026 -23,08

12TRA2 Bölgesi toplam nüfusu, Iğdır dışında üç ilin nüfusunun azalması nedeniyle 2014 yılında azalmıştır. ADNKS, 2014 yılı sonuçları 
içinde göç verileri henüz TÜİK tarafındanverilmemiştir. 2014 yılında Ağrı ili nüfusu binde 3,2 azalarak 549.435’e inmiş, Kars’ın 
nüfusu binde 14,8 azalarak 296.466’ya inmiş, Ardahan’ın nüfusu binde 19,4 azalarak 100.809’a inmiş, Iğdır’ın nüfusu binde 8,5 artarak 
192.056’ya yükselmiştir. 
Geniş bilgi için bkz: TÜİK (2015g), ADNKS 2014 Sonuçları, Haber Bülteni, Sayı: 18616, 28 Ocak 2015, Ankara. (http://www.tuik.gov.
tr/HbGetir.do?id=18616&tb_id=1 ). Erişim: 30 Nisan 2015. 
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IĞDIR

2000 168.634 11.944 13.305 -1.361 -9,30

2008 184.025 5.559 9.356 -3.797 -20,63

2012 190.409 6.429 8.632 -2.203 -11,50

2013 190.424 6.882 9.779 -2.897 -15,10

 

       

ARDAHAN

2000 133.756 8.791 22.317 -13.526 -106,72

2008 112.242 4.640 7.447 -2.807 -25,00

2012 106.643 4.923 5.986 -1.063 -9,92

2013 102.187 5.254 7.633 -2.379 -22,88

TRA2

2000 1.156.150 74.258 133.689 -59.431 -58,40

2008 1.140.575 31.249 61.979 -30.730 -26,94

2012 1.154.277 30.687 55.560 -24.873 -21,32

2013 1.145.257 37.907 63.961 -26.054 -21,42

Kaynak: TÜİK (2015 h), ADNKS, İç Göç İstatistikleri, İllerin Aldığı Göç, Verdiği Göç, 
Net Göç ve Net Göç Hızı (http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=163) Erişim: 
30.04.2015.

 Bu çerçevede bölgenin aldığı göçlere karşılık, verdiği göç miktarlarının çok yüksek olması, 
beraberinde yüksek net göç getirmektedir. Net göç miktarlarının toplam nüfus içerisindeki payına 
bakarak belirlenen net göç hızları ise toplam nüfuslardaki artışların düşük düzeylerde kalmasına 
bağlı olarak yüksek düzeylerde seyretmektedir. Bu bağlamda bölgeden toplamdaki göç miktarı da 
Tablo 16’da görülmektedir.

Tablo 16: TRA2 Bölgesindeki İllerin Göç Durumu, 2008-2013 (Kişi)
YIL AĞRI KARS IĞDIR ARDAHAN TRA2

2008 27.450 17.726 9.356 7.447 61.979

2009 22.613 15.660 7.986 7.033 53.292

2010 22.966 16.657 8.353 6.857 54.833

2011 25.182 16.376 8.579 6.673 56.810

2012 27.984 16.185 8.632 5.986 55.560

2013 28.477 18.072 9.779 7.633 63.961

TOPLAM 154.672 100.676 52.685 41.629 346.435

Kaynak: TÜİK (2015 h), ADNKS, İç Göç İstatistikleri, İllerin Aldığı Göç, Verdiği Göç, 
Net Göç ve Net Göç Hızı (http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=163) Erişim: 
30.01.2015.

 Tabloda görüldüğü gibi, 2008-2013 döneminde Ağrı’dan 154.672 kişi, Kars’tan 100.676 kişi, 
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Iğdır’dan 52.685 kişi ve Ardahan’dan 41.629 kişi yaşadığı yerleşim yerinden ayrılarak ülke içerisindeki 
başka yerlere göç etmiştir. Genel toplamda TRA2 Bölgesinden son altı yıl içerisinde 346.435 kişinin 
ülkenin değişik bölgelerine göç ettiği görülmektedir. 

Bu noktada TRA2 bölgesinden diğer illere dönük son altı yıldaki göçün 346 bini aştığı ve 
bu rakamın az bir miktar olmadığını ve orta büyüklükte bir kent nüfusu kadar göç verildiğini 
gördüğümüzde bu göçün en önemli nedeninin sosyo-ekonomik koşullardaki olumsuzluklar olarak 
belirtmek mümkündür. Nitekim TRA2 bölgesinden göçün artması ve özellikle tarım sektöründen 
kopan nüfusun il merkezlerine ve Türkiye’nin batısına doğru göçünde bölgedeki sosyo-ekonomik 
göstergelerin kötü olması ve bu bağlamda DPT-Kalkınma Bakanlığı tarafından açıklanan sosyo-
ekonomik gelişmişlik endeks (SEGE)13 değerleri açısından Tablo 17’de görüldüğü gibi, TRA2 
bölgesi illerinin Türkiye içinde çok gerilerde olmasının da önemli etkisi bulunmaktadır (Üzümcü ve 
Özyakışır, 2013). 

Tablo 17:TRA2 Bölgesi İlleri SEGE Değerleri ve Sıralaması

1996 
Sıralama

(76 İl)

Endeks
(1996)

SEGE 
Bölge 
Grubu

2003 
Sıralama

(81 İl)

Endeks
(2003)

SEGE 
Bölge 
Grubu

2011 
Sıralama

(81 İl)

Endeks
(2011)

SEGE 
Bölge 
Grubu

Kars 62 -0,75467 5 67 -0,81944 5 68 -1,0923 6

Iğdır 69 -0,98002 5 69 -0,89094 5 69 -1,1184 6

Ardahan 72 -1,05751 5 74 -1,07324 5 71 -1,1384 6

Ağrı 74 -1,13453 5 80 -1,28116 5 79 -1,6366 6

 Kaynak: DPT, 2003: 55-57  ve  Kalkınma Bakanlığı, 2013: 70.

TRA2 illerinin SEGE değerlerine bakıldığında şu noktalar dikkati çekmektedir;

	Kars ilinin 62. sıradan yeni illerin kurulması ve SEGE değerinin 2003 sıralamasında 
gerilemesinin etkisiyle 67. sıraya gerilediği ve 2011’de bir sıra gerileyerek 68. sıraya indiği, 

	Iğdır’ın yeni illerin kurulması sonrası illerin sayısındaki artmaya karşın SEGE değerinde 
görece iyileşme bağlamında 69 olan sıralamadaki yerini 2003 ve 2011 sıralamasında da koruduğu, 

	Ardahan’ın yeni iller kurulması sonrası 2003 sıralamasında SEGE değerinin gerilemesinin 
etkisiyle 74. sıraya gerilediği, SEGE 2011 değerine göre durumunda üç sıra iyileşme olduğu,  

	Ağrı ilinin 1996’da 76 il içinde sondan ikinci (74) ve yeni iller kurulması sonrası 2003 
13SEGE hesaplama çalışmaları, DPT tarafından 1996’da başlatılmış, 2003’de DPT ve 2011’de Kalkınma Bakanlığı tarafından 
tekrarlanmıştır. Bu çalışmalarda 1990, 2000 yılı nüfus sayımı sonuçları ve 2011 SEGE çalışması için ADNKS sonuçlarından 
yararlanılmıştır. Bu çerçevede iller ve ilçeler düzeyinde bazı sosyo-ekonomik göstergeler belirlenmiş, bu göstergelerle temel bileşenler 
analizi yöntemiyle endeks değerleri hesaplanmıştır. Endeks değerlerine göre Türkiye ortalaması bulunduktan sonra iller aldıkları 
endeks değerleri üzerinden kendi aralarında farklı sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine göre gruplanmışlardır. Örneğin 1996 ve 2003 
yıllarında 10 kategoride 58 göstergeye göre illerin SEGE değerleri hesaplanmıştır. 1996 çalışmasında 76 il ve 2003 çalışmasında 81 
il, SEGE değerlerine göre 5 farklı sosyo-ekonomik gelişmişlik grubunda toplanmıştır (DPT, 1996: 54 ve DPT, 2003: 57). SEGE 2011 
değerleri 8 kategorideki 61 gösterge ile hesaplanmıştır. SEGE 2011 çalışmasında bu kez iller, 6 farklı sosyo-ekonomik gelişmişlik 
düzeyine ayrılmıştır. Bu çerçevede en gelişmiş il grubunda 8 il, ikinci grupta 13 il, üçüncü grupta 12 il, dördüncü grupta 17 il, beşinci 
grupta 16 il ve en az gelişmiş altıncı grupta 15 il yer almaktadır. TRA2 bölgesi illerinin tamamı en az gelişmiş altıncı grupta yer 
almaktadır. Geniş bilgi için bkz: Kalkınma Bakanlığı, 2013: 19-23 ve 44.
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sıralamasında SEGE değerinin de gerilemesinin etkisiyle yine sondan ikinci ( 80) sırada bulunduğu 
ve SEGE 2011 değerine göre durumunda bir sıra iyileşme olduğu görülmektedir.

Bu bilgiler ışığında belirtmek gerekir ki, göç ve diğer sosyo-ekonomik sorunlarla boğuşan ve 
SEGE değerleri açısından gerileyen Kars ili ve son sıralarda bulunan Ağrı gibi illeri barındıran TRA2 
bölgesinde bölgesel dengesizliklerin azaltılması açısından KLM gibi kamu yatırımlarına büyük ihtiyaç 
bulunmaktadır. Kamu yatırımlarının bölgeye gelmesi yanısıra ayrıca özel sektör yatırımlarını da 
teşvik etmek büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede kamu teşviklerinin verilmesinde“Yatırımlarda 
Devlet Yardımları Hakkındaki 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” 
ile SEGE-2011 gruplamasının dikkate alınmasına karar verilmiştir. TRA2 bölgesi illerinin de 
içinde bulunduğu 6 gruptaki en az gelişmişlik düzeyine sahip 15 il arasında büyük bir çoğunlukla 
Doğu Anadolu (9 il) ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri (6 il) yer almaktadır ve en önemli teşvik 
imkânlarının bu illere sağlanmasıyla bu bölgelerin kalkındırılması amaçlanmaktadır14. Bu bağlamda 
KLM’nin hayata geçmesi ve bölgede ekonomik canlılık oluşturabilecek özel sektör yatırımlarının 
teşviki dar anlamda Kars ili ve TRA2 bölgesinin gelişmesine katkı yapacak, daha geniş perspektifte 
bakıldığında ise TRA2 bölgesindeki olumlu ekonomik gelişmeler hem bölgeden göçün azalmasına 
veya durmasına, hem de ülkemizde mevcut doğu ve batı bölgeleri arasındaki gelişmişlik farklarını 
azaltmaya katkı yapabilecektir.

7- KLM’NİN KARS İLİ VE TRA2 BÖLGESİNE OLASI İKTİSADİ KATKILARI

Bu noktada, bu çalışmanın asıl amacı olan KLM’nin tamamlanması ve faaliyete geçmesi 
durumunda Kars ili ekonomisi ve TRA2 bölgesi kalkınmasına olası iktisadi katkılarına değinebiliriz. 
Bu bağlamda Serhat illerinde ekonomik faaliyetlere hem hizmet götüren bir faaliyet alanı olarak 
hem de kendisi önemli bir yatırım olarak KLM’nin Kars iline katkıları ve TRA2 Bölgesine yatırım 
yapan firmalara sağlayabileceği avantajlar da şunlar olabilir;

	Kars ili diğer üç serhat ilinden farklı olarak dış ticaretten yeterince yararlanamamaktadır. 
Bir devlet politikası olarak Ermenistan sınır kapısının (Kars ili Doğu Kapı) kapalı olmasından dolayı 
diğer illere göre Kars dış ticaret açısından dezavantajlı durumdadır. Dolayısıyla ilin ekonomisi, 
tarım ve tarıma dayalı süt ürünleri sanayi biçiminde şekillenmiştir. Kars ilinde kurulacak ve faaliyete 
geçecek bir lojistik merkez, bir hizmet alanı olarak il ekonomisinin üretim gücünün, üretilen katma 
değerin ve ihracatın artması ve çeşitlenmesine katkı sağlayabilecektir.

	TRA2 Bölgesi ve Kars özelinde uygun yatırım alanları olarak SERKA tarafından belirlenen 
alanlar başta olmak üzere süt ürünleri ve hayvancılık ürünleri üretiminde Türkiye çapında tanınan 
mevcut sektörler yanı sıra ulaşım ve lojistikle bağlantılı hizmet sektörü alanlarında (antrepoculuk, 
sigorta ve finans kuruluşları, oto servis hizmetleri, ihracata dönük uzmanlaşmış banka şubeleri, 
ihracatçılara hizmet sunan leasing-faktöring kuruluşları v.b) özel sektör yatırımları artabilecektir.

	Lojistik merkezde hizmet veren firmaların ilin ekonomisine doğrudan üretim ve istihdam 
yönünden katkısı yanı sıra bölgenin kalkınma ve yatırım teşviklerinde 6. Bölgede bulunması 
14 Geniş bilgi için bkz: Ekonomi Bakanlığı (2012), Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 3305 Sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı, Resmi Gazete, 19.06.2012 tarih, Sayı: 28328.
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nedeniyle Kars ve TRA2 bölgesi ekonomisine katkı yapacaklardır. Şöyle ki, burada üretim yapacak 
firmaların lojistik hizmetlerinden yararlanması gerektiği için Kars ilinde ve TRA2 bölgesi illerine 
sağlanan genel yatırım teşviklerini cazip bularak faaliyete geçen firmalar için KLM bir pozitif dışsallık 
oluşturacak, ayrıca bölgede mevcut işletmelerin SERKA, TKDK ve benzeri kurumların sağladıkları 
ilave teşviklerle kapasitelerini ve üretimlerini artırmaları çerçevesinde Kars ili ve TRA2 bölgesi geniş 
perspektifte yatırımlar için daha cazip bir bölge haline gelebilecektir.

	 Kurulacak lojistik merkezde gümrükleme faaliyetleri ile birlikte uluslar arası yük taşımacılığı 
da artacaktır. Bu noktada BTK ve diğer alternatif demiryolu ağları tamamlandığında ulusal 
yükler yanı sıra Londra’dan Pekin’e uzanacak uluslar arası ticarete bağlı ortaya çıkan yük miktarı 
öngörüldüğü biçimde çok büyük miktarlara ulaşabilecek ve belki de lojistik merkezin genişletilmesi 
dahi gündeme gelebilecektir.

	Lojistik merkezdeki firmalar, oluşturacakları istihdamla (merkezin büyüklüğüne göre 
doğrudan istihdam tahminen 500 kişi, dolaylı yan sektörlere istihdamla birlikte toplam 2000 kişi 
arası) ilin ekonomisine doğrudan katkı yapacakları gibi buralarda çalışan kişiler ve ailelerinin 
harcamaları çarpan etkisiyle artacağı için ilin tüketimi artarken, tüketilen ürünlerin bir kısmının 
da ilde üretilebilme ihtimali nedeniyle hem il sakinleri ve hem de lojistik firmalar için tüketimin 
ve üretim artışının uyardığı pozitif ekonomik dışsallıklar görülebilecektir. Bu pozitif dışsallıklar 
zamanla Iğdır, Ağrı ve Ardahan ili ekonomileri üzerinde dolaylı olumlu etkiler doğurabilecektir. 

	Kars iline gelen yükler yanı sıra ilin turizm potansiyeli (kış turizmi ve inanç turizmi) 
bağlamında ile ve bölgeye (Doğu Beyazıt İshak Paşa Sarayı, Ağrı Dağı turizmi v.b) gelen yerli ve 
yabancı turistler BTK hattıyla Gürcistan, Azerbaycan ve İran’a gidebilecekleri gibi buralardan gelen 
turistler de ilin ve TRA2 bölgesi ekonomisinin canlanmasına dolayısıyla ilde ve bölgede lojistik 
firmaların iş kapasitelerinin artmasına katkı sağlayabilecektir. Bu çerçevede turizm faaliyetleri ile 
entegre tur operatörlüklerinin mevcut kapasitelerinin artması da mümkün olabilecektir.

	Kars ili sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi (SEGE) açısından 2011 yılı itibarıyla 68. Sırada 
olan ve iller arası rekabet gücü açısından URAK çalışmasına göre 2009-2010 dönemi için 68. Sırada 
bulunmaktadır. Bu olumsuz göstergeler, yukarıda belirtildiği gibi, bölgeden ve özelde Kars ilinden 
göçe yol açmaktadır. Bu bağlamda lojistik merkez ilde ekonomik canlanmaya yol açtığında ilden 
göçü azaltıcı bir etki oluşturabilecektir. Bu gelişme ilin ve TRA2 bölgesinin ekonomik kalkınmasına 
katkı sağlayabilecektir (Üzümcü ve Özyakışır, 2013). 

İlk başta akla gelen bu tür olası ekonomik katkılar yanısıra KLM’nin faaliyete geçmesi 
durumunda Kars ili uygun yatırım alanları yanısıra TRA2 bölgesinin diğer illerinin uygun yatırım 
alanlarındeki mevcut yatırımların uygun iç ve dış talep koşullarında kapasitelerinin artması ve/
veya yeni yatırımların ortaya çıkması mümkün olabilecektir. Bu bağlamda, örneğin yapılacak 
büyük ölçekli yatırımlar Kars ili ve bölge ekonomisini hareketlendiricek, aynı zamanda istihdamı 
artırabilecektir. KLM bir sosyal devlet anlayışı gereği olarak hayata geçirildiğinde bölgedeki istihdam 
artışı, bölgedeki genç işsizliğini önlemede etkili olabileceği gibi bölgeden göçün azalmasına da katkı 
yapabilecektir.
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Öte yandan lojistik merkezin yakın bölgesinde montaj sanayiler gelişerek, yeni istihdam 
alanları oluşturabilecektir. Lojistik sektörünün ileri ve geri bağlantıları nedeniyle bölgede çeşitli 
alanlarda hizmet sektörü faaliyetleri gelişecek ve dolayısıyla lojistikle bağlantılı hizmet sektörlerinde 
yeni yatırım ve istihdam alanları ortaya çıkabilecektir. Örneğin entegre (demiryolu, karayolu, 
havayolu ve denizyolu) taşımacılık faaliyetleri yanısıra, transit geçiş ve konaklama için terminaller 
kurulabilecek, depolama hizmetleri olarak antrepolar kurulurken, konteyner depolama alanları, 
sıvı depolama faaliyetleri ortaya çıkabilecek, ayrıca bozulması muhtemel ürünler için soğuk hava 
depoları faaliyetleri gerçekleşebilecektir. Ayrıca KLM içinde katma değerli hizmetler olarak bilinen 
paketleme, montaj, etiketleme, test ve labaratuvar işlemleri, müşteriye özel lojistik hizmetleri, taşıma 
işleri organizatörlüğü ve geri dönüşüm faaliyetleri ortaya çıkabilecektir (SERKA, 2015: 12).

KLM tamamlandığında ve Serhat lojisitki vadisi orta ve uzun vadede hayata geçirilebilirse Kars 
ili ve özellikle Iğdır ve Doğu Beyazıt’ta bulunan tır filosunun gelişmesinin ötesinde tır ve kamyonlara 
yönelik hizmetlerin (yedek parça, tamir atölyeleri, yıkama hizmetleri, petrol istasyonları yanısıra 
kamyon ve tır park alanları) daha da artması ve çeşitlenmesi mümkün olabilecektir.

Ayrıca orta ve uzun vadede bölgeden dış ticaretin gelişmesi ile sınır ülkelerinin ihtiyaç 
duyacağı malların coğrafi yakınlık avantaji nedeniyle bölgede üretimi cazip hale gelecektir. Bu 
durum bölgenin yatırm teşviklerinde 6. Bölgede bulunmanın ekstra avantajlarıyla buluştuğunda 
bölgenin cazip hale gelmesiyle potansiyel yatırımcıları bölgeye çekerek bölge sanayisinin gelişmesine 
katkı yapabilecektir. Bu çerçevede özellikle başlangıçta İran, Azerbaycan ve Gürcistan’a yapılması 
muhtemel ihracat kalemlerinde15 yatırım ve üretim yapabilecek yatırımcıların bölgeye çekilmesi 
halinde bölgenin ekonomik faaliyetlerinde, üretim ve dış ticareti yanısıra istihdamda büyük artışlar 
ortaya çıkabilecektir.

KLM’nin tamamlanarak tam kapasite faaliyete geçmesi halinde dış ticaret işlemlerini 
gerçekleştirecek danışmanlık şirketleri, aracılık faaliyetleri, bankacılık ve sigorta faaliyetleri doğrudan 
artış gösterecek, dolaylı biçimde ise bu faaliyetlerle ilgili araştırma ve raporlama faaliyetleri, bilişim-
teknoloji hizmetleri faaliyetleri, mesleki teknik eğitim faaliyetleri artarken hukuki hizmetler sunan 
büroların artması sözkonusu olabilecek, ayrıca artan ölçüde burada faaliyet gösterecek firmalara 
dönük yemek tedariki, özel güvenlik hizmetleri ve işgücü/istihdam temini aracı faaliyetleri de 
görülebilecektir.

KLM’nin faaliyete geçmesi ile yeni oluşacak ve gelişebilecek sektörlere gümrükleme faaliyetleri, 
dış ticaretin finansmanına yönelik dış ticaret kredileri, leasing, factoring, forfaiting ve benzeri 
hizmetler sunacak banka ve aracı kurum faaliyetleri oluşabilecek ve/veya daha da gelişebilecektir. Yine 
KLM ile doğrudan bağlantılı bölgesel, ulusal ve uluslararası kargo işletmelerin faaliyetleri artacak, 
ulusal-uluslararası sigorta işletmeleri ve ulusal-uluslararası yatırım danışmanlığı firmaları bölgede 
faaliyete geçecek veya mevcut faaliyetleri artabilecek, halkla ilişkiler ve tanıtım ve reklamcılık firmaları 
faaliyetleri artabilecektir. Üretim ve montajlama, paketleme işletmeleri yanısıra ofis hizmetleri ve ofis 
15TRA2 Bölgesi sınırında bulunan bu üç ülkeyle yapılan mevcut dış ticaret kalemleri yanısıra çok 
sayıdaki potansiyel ihracat kalemleri için bkz: SERKA, 2015: 9.
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malzemeleri üreten ve tedarik eden firma faaliyetleri de gelişebilecektir. Bu gelişmeler Kars ilinde ve 
bölgede yatırım ve ticaret ortamında gelişmeye neden olacak ve bu bağlamda yeni üretim faaliyetleri 
artarken, bölgede ekonomik canlılığın sürüklediği tüketim talebi artışı, lojistik hizmetleri yanısıra 
diğer hizmetler alanında gelişime neden olurken sonuçta Kars ili ve TRA2 bölgesinde yeni istihdam 
olanakları oluştururken bölgede ekonomik hareketlilik artabilecektir (SERKA, 2015: 13).

Enerji nakil hatlarının bölgeden geçmesi, lojistik merkezde veya yakınında petrol ve doğalgaz 
depolama veya rafineri tesislerinin kurulmasını da beraberinde getirecektir. Bu bağlamda KLM’nin 
yapılacağı yer, Kars Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile birlikte değerlendirilmektedir. KLM’nin 
kurulması bu anlamda, bölgenin taşımacılık sektöründeki konumunu uluslararası arenada rekabet 
edebilir hale yükseltebileceği gibi, bölge illerinin sınır ülkeleri ile daha fazla ticaret yapabilme 
potansiyeline de pozitif katkılarda bulunacaktır.

Ayrıca KLM’nin kurulması ile sosyal sektörlerde gelişme sağlanırken, sosyal çevre iyileşecek, 
insanların iş bulma umudu artarken ekonomik alanlarda girişimcilik yanı sıra kar amaçlı olmayan 
alanlarda sosyal girişimcilik imkânları artabilecektir. 

Öte yandan KLM’nin oluşturulmasıyla Kars ilinde kent ve kırsal kesim çevre düzenlemeleri 
açısından görünüm değişirken, Kars, bulunduğu TRA2 bölgesindeki kentler içinde çağdaş bir kent 
görünümü kazanmada katkılar sağlayabilecektir.

KLM’nin kurulması, bölgedeki üniversitelerin kapasitelerinin artmasına, dış ticaret ve lojistik 
bölümlerinin eğitimlerinin uygulamalı yapılmasına ve KLM’nin ihtiyaç duyduğu beşeri sermayenin 
bu üniversitelerdeki bölümlerden sağlanmasına, Kars’da üniversite öncülüğünde teknokent 
kurabilme gücüne erişmesine ve üniversite-sanayi işbirliği zemininin hazırlanmasına da imkân 
sunacaktır.

Özetle, ‘‘Demir İpekyolu’’ olarak da adlandırılan ve 2015’de faaliyete geçecek BTK demiryolu 
hattı (Üzümcü ve Akdeniz, 2014: 171) ve şuan proje aşamasında olan Kars-Iğdır-Nahcivan-İran 
Demiryolu Hatları ile Kars ili ve Kars Lojistik Merkezi, jeopolitik öneminden kaynaklanan bölgedeki 
ekonomik potansiyelin harekete geçirilmesi açısından önemli bir fırsat olacaktır. Bu çerçevede bir 
lojistik merkezin kurulabilmesi için gerekli karayolu, demiryolu ve havayolu bağlantılarına sahip 
Kars ili doğu-batı ve kuzey-güney bağlantıları ile yakın gelecekte KLM tamamlandığında Kars ili 
‘‘Doğunun Merkezi’’ olabilecektir (SERKA, 2015: 4).

8- SONUÇ

Kars’ın da içinde bulunduğu TRA2 Bölgesi (Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan) ülkemizin bir 
serhat bölgesi olduğu kadar Tutar ve diğerlerinin (2011: 5) çok güzel biçimde tespit ettikleri gibi, 
Hz. Nuh’un gemisinin metaforik olarak dünyanın bilinen ilk lojistik faaliyeti olduğu düşünülürse, 
Ağrı Dağını bünyesinde barındıran Serhat Bölgesinin dünyadaki ilk lojistik faaliyetine ev sahipliğini 
yaptığı belirtilebilir. Bu bağlamda şu an ihale aşamasına gelmiş bulunan ve yer tespiti yapılan Kars 
Lojistik Merkezi, Kars ve bölge illerinde ekonomik faaliyetlerinin ve istihdamın artmasına katkı 
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sağlayabilecek ve son dönemde göç ile fazlaca anılan bölgenin sosyo-ekonomik dengesizliklerini 
gidermede önemli bir fırsat olarak görülmektedir.

Bölgesel ve ulusal düzlemin ötesinde uluslar arası boyutları ile düşünüldüğünde dünyadaki 
ve Türkiye’deki gelişmeler TRA2 bölgesi coğrafyası ile bağlantılı olarak ele alındığında, bölgenin 
jeopolitik açıdan büyük önem taşıdığı da aşikardır. Şöyle ki, Hazar enerji kaynaklarının dünya 
pazarlarına sunulması ve dünyanın iki büyük ekonomisi Çin ile Avrupa arasındaki yük sevkiyatının 
en kısa sürede ve en güvenli biçimde gerçekleştirilebilmesi için gerekli yollarda söz sahibi olmak, 
Avrasya bölgesinde de söz sahibi olmak anlamına anlamına gelmektedir. Bu bağlamda Orta Asya 
ve Kafkasya’dan gelerek Avrupa’ya taşınacak malların Avrupa gümrüğüne gireceği ilk yerin Kars 
olması, bu malların sağlık ve diğer standardizasyon kontrollerinin Kars’ta yapılmasını zorunlu 
kılmaktadır. Bu çerçevede Kars’ta lojistik merkez kurulması ülkenin bu en az kalkınmış bölgesi için 
yeni üretim, artan katma değer, çeşitlenen dış ticaret ve gençlere istihdam olanakları sunacak önemli 
bir sosyal devlet projesi olarak dikkate alınmaktadır. Bu noktada bölgedeki güçlü TIR filosunun İran 
başta olmak üzere Gürcistan, Azerbaycan, Nahçıvan, Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan gibi 
ülkelere demiryolu ile taşınması ve gümrük hizmetlerinin TRA2 Bölgesinde sunulması, KLM’nin 
getireceği önemli avantajlar olarak göze çarpmaktadır. 

Sonuç olarak özetle, KLM’nin kurulması ile Kars ilinde ve bölgede doğrudan lojistik hizmetleri 
yanı sıra dolaylı yan sektörlerdeki üretim, dış ticaret ve istihdam artışı ile bölge göç yerine bir cazibe 
merkezi haline gelebilecektir. 
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partilerin kadına bakışının ortaya konması 
amaçlanmaktadır. Çalışmada, tarihsel ve 
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olarak değil, statü sahibi erkeklerin tamamlayıcı parçaları 
olarak takdim ettiği muhafazakâr partiler döneminde; 
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1. GİRİŞ

Genel olarak siyasal yelpazede sağ kanadı tarif etmek amacıyla kullanılan, gelenek, aile, 
din ve devlet gibi ana kolonlara dayanan muhafazakârlıkta, kadına anne ve eş rolünde değer 
verilmekte; ancak kadının geleneksel tarihsel rolünden sıyrılarak ekonomik, siyasi ve toplumsal 
alanda bağımsız bir birey olarak yer almasına sıcak bakılmamaktadır. Muhafazakârlığın 
daha özelde İslam’la ilişkilendirilerek algılandığı Türkiye’de, siyasal İslamcılığın ikinci neslini 
oluşturan Milli Görüş partileri içinde yer alan MNP’den RP’ye kadar kadın kamusal ve siyasal 
alanın dışında tutulmuş, RP’de iktidar amacına yönelirken kullanılan bir ittirgeç (Erbakan’ın 
deyimiyle “davanın motoru”), FP ve SP’de program ve beyanatlarda vurgulanan; ancak 
siyasetten yalıtılan bir imge olarak görülmüştür. Siyasal İslamcılığın üçüncü neslini temsil eden 
“muhafazakâr demokrat” AKP ise, kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının 
güvenliği ve toplumsal statüsü konusunda önemli gelişmeler kaydetmiş olmakla birlikte, 
AKP’nin kadına yönelik eylem, işlem ve değerlendirmelerinde ataerkil zihniyetin ve cinsiyete 
dayalı işbölümünün izleri belirgin bir şekilde görülmekte, kadının siyasi temsil sorunu, kadın 
hakları ihlalleri ve cinsiyet ayrımcılığı gibi süreğenleşen sorunlar AKP iktidarları döneminde de 
devam etmektedir.

Çalışmada Türkiye’de muhafazakâr sağ partilerin kadın sorununa ekonomik, siyasi ve 
toplumsal alanda görmek istedikleri gibi bir kadın profili çizerek, kadını kendisine biçilen 
geleneksel tarihsel role hapsettiği iddia edilmektedir. Türkiye’de muhafazakâr sağ partilerin 
kadına bakışının Milli Görüş Partileri ve AKP üzerinden ortaya konmaya çalışıldığı bu 
çalışmada, tarihsel ve betimsel araştırma yöntemlerinden yararlanılacaktır. Bu amaçla Türkiye’de 
muhafazakâr sağ düşünce hakkında bilgi verilerek, muhafazakâr sağ partilerin kadına bakışı ele 
alınacaktır. Çalışma şu şekilde organize edilmiştir: Takip eden bölümde Türkiye’de muhafazakâr 
sağın tarihsel serüvenine değinilecektir. Üçüncü bölümde Türkiye’de muhafazakâr sağ ve kadın 
konusu, MNP’den SP’ye kadar devam eden Milli Görüş Partileri ve AKP örnekleri üzerinden ele 
alınacak ve çalışma sonuç kısmıyla tamamlanacaktır.

2. TÜRKİYE’DE MUHAFAZAKÂR SAĞIN TARİHSEL SERÜVENİ

Türkiye’de muhafazakârlığın örgütlü kökenlerine bakıldığında, Osmanlı Devleti’nde 
1908’de kurulan Ahrar Fırkası’ndan veya 1911’de kurulan Hürriyet ve İtilaf Fırkası’ndan söz 
edilebilir. Osmanlı Devleti’nde Jön Türkler ve modernleşme hareketinin devrimci yanına karşı 
gelişen muhafazakârlığın kuramsal temelinde, Ziya Gökalp’in formülize ettiği “medeniyet-
hars (kültür)” ayrımı yatmaktadır (Erler, 2007: 129). Milli kültürü hareket noktası edinerek, 
Batı medeniyetine ilişkin öğeleri milli kültürü oluşturan değerlerle birleştirme gayesi güden 
Gökalp’in düşünce biçiminde; çağa öncülük eden Batı ülkelerinde öne çıkmış olumlu değer 
ifade eden bilimsel, teknolojik, siyasal ve kültürel kavramların, kendi toplumumuza ait olan 
bütün geleneksel değerlerimizle onlara zarar vermeden (ve onları koruyarak) kaynaştırılması ve 
uzlaştırılması çabaları görülmektedir (Yılmaz, 2010: 210).
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Türklerin hukuk devleti ve Avrupa tarzı siyasi akımlarla yüz yüze gelmiş olduğu ve 
böylece Batı düşünce ve akımlarıyla tanışarak Osmanlı Devleti’nde büyük değişimin gözlendiği 
Tanzimat dönemiyle başlayan ve muhafazakâr oluşumun fitilini ateşleyen Türk modernleşme 
projesi; Batıcılık, İslamcılık ve Türkçülük gibi üç farklı siyasi söylem etrafında şekillenmiştir (Safi, 
2007, 111-112). Osmanlı Devleti’nin Batı karşısında geri kalmışlığı gerçeğinden yola çıkarak her 
türlü alanda Batı medeniyetinin örnek alınması ve Batılı devletlerle yakın ilişkiler kurulmasını 
öngören Batıcılık fikrinin yanı sıra,  hilafet hakkının Osmanlı Devleti hükümdarlarında 
olmasından yararlanarak bütün Müslümanların Osmanlı idaresinde siyaseten birleştirilmesini 
ifade eden İslamcılık düşüncesinin bir zamanların Osmanlı Devleti umumi siyasetinde önemli 
etkileri olmuştur. Ancak Batıcılık ve İslamcılık gibi düşünceler ve bu düşüncelerin gücünü 
yitirmesi neticesinde yönelinen, ırka dayanan siyasi bir Türk milletinin oluşturulmasının 
amaçlandığı Türkçülük ideolojisinin şekillendirdiği (Akçura, 1976: 19), Tanzimat döneminden 
Cumhuriyet’e modern kurumlarla geleneksel değerlerin bir arada yürütülmesini ve zamanla 
geleneksel yapıların modern kurumlara dönüştürülmesini hedefleyen modernleşme projesi, bu 
değerlerin radikal biçimde yeni kurumlarla ilişki kurma olasılığını ortadan kaldırmış ve büyük 
ölçüde başarısız olmuştur (Akkaş, 2001: 5). 

Cumhuriyet döneminde Türk muhafazakârların modernleşme ve batılılaşmaya değil, 
bunların manevi değerleri dışlayacak şekilde algılanmasına karşı olduğu görülmekte olup (Mert, 
2007: 166), bu dönemde gösterilen muhafazakâr tepkiler saltanat, hilafet, tekke ve zaviyelerin 
kaldırılması ve alfabenin değiştirilmesi gibi Cumhuriyetin varolan düzeni ve geleneksel kurumları 
sarsan ilerici ve devrimci niteliğine yöneliktir (Erler, 2007: 129). Cumhuriyet döneminde 
Türkiye’de muhafazakârlığı şekillendiren iki kavramın varlığından söz edilebilir: Bunlar 
“değişime ve gelişime karşı duran gerici akımlar” ve Cumhuriyet’e alternatif teşkil ettiği iddiasıyla 
Cumhuriyetin kurucu siyasi elitinin baş düşman ilan ettikleri “İslamcılık” ve “Osmanlılık”tır. İlk 
dönem Cumhuriyet muhafazakârlarına bakıldığında da, bunların kendilerini muhafazakâr diye 
adlandırmaktan kaçındıkları ve kendilerine “ananeci” demeyi tercih ettikleri görülmektedir. 
Tarihsel gelişim süreci göz önünde tutulduğunda, Türk muhafazakârlığında temel olarak 
alınmış İslami ve Osmanlı’ya ait özelliklerin hiçbir zaman dönemin iktidarıyla çatışma içine 
girmek gibi bir seçenek oluşturacak şekilde geliştirilmediği görülmektedir. Cumhuriyet dönemi 
Türk muhafazakârlığında temel şekillendirici olarak öne sürülebilecek bir diğer öğe kuşkusuz 
“Kemalizm”dir. Türk muhafazakârlığı kati surette Kemalizm’le çatışmaya girmekten kaçınmış ve 
daha çok onun içinde yer almayı yeğlemiştir. Bunun nedenini, muhafazakârlığın mevcut siyasal 
sistemle eklemlenerek onun yolunu belirlemeye çalışması şeklinde ifade edilebilen genel tavrı 
teşkil etmektedir (Yıldırmaz, 2003: 11). 

Bu özellikleri hasebiyle Türkiye’de muhafazakârlık siyasal olmaktan çok, ahlaki, kültürel 
kurum ve değerlerin korunmasına yönelik olup, bu bakımdan muhafazakârlığın siyasal söylem 
ve pratiğinin zayıf olduğu görülmektedir. Türkiye’de muhafazakârlık geniş anlamıyla siyasal bir 
oluşum olmaktan çok, estetik ve ahlaki yönleriyle ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de 
muhafazakârlık, kendi başına yalıtılmış bir olguyu, bir siyasal kesiti ifade etmek için kullanılan bir 
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adlandırma değil, bir “durum” olarak izah edilebilir. Çünkü Türkiye’de “devletçi muhafazakârlık”, 
“kültürcü muhafazakârlık”, “milliyetçi muhafazakârlık”, “İslamcı muhafazakârlık” gibi 
nitelemelerden bahsedilebilir; ancak saf ve billur bir muhafazakârlık, tutum ya da ideoloji 
olanaklı olsa bile, uygulamada gerçek manada bir siyasal oluşumu gerçekleştirememektedir 
(Safi, 2005: 258). 

Muhafazakârlığın gerçek manada bir siyasal oluşumu gerçekleştiremediği Türkiye’de 
muhafazakârlık, siyasal düşüncede İslami değerleri referans alan, siyasal, sosyal ve kültürel 
bakımdan modernleşmeden ziyade tercihini gelenekten yana yapan, tarihsel bakımdan ülkede 
Cumhuriyet’in ilanıyla dayatılan “seküler” değerlerle inşa edilmek istenen “modernleşme” 
ideolojisine tepkisel yaklaşan bir düşünce tarzı olarak şekillenmiştir. Türkiye’de muhafazakâr 
İslam’dan milliyetçi cenaha kadar geniş bir yelpazenin kültürel anlamda muhafazakâr olduğu 
kabul edilse dahi, siyasal olarak alınan tavırlar göz önünde tutulduğunda muhafazakârlığın 
daha özelde İslam’la ilişkilendirilmeden ele alınması oldukça güç olan bir kavram olduğu 
bilinmektedir (Gürkan, 2011: 23). 

Muhafazakârlığın daha özelde İslam’la ilişkilendirilerek algılandığı, muhafazakâr dünya 
görüşünün ana kolonlarının arka planda tutulduğu Türkiye’de dini duyarlılığı bulunan siyasal 
örgütlenmeler açısından iki kırılma noktasının bulunduğu söylenebilir: Bunlardan ilki, 1970’de 
Milli Nizam Partisi (MNP)’nin kurulmasıyla gerçekleşmiştir (MNP’nin ardından kurulan 
Milli Selamet Partisi (MSP), Refah Partisi (RP), Fazilet Partisi (FP) ve Saadet Partisi (SP) aynı 
siyasal çizgide kabul edilebilir) (Okutan, 2006: 315-316). İkincisi de Milli Görüş Hareketi içinde 
yaşanan bölünmenin neticesinde beliren ve Milli Görüş Hareketi’nin yükselen kanadı olan 
“Yenilikçiler”in çalışmalarıyla 2001’de kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’dir (Pamuk, 
2001: 171).  

MNP’ye değinmeden önce, Milli Görüş Hareketi’nin arka planına değinilmesinde yarar 
vardır. Cumhuriyet’in izlediği laiklik ve milliyetçilik politikalarına karşı beliren dinsel ve etnik 
temelli tepkiler, Cumhuriyet’in kurucularını hem radikal olmaya itmiş, hem de devletin kolektif 
şuurunda İslami ve etnik kökenli oluşumların tehdit olarak algılanmasına yol açmıştır. 1925-
1950 yılları arasında İslami oluşumlar birbirinden bağımsız bir biçimde “ev” (Süleymancılık 
Hareketi’nde), “dershane” (Nur Hareketi’nde) ve “cami” (İskenderpaşa Dergâhı) ekseninde 
kalarak farklı stratejilere yönelmiştir. Ayrıca, daha çok bireysel Müslümanlık ön plana çıkarılmış 
ve çok sayıda tarikat bu dönemde yine etkisini sürdürmüştür (Yavuz, 2005: 591-592). Türkiye’de 
özellikle çok partili hayata geçildiği dönemde, İslamcılık yükselişe geçmiştir (Akdoğan, 2005: 
621). Tek parti döneminin Demokrat Parti (DP)’nin kurulmasıyla sona ermesi, ülkede liberal 
bir havanın esmesine yol açmıştır. DP’nin 1950 seçimlerinde 27 yıllık tek parti dönemini sona 
erdirerek iktidarı ele geçirmesiyle ülkede İslamcı siyasal hareketler ve söylemler de gün ışığına 
çıkmaya başlamıştır. DP’nin ilk icraatları, İslamcıları memnun etmeye yönelik olarak ezanın 
tekrar Arapça okunması, okullarda din dersinin zorunlu olması gibi icraatlar olmuştur (Poyraz, 
2010: 313). Bu türden icraatlar, DP döneminde birçok Nurcu, Süleymancı ve Nakşibendî 
Hareketin demokratikleşmeye verdiği desteğin sürmesini sağlamıştır. DP iktidarının CHP 
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destekli 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi’yle devrilmesi, Müslüman kesimleri sisteme daha 
muhalif olmaya itmiş ve bu kesimler yeni dönemde Adalet Partisi (AP) etrafında toplanmışlardır 
(Yavuz, 2005: 592).

Bünyesinde büyük toprak sahiplerini, sanayi ve ticaret burjuvazisini barındıran (Sarıbay, 
1985: 96) AP’nin büyük sanayici ve serbest piyasadan yana izlediği politikalar, küçük ve bağımsız 
esnaf, zanaatkâr ve çiftçinin aleyhine olmuştur. Türkiye’deki ilk İslami siyasi parti olan MNP ve 
akabinde kurulan MSP, bu sınıfsal ayrışmanın ürünü olarak ortaya çıkmıştır (Yavuz, 2005: 592). 
1969 genel seçimlerine Konya’dan bağımsız aday olarak girerek milletvekili seçilen Erbakan’ın 
(Sarıbay, 2005: 576) liderliğinde on sekiz kişi tarafından MNP kurulmuştur. Ancak MNP, kısa 
sürede acemiliğinin, tabanındaki heyecanın ve devlet aygıtının henüz güçlü bir İslami partiyi 
hazmedecek bünyeye sahip olamamasının kurbanı olmuştur. Anayasa Mahkemesi’nin 20 Mayıs 
1971’deki partiyi kapatma kararının ardından, Erbakan önce Almanya’ya ardından İsviçre’ye 
göç etmiştir (Çakır, 2005: 545-547). Bu süre zarfında siyasi atmosfer normale dönene kadar 
İsviçre’ye sığınan Erbakan’ın liderliğindeki “İslamcı” gruba hiçbir ceza uygulanmamıştır. Nitekim 
11 Ekim 1972’de MSP’nin kurulmasına ve bir yıl sonra yapılacak genel seçimlere katılmasına 
müsaade edilmiştir (Ahmad, 2011: 188). MSP’nin 48 milletvekili çıkararak seçimlerden üçüncü 
büyük parti olarak çıkmayı başardığı 14 Ekim 1973 genel seçimlerde hiçbir siyasi partinin 
hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayamamasından dolayı, ülke 12 Eylül 1980 Askeri 
Müdahalesi’ne kadar sürecek olan koalisyonlar dönemine girmiştir. Seçimlerin ardından MSP, 
CHP ile anlaşarak 7 Şubat 1974’te güvenoyu alan CHP-MSP Koalisyon Hükümeti’ni kurmuştur 
(Demirel, 2013: 75). Her iki siyasi partinin liderlerinin hükümet etme konusundaki anlaşmazlığı 
nedeniyle bu koalisyon on ay sürebilmiştir. Ancak Milli Görüş Hareketi’nin iktidarı bununla 
sınırlı kalmamıştır. 1977 genel seçimlerine kadar işbaşında kalan AP, MSP, MHP ve Cumhuriyetçi 
Güven Partisi (CGP)’den oluşan I. Milliyetçi Cephe Hükümeti’nde de yer almıştır  (Tekin ve 
Okutan, 2011: 182). 5 Haziran 1977’de gerçekleştirilen genel seçimlerde de hiçbir siyasi partinin 
gerekli çoğunluğa ulaşamamasından dolayı kısa ömürlü koalisyon ve azınlık hükümetleri 
birbirini izlemiştir. Öncelikle Ecevit’in başbakanlığında kurulan CHP azınlık hükümetinin 
güvenoyu alamaması üzerine, Demirel’in başbakanlığında AP, MSP ve MHP’nin katılımıyla 
2. Milliyetçi Cephe Hükümeti kurulmuştur. 1978’de AP’den ayrılan 11 milletvekilinin CHP’ye 
katılımıyla bu hükümet düşmüş, Ecevit de istifa eden bağımsız milletvekillerini bir araya getirip 
bir koalisyon oluşturmuştur. Uzun ömürlü olmayan bu hükümet de yerini, MHP ve MSP’nin 
dışarıdan desteklediği Demirel’in kurduğu azınlık hükümetine bırakmıştır (Demirel, 2013: 75-
76). Bu hükümet 12 Eylül Askeri Müdahalesi’yle sona ermiş, diğer siyasi partiler gibi MSP de 
kapatılmıştır. 

12 Eylül Askeri Müdahalesi’yle kapatılan tüm siyasi partiler, darbe yöneticilerinin 
demokratik hayata dönüş kararıyla 1983’ten itibaren yeni adlarla kurulmuşlardır. Demokrasiye 
dönüşle birlikte, MSP’nin yerine Milli Görüş Hareketi’nin yeni partisi olarak RP, 13 Temmuz 
1983’te Türk siyasal hayatındaki yerini almıştır (Poyraz, 2010: 316-317). İlk sandık başarısını 26 
Mart 1989 yerel seçimlerinde oyların %9.8’ini alarak elde eden RP, 20 Ekim 1991 erken genel 
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seçimlerinde %16.2 oranında oy alarak 62 milletvekili çıkarmayı başarmıştır (Çakır, 2005: 
548-549) RP, en büyük başarısını, 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde genel oyların %19.1’ini 
alarak birçok ilin belediye başkanlıklarını kazanarak elde etmiştir (Yavuz, 2005: 596). RP’nin 
yerel seçimlerdeki bu başarısı 24 Aralık 1995 genel seçimlerinde RP’nin %21’lik oyla birinci 
parti olmasının yolunu da açmıştır (Akdoğan, 2005: 622). 1995 genel seçimlerinden RP’nin 
birinci parti olarak çıkmasına ve Meclis’te en fazla milletvekiliyle temsil edilmesine rağmen,  
Meclis’te grubu bulunan hiçbir siyasi partinin RP ile koalisyon kurmaya yanaşmamasından 
dolayı, Meclis’in ikinci ve üçüncü büyük partileri olan ANAP ile DYP’nin uzlaşmalarıyla 53. 
Hükümet kurulmuştur (Poyraz, 2010: 318-319). Uzun ömürlü olmayan ANAP-DYP azınlık 
hükümetinin, 6 Haziran 1996’da Mesut Yılmaz’ın istifasıyla sona ermesinin ardından 28 Haziran 
1996’da DYP-RP ittifakıyla Refah-Yol olarak adlandırılan koalisyon hükümeti kurulmuştur. 
Ancak bu hükümet, bir yandan Erbakan’ın Başbakan olduğu dönemde gerçekleşen Susurluk 
kazasından sonra uzun süre kamuoyunu meşgul eden tartışmalar, diğer yandan memleketin 
dört bir yanından gelen irtica haberleriyle meşgul olmuştur (Tekin ve Okutan, 2011: 220). 
Nihayetinde Refah-Yol Hükümeti’ne açık bir muhtıra niteliğindeki 28 Şubat 1997 tarihli MGK 
bildirisinin ardından 21 Mayıs’ta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş’ın “laiklik karşıtı 
eylemlerin odağı haline geldiği” gerekçesiyle RP’nin kapatılması istemiyle açtığı dava ise, RP’yi 
iyice çıkmaza sokmuştur. Bu gelişmelerin akabinde DYP ile yapılan koalisyon protokolü gereği 
olarak, Erbakan’ın başbakanlığı Çiller’e devretmek maksadıyla 18 Haziran 1997’de istifa etmesi, 
“devlet”e Refah-Yol Hükümeti’ni uzaklaştırmak için şekli bir gerekçe sunmuş oldu. Bu şekilde, 
Cumhurbaşkanı Demirel’in de gönüllü katkılarıyla gerçekleştirilen görünüşte “anayasal” bir 
operasyonla Refah-Yol Hükümeti rafa kaldırılmıştır (Erdoğan, 2007: 19). 

28 Şubat 1997 tarihli MGK bildirisinin ve 21 Mayıs 1997’de açılan kapatma davasının 
ardından RP’nin kapatılma tehlikesini gören yetkililer, 17 Aralık 1997’de Avukat İsmail 
Alptekin’in başkanlığında FP’yi kurmuştur. Bu tarihten bir ay gibi kısa bir süre sonra RP, 
Anayasa Mahkemesi tarafından “laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline geldiği” gerekçesiyle 
kapatılmıştır. RP’nin kapatılmasından sonra siyasi yasaklılar dışındaki, bütün partililer FP’ye 
katılmıştır. Böylece FP Meclis’te temsil edilmeye başlamış olup, partinin genel başkanlığına da 
Recai Kutan getirilmiştir. 18 Nisan 1999 genel seçimlerinde %15.4 oy oranıyla 111 milletvekili 
çıkarma şansını yakalamasına rağmen, FP’nin kaderi de selefi RP’ninki gibi olmuştur. Genel 
seçimlerin ardından Milletvekili Merve Safa Kavakçı’nın yemin törenine başörtüsüyle gelmesi 
üzerine, ülkede başörtüsü tartışmaları devam ederek artmıştır. Böylece FP ile ilgili dosyalar da 
toplanmaya başlamıştır (Mert, 2008: 79-80). Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa’nın 68. 
ve 69. maddelerinin ihlal edilmesi ve FP’nin RP’nin devamı olması, ayrıca kapatılan partilerin 
yöneticilerinin bir başka partinin yöneticisi ya da denetleyicisi olamayacağı ve partinin laikliğe 
aykırı eylemlerin odağı olduğu gerekçeleri ile 7 Mayıs 1999’da Anayasa Mahkemesi’ne kapatma 
davası açmıştır (Aykol, 2009: 258). Kapatma davasının açılmasından bir yıl sonra, 14 Mayıs 
2000’de yapılan FP kongresinde “Yenilikçi” kanadın Erbakan’a rağmen Recai Kutan’ın karşısına 
kendi adayı olan Abdullah Gül’ü çıkarması Milli Görüş geleneğinde bir ilk olup, bu girişim 
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Kutan’ın 521 oya karşı 633 oyla birinci olmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştır (Akdoğan, 2005: 
624). Milli Görüş Hareketi’nin meşruiyet temeli ve geleneği açısından “cesur bir teşebbüs” sayılan 
Yenilikçi kanadın “serbest iradeye dayalı yarış talebi”, otuz yıllık geçmişi olan bu siyasi çizginin 
büyük bir kırılmaya uğradığını göstermekteydi (Bulaç, 2009: 548). Milli Görüş Hareketi içinde 
beliren “Yenilikçi” kanat, artık salt kendilerini siyasi sahneden uzaklaştırmaya çalışan ‘karşı 
kitlenin’ varlığı üzerinden siyaset yapmakla mesafe kat edemeyeceklerini, aynı zamanda Milli 
Görüş çizgisinin de geçmişte yaptığı hataların sorgulanması gerektiğini anlamış olup, sistemle 
uyumlu, demokratik, hukuki, liberal ve Batı eksenli politikalara yönelmeyi tercih etmiştir. Bu 
yüzden Tekin (2004: 53)’in belirttiği gibi, 28 Şubat süreciyle RP’nin kapatılmasından partinin 
“efsanevi” lideri Erbakan sorumlu tutulmuş ve Milli Görüş Geleneği’nde adeta devrim niteliğinde 
gelişmeler gözlenmiştir. 

Yaşanan gelişmeler neticesinde örgütlü bir muhalefet yürüten “Yenilikçiler”in parti içinde 
arzu ettikleri siyaset tarzını sürdüremeyecekleri anlaşılmıştır. Ancak “Yenilikçiler”in FP’den 
ayrılmasına gerek kalmadan, Anayasa Mahkemesi FP’yi RP’nin devamı olduğu gerekçesiyle 
15 Aralık 2000’de kapatmıştır (Akdoğan, 2005: 624). Anayasa Mahkemesi tarafından FP’nin 
kapatılması, AKP’nin kuruluş sürecini hızlandırmıştır. 28 Şubat sürecindeki yenilgiyi mevzi 
bir kayıp olarak niteleyen İslamcı kesimlerde farklı kurumlar altında örgütlenmeye, FP’nin 
ardından SP’yi kurmaya, Milli Görüş Hareketi’nde siyaset yapmaya devam edenler olmuştur. 
Ancak toplumda “ne zaman iktidara gelseler engellenecekler” şeklinde yaratılan algıya, yaşanan 
sorunların İslamcılığın “ideolojik” yenilgisine dayandığı tespitini yapanlar eklenince, farklı 
bir çatı altında, daha popüler örgütlenmelere gitmeyi tercih edenler ve Milli Görüş Hareketi 
içinde sivrilen “Yenilikçiler” Türkiye’nin 39. partisi olan AKP’nin kuruluş sürecinde yer almıştır 
(Yılmaz, 2005: 615).

Kurucular Kurulu ve çekirdek kadrosu sadece Milli Görüşçülerden oluşmayan, ön 
saflarında solcu kimliğiyle sivrilmemiş, katı laikçilikten uzak, ilk başlarda sayıları ellinin üzerinde 
olan FP’liler olmak üzere, halen Meclis’te bulunan ANAP, DYP ve MHP milletvekillerinin, 
geçmişte farklı partilerde görev alan eski siyasetçiler, halen görev yapan belediye başkanları, 
iş camiası ve meslek kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı (Pamuk, 2001: 92) AKP, 14 
Ağustos 2001’de kurulmuştur. Radikal İslami bir söylemle ülkede ordunun sahip olduğu örtülü 
iktidarın çıkardığı engelleri aşmanın mümkün olmadığı tecrübesine sahip isimlerle oluşturulan 
AKP, yeni bir siyaset tarzı benimsemiştir. Modernist, demokratik bir tepkime içeren ve AB 
müktesebatına yakın ilgi gösteren bu yeni siyaset tarzı “muhafazakâr demokratlık” olarak 
tanımlanmaktadır (Gürkan, 2011: 5). AKP Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan Milli Görüş 
Partileri ile arasına mesafe koyarak sistemle barışık bir görüntü çizmek, İslamcı ve etnik kökene 
dayalı partilerden ziyade bir kitle partisi olma amacını taşıdığını belirtmek için, siyasi kimlik 
tanımında “muhafazakâr demokratlık”ı tercih etmiştir (Doğanay, 2007: 68).

Muhafazakâr demokrat AKP’nin kuruluşundan on beş ay sonra katıldığı 3 Kasım 2002 
genel seçimleri, Türk siyasetinde gerçek bir deprem etkisi yaratmıştır. Ülkede 1980 sonrasına 
damgasını vuran hemen bütün partiler Meclis dışında kalmış, seçimlerden sonra barajın altında 
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kalan DSP, ANAP ve DYP liderleri siyaseti bırakma kararı almıştır (Tekin ve Okutan, 2011: 229). 
Seçimlerde oyların %34.4’ünü alarak 365 milletvekili çıkaran AKP’nin bu başarısının ardında; 3 
Kasım 2002 genel seçimlerinden önce ülkede yaşanan derin ekonomik krizi üç partili koalisyon 
hükümetinin bir Dünya Bankası Teknokratı olan Kemal Derviş’i Devlet Bakanlığı’na atayarak 
çözmek istemesinin hükümetin zayıflığının ve istikrarsızlığının bir emaresi olarak nitelenmesi 
(Çınar, 2002: 41), seçimlerde Erdoğan’ın siyasi yasağının kalkması için verdiği hukuki mücadele 
ve milletvekili adaylığının Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptali gibi bazı sebeplerle halkın gözü 
önünde cereyan eden siyasi mücadelesi, “siyasal antropolojik karizması” ve ustaca sürdürülen 
seçim kampanyaları (Aktay, 2002: 53) yatmaktadır. 

2002’deki genel seçimlerin ardından 2007’ye kadar önceki koalisyon hükümetine nazaran 
oldukça başarılı bir dönem atlatan AKP, 2004’te yapılan yerel seçimlerde oy oranını %40’a 
çıkararak siyasi gücünü artırmıştır. Ancak 2007’de ülkedeki siyasi atmosferin cumhurbaşkanlığı 
seçiminde yaşanan “367 Krizi” ve “27 Nisan e-Muhtırası” gibi sebeplerle bozulmasından dolayı, 
erken seçim kararı alınmıştır. Erken seçim kararının ardından yapılan 22 Temmuz 2007 genel 
seçimlerinde Kurt (2009: 7)’un belirttiği gibi, Cumhuriyet mitingleri, 27 Nisan e-Muhtırası, 
cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve bu süreçte yaşanan “367” tartışmalarının oluşturduğu siyasi 
türbülans ve belirginleşen karmaşa sonucunda %46.58 oranında oy alarak 341 milletvekili 
çıkaran AKP parsayı toplamıştır.  

22 Temmuz 2007 genel seçimlerinin ardından “laikliğe aykırı eylemlerin odağı durumuna 
geldiği” gerekçesiyle hakkında açılan kapatma davasıyla ve 2008 ekonomik kriziyle yüzleşen 
AKP, 2009 yerel seçimlerinde %38.8 oranında oy alarak seçimlerden yine birinci parti olarak 
çıkmıştır. Yerel seçimlerden on beş ay sonra yapılan 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde AKP, 
%49.9 oranında oy alarak 326 milletvekili çıkararak üçüncü kez tek başına iktidara gelmeyi 
başarmıştır. AKP’nin genel seçimlerde oy oranını artırarak üçüncü kez tek başına iktidara 
gelmesi Külebi (2011)’nin belirttiği gibi, Türkiye’de seçmenlerin gündelik istikrardan yana 
olduğunu teyit etmektedir. Halk gündelik politikalarla kendisine belli bir düzeyde satın alma 
gücü sağlamış olan AKP’ye destek vermiştir. 

22 Temmuz 2011 genel seçimlerinde AKP’nin göstermiş olduğu siyasi başarıyı, 30 Mart 
2014’te yapılan yerel seçimlerden %45.5 oranında oy alarak yine birinci parti olarak çıkması 
izlemiştir. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinden bu yana istikrarlı bir siyasi başarı elde eden 
AKP, devletçi geleneği bir tarafa bırakarak çok sayıda özelleştirmeler yapan, kamusal alan 
tartışmalarıyla İslam’ın ve dinin siyasal ve sosyal hayattaki alanını genişletilerek kabul edilebilirlik 
düzeyini artırmayı başaran, Batı’ya her zaman kuşkuyla bakan selefi Milli Görüş Partilerinden 
farklı olarak Batı’yla işbirliği içinde olmayı yeğleyen, dini özgürlüklerle ilgili yaptığı açılımlarda 
da selefi olan partilerden farklı olarak ısrarcı bir tavırdan sakınarak uzlaşmacı politikalar izleyen 
pragmatist bir parti görünümüne sahiptir (Örmeci, 2008: 95-96).
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       3. TÜRKİYE’DE MUHAFAZAKÂR SAĞ VE KADIN

Türkiye’de muhafazakâr partiler döneminde siyasetin dilinin ve kurallarının erkeklerce 
belirlendiği, kadınların ya dışarıda tutulduğu ya da erkeklerin (eş, aile, parti lideri) denetiminde 
siyasete katılabildikleri gözlenmektedir (Gençkaya, 2011: 13). Kadına geleneksel rolleri olan 
annelik ve eşlik görevlerini yakıştıran muhafazakâr partiler, MNP’den RP’nin kapatılmasına dek 
tek bir kadını bile milletvekili adayı göstermediği gibi, kadınlar belediye başkanlığı, belediye 
meclis üyeliği ve parti il yönetimlerinden uzak tutulmuştur (Çakır, 2000: 29).

MNP’den RP’ye kadar Milli Görüş Hareketi partilerinin program ve tüzüklerine 
bakıldığında da siyasi, toplumsal ve ekonomik bir aktör olarak kadının ihmal edildiği 
görülmektedir. Milli Görüş Hareketi’nin ilk siyasi partisi olan MNP’nin programında; partinin 
aile düzenini toplumun temeli saydığı, “aile planlaması, nüfus siyaseti, doğum kontrolü, 
gebeliği önleme, istediği kadar çocuk yapma hürriyeti adları altında yürütülen” faaliyetlerin 
millî gelişmemizi engelleme hareketinin birer parçası olduğu ve bu yüzden şiddetle bu tür 
faaliyetlerin karşısında oldukları belirtilmektedir. Ayrıca Partinin amaçları arasında “fert, aile 
ve milletimize meşru her nevi kültürel, refah, saadet, selamet ile millet hâkimiyetini tahakkuk 
ettirmek, ilme uygun hareket eden adil, muktedir, feragatli, faziletli, şahsiyetli, hakka riayetkâr 
ve nefsine hâkim insanlar yetiştirmek ve millet hizmetinde yetkilendirmek” (Milli Nizam Partisi 
Program ve Tüzük, 1970: 15, 33, 37) şeklinde muhafazakâr siyasi düşüncenin aile ve din gibi ana 
kolonlarına vurgu yapan ibarelere rastlanmaktadır. Parti tüzüğünde yer alan “Kadın Gençlik 
Kolları Kongreleri, Kadın ve Gençlik Kolları Merkez İdare Kurulları, İl ve İlçe Kadın Gençlik 
Kolları Kongreleri, İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Kolları İdare Heyetleri …” şeklinde sıralanan 
yardımcı kuruluşlar dışında (Milli Nizam Partisi Program ve Tüzük, 1970: 43) kadının siyasal 
yaşama katılımına ilişkin Partinin herhangi bir düzenlemesi veya öngörüsü bulunmamaktadır. 

MNP’nin kapatılmasının ardından 1972’de kurulan MSP’nin parti program ve tüzüğünün 
aile ve kadın konusundaki hükümleri de MNP’ninkilerle bire bir örtüşmektedir. Selefi olan Milli 
Görüş partileriyle paralel olarak Parti’nin ailenin milletin temeli olduğuna inandığı vurgusunun 
yapıldığı RP Programı’nda da “ailenin güçlenmesi, huzur, saadet ve selamet içerisinde yaşaması 
ve her türlü yıkıcı maddi ve manevi tesirlerden korunması için gereken bütün tedbirlerin 
alınmasının vazgeçilmez prensipleri arasında yer aldığı” (Refah Partisi Programı, 1986: 9) 
belirtilerek ailenin dışında kadına değinilmemektedir. 

Ancak RP döneminde önceki Milli Görüş Hareketi partilerinden farklı olarak kadın, 
kamusal ve siyasal alanda görünmeye başlamıştır. İslami hareketin yükselişiyle birlikte 
eskiden evlerine hapsedilen kadınların artık cemaat ya da partinin çıkarları için belli düzeyde 
toplumsallaşıp siyasallaşmasına izin verilen 1980’ler Türkiye’sinde, bu amaca uygun olarak 
cemaatler ya da parti bünyesinde kadın birimleri teşkil edilmiştir. Büyük ölçüde erkeklerin 
denetimi altında bulunan bu birimlerin kadın konusunu ayrı ve özel bir formda ele alması 
arzulanan bir şey değildi, ancak konunun hayatiyeti ve buralara devam eden kadınların belki de 
yegâne kamusal mekân olmaları nedeniyle bu birimler adeta “kadınlar gettosu”na dönüşmüştür. 
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Özellikle büyükşehirlerde faaliyet gösteren birçok cemaatin bünyesinde, bazı durumlarda bir 
dernek ya da vakıf tabelası altında örgütlenen bu birimler, bir nevi “kadın kolu” işlevi üstlenmiştir 
(Çakır, 2000: 32). 

1980’lerde ülkede yaşanan bu dönüşümde RP’nin payı oldukça büyüktür. 1980 sonrasında 
kadın konusunda en büyük atağı gerçekleştiren siyasi parti olan RP, bir yandan başörtüsüyle 
üniversitelere devam edilmesine öncülük ederek destek vermiş, diğer yandan da kadınları 
siyasal faaliyetlere çekerek onları kendi programları doğrultusunda harekete geçirmiştir. 
Ülke çapında verimli ve yaygın bir parti örgütlenmesi için kadın yardımcılardan oldukça 
etkili bir şekilde yararlanan RP’nin kadın üyeleri, evlerdeki potansiyel seçmene erişmede 
oldukça aktif roller üstlenmiştir. Büyük şehirlerdeki gecekondu yerleşimlerinde ikamet eden 
yoksul insanlarla benzer davranış kalıplarını paylaşan RP’nin kadın üyeleri, düğün ve sünnet 
merasimlerine katılmanın yanı sıra, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek iyi ve kötü günde onlarla 
beraber olacaklarına söz vermişlerdir. Bu şekilde hummalı bir çalışma içerisine giren kadın 
komisyonlardaki RP’li kadınlar, 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde partilerini birçok yerde yerel 
yönetimlerin başına getirmişlerdir. RP’li kadınların bu seçimlerde özellikle İstanbul’da ev ev 
dolaşarak yaptığı çalışmalar, partinin kadına bakışında büyük bir aşınmaya yol açmıştır. İslami 
bir söylemle yola çıkan RP, fikirlerini sahiplendiği İslami düşünürlerin karşı oldukları “kadının 
kamusal alana çıkışı” konusundaki rijit tutumdan (Çaha, 2010: 257; Ayata ve Tütüncü, 2008: 
369) kısmen uzaklaşmaya başlamıştır. Kadını siyasi arenada geçmişe nazaran daha aktif; ancak 
erkeğin gerisinde, onu bütünleyecek ve destekleyecek bir noktada konuşlandırmıştır. 

Yaşanan bu tecrübe, İslamcı kadına kadın ya da birey olduğu için değil; İslam’ın 
siyasallaşmasında ve iktidara yönelmesi mücadelesinde üstlendiği rol bakımından değer 
biçilmesine yol açmıştır. İslamcı kadına atfedilen bu rol, merhum Erbakan’ın deyimiyle “davanın 
motoru” olmaktır. Dolayısıyla İslamcılık açısından İslamcı kadın “iktidar amacına yönelen 
aracın motoruyken, İslamcı erkek aracın direksiyonunda”, onu kumanda eden bir konumda 
bulunmaktadır. Diğer yandan İslamcılık’ın kadının yeri ve rolü hususunda yaşadığı bu ikilem, 
İslamcı kadınlar açısından da geçerlidir. Paradoksal bir şekilde kamusal alana dahil olan İslamcı 
kadınlar tarafından, kamusal alanda kadına atfedilen ikincil rol dini referanslara başvurularak 
pekiştirilmektedir (Haspolat, 2006: 22-23). Kadınlara atfedilen bu ikincil rolde, RP’nin izlediği 
tutum da etkili olmuştur. Kadınların belli düzeyde siyasallaşmasına izin verilen 1980’li yıllar 
boyunca, RP için İslam’a hizmet etmek amacıyla canla başla, ihlâsla, takvayla çalışan “bacılar”, 
1990’lı yıllarda maalesef arka plana itilmişlerdir. Bazı nedenlerle siyasette kadınlara parti içinde 
daha aktif roller verilmesi zorunlu hale gelince de parti ön saflarına o güne dek partili kadınlarla 
ilişkiyi sürdüren söylemle fazla ilgisi olmayan, ancak elbette başörtülü bacıların hakları 
konusunda duyarlı başörtülüleri temsil etmeye istekli kadınlar getirilmiştir (Aktaş, 2000: 42).

Kadınların hummalı çalışmalarının semeresiyle 1994 yerel seçimlerinde beklenmedik bir 
başarı gösteren RP döneminde, kadınlar ilk dışlanma deneyimlerini yaşamışlardır. Örneğin: 
1994 yerel seçimlerinde Sibel Eraslan ve çevresindeki kadınlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
başkanlığı için seçimleri örgütleyen önemli bir grup olmasına rağmen, belediye başkanlığına 
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gelen Erdoğan tarafından seçimlerden hemen sonra “feminist” olmakla suçlanarak belediye 
merkez organlarından dışlanmışlardır. Onların yerine belediye organlarına yeni yetişen, bu 
nedenle partili erkeklerce yönetilmesi daha kolay kadınlar getirilmiştir (Yılmaz, 2011: 783). Bu 
durumu Çakır (2000: 29), Milli Görüş Hareketi’ndeki erkeklerin daha fazla oy, daha geniş kitle 
desteği ve dolayısıyla sistemin egemen güçleriyle daha makul pazarlık olanakları için kadınları 
bir koz, bazı durumlarda da bir şantaj öğesi olarak ortaya sürdükleri, siyasette kadınların da 
olması gerektiği, ancak feministlik taslamamaları ve erkeklerden izin almadan zinhar sisteme 
kafa tutmamaları gerektiği şeklinde betimlemektedir.

1994 yerel seçimlerinde olduğu gibi 1995 genel seçimlerindeki aktif rollerine rağmen, RP 
içinden hiçbir kadın milletvekili seçilememiştir. Partisi için özverili kadınlara rağmen kadınsız 
bir parti olmakla suçlanan RP, 28 Haziran 1996’da DYP ile kurduğu Refah-Yol Koalisyon 
Hükümeti’nde vitrine bir Çiller yerleştirmeyi denemiş, ancak bu deneme de başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır (Aktaş, 2000: 42). Buradan Müslüman erkekler tarafından kendi başarısı için 
çalışan, emektar ve vefakâr hizmetleri üstlenen kadınların kabul gördüğü; ancak konu onların 
hakları ve iktidara katılımlarına geldiğinde kadın konusundaki tutucu anlayışlarını sürdürdükleri 
görülmektedir. Nitekim Refah-Yol Hükümeti’ne açık bir muhtıra niteliğindeki 28 Şubat 1997 
tarihli MGK bildirisinin ve 21 Mayıs 1997’de açılan kapatma davasının ardından kurulan FP, 
28 Şubat öncesinde RP’de görev alan erkeklerin tamamını içermekteydi. Ancak RP’yi iktidara 
taşıyan kadınlar, yeni kurulan FP’den dışlanmışlardı. 28 Şubat sürecinin faturası bir anlamda, 
Müslüman erkeklerce RP’li kadınlara kesilmiştir (Yılmaz, 2011: 783-784). 

Nitekim 28 Şubat sürecinde “mağdun” ve “mağdur” konumda olan yine İslamcı 
kadınlar olmuştur. 28 Şubat’tan önceki aylarda medya tarafından kurgulanan ‘irtica’ konulu 
mizansenlerde, “Fadime Şahin vakası”1 gibi örneklerle başörtülü genç kız ve kadınlar cinsel ve 
dinsel bakımdan istismar edilebilecek düzeyde zayıf kişilikli insanlar olarak tanımlanmış; zavallı, 
cahil, çaresiz, kültürsüz, sorunlu, bazen de eğitimli olmalarına rağmen sınıfsal durumlarının 
belirsizliği nedeniyle geçirdikleri bunalım nedeniyle dini bir arayış içerisine giren bir kadın 
portresi çizilmiştir. Bu süreçte başörtüsü yüzünden üniversiteden ayrılmak zorunda kalan 
sayısız öğrencinin yanı sıra, öğrenimlerini sürdürmek için başını açmak zorunda kalan sayısız 
öğrenciye ve başörtüsünü çıkarmadığı için fiili ve psikolojik tacize uğrayan öğrenci ve kamu 
görevlilerine ait anlatılmamış binlerce hikâyeye rastlamak olanaklıdır (Aktaş, 2007: 145). Ayrıca 
28 Şubat’ın siyasi sözlüğümüze kazandırdığı “ikna odası” da kadınlar üzerinden işlev görecek 
rejimin ortaya çıkardığı “steril” ve “aydınlanmış” kadınları hedefleyen bir temponun eseri olarak 
değinilmesi gereken önemli bir kavramdır. Yükseköğrenimine başörtülü olarak devam etmek 
1 Fadime Şahin adlı başörtülü kadının, Aczmendi Tarikatı lideri Müslüm Gündüz ile 28 Şubat’tan iki ay önce bir evde uygunsuz 
durumda basıldıktan sonra kendisinin kandırıldığını ve sahte şeyh Ali Kalkancı tarafından da iğfal edildiğini öne sürerek büyük 
tartışmalara ve aylarca Türkiye’nin gündeminde yer edinmesine yol açan, dönemin hükümetiyle ilgisi olmadığı halde hüküme-
tin provoke edilip suçlanması içi kullanılan, başörtülü ve inançlı kadınları kolayca kandırılıp kullanılabilen birer nesne olarak 
lanse eden ajitatif kurgu. Ayrıntılı bilgi için http://www.sabah.com.tr/fotohaber/gundem/iste_fadime_sahin/15646’e bakınız.
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isteyen genç kızların polis, psikolog, kadın öğretim üyeleri tarafından başını açmaları yönünde 
ikna edilmeye çalışıldığı bu ortamlar, adeta birer psikolojik işkencehane işlevi üstlenmiştir. Bu 
süreçte kendi ülkesinde eğitim ve istihdam olanağı bırakılmayan binlerce kadın, yurtdışına 
çıkmak, ticarete atılmak, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında görev almak şeklinde 
hayatlarını devam ettirmek durumunda kalmışlardır (Eraslan, 2007: 142-143).

Yukarıda değinildiği gibi, 28 Şubat sürecinin ardından kurulan FP’den de RP’yi iktidara 
taşıyan kadınlar dışlanmışlardı. Ancak bununla birlikte FP’nin program ve seçim beyannamesine 
bakıldığında, selefi olan Milli Görüş partilerinden farklı olarak kadın vurgusunun yapıldığı 
görülmektedir. Muhafazakâr siyasi düşüncenin temel argümanlarından olan ailenin toplumun 
temel sosyal kurumu olarak addedildiği parti programında, kadının ailenin ve toplumun temel 
direği olarak görüldüğü, kadının ekonomik ve sosyal hayatta daha başarılı olabilmesi amacıyla 
kadının eğitim ve öğretimine özel önem verileceği belirtilmiştir (Fazilet Partisi “Öncü Türkiye 
İçen Elele” Demokrasi İnsan Hak ve Özgürlükleri, Barış, Adalet ve Öncü Bir Türkiye İçin 
Kalkınma Programı”, 1998: 8). Ayrıca FP’nin 18 Nisan 1999 seçim beyannamesinde, partinin 
çalışan kadınların haklarının korunmasını öncelikle çözümlenmesi gereken sorunlar arasında 
gördüğü, çalışan kadınların doğum izni, kreş gibi fiziki sorunlarının yanı sıra, ağır ve tehlikeli 
işlerde veya istismara açık ucuz işgücü olarak çalışmasının çalışma hayatına ilişkin önemli 
sorunlar arasında yer aldığı, FP’nin cinsiyet ayrımcılığına dayalı hukuki sorunları ele alarak bu 
alandaki yasal boşluğu gidereceği, ekonomik hayatta kadın erkek eşitliğini sağlayacağı (Fazilet 
Partisi Günışığında Türkiye 18 Nisan 1999 Seçim Beyannamesi, 1999: 102) gibi Milli Görüş 
geleneğiyle çelişen ibarelere yer verilmiştir.

FP’nin program ve seçim beyannamesindeki bu farklılık, maalesef izlediği siyasete 
yansımamıştır. Nihayetinde 18 Nisan 1999 genel seçimlerinde de tabandan gelmeyen bir kadın, 
Ayşe Nazlı Ilıcak milletvekili adayı olarak gösterilmiş ve de İstanbul’dan milletvekili olarak 
seçilmiştir. Ilıcak’la birlikte İstanbul’dan aday gösterilen ve seçilen Merve Safa Kavakçı’nın 2 
Mayıs 1999’da Meclis’te yapılan yemin törenine başörtüsüyle gelmesi üzerine yaşanan gelişmeler 
ise, konunun farklı bir boyutunu gözler önüne sermiştir. Meclis’te 2 Mayıs günü yapılan yemin 
törenine başörtüsüyle gelen Kavakçı, DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit’in “burası devlete 
meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz” şeklindeki ifadesi üzerine 
harekete geçen DSP ve bazı ANAP milletvekilleri tarafından Meclis’ten çıkartılmıştır. Daha 
sonra da Kavakçı, Bakanlar Kurulu kararıyla ABD vatandaşlığını bildirmediği gerekçesiyle 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkartılmıştır (Toruk, 2011: 488). Her ne kadar FP’li 
erkeklerce Kavakçı olayı bir mağduriyet hikâyesi olarak kullanılmış olsa da, FP’li erkeklerin 
tamamına yakını Kavakçı’nın Meclis’e başörtüsüyle girmesine destek vermemiştir. Aksine FP’li 
erkek milletvekilleri, Kavakçı’dan başını açarak Meclis’e girmesini ve siyasi gerilime sebebiyet 
vermemesini istemiştir. Bu da aslında başörtüsüne sahip çıkma politikasının söz konusu 
Meclis olunca yerini nasıl kadını yalnızlaştırmaya bıraktığını açıkça göstermektedir. İktidarı ele 
geçiren FP’li erkekler, seçimlerin ardından Kavakçı’nın Meclis’e girmesine destek vermeyerek, 
onu bir kadın olarak yalnızlaştırmışlardır. Bu hadiseden sonra da başörtüsü sorunu Müslüman 
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erkeklerce kadın hakları ya da bireysel özgürlükler çerçevesinde tartışılmasının ötesinde, 
İslamcı-laikçi mücadelesinin de önemli bir imgesine dönüşmüştür (Yılmaz, 2011: 784).

Anayasa Mahkemesi tarafından 22 Haziran 2001’de kapatılan FP’nin ardından Milli Görüş 
Hareketi’ndeki “Gelenekçi” kanat tarafından kurulan SP de FP gibi parti programında kadın 
vurgusu yapmış olup, çalışma hayatında kadınlar için özel tedbirler alınacağını belirtmiştir. 
Ailenin toplumun doğal ve temel unsuru olarak kabul edildiği programda, aileyle ilgili ele 
alınması gereken önemli hususlardan biri olarak kadınların toplumsal konumu ve haklarına önem 
verildiği belirtilmiştir. Ancak programda kadının çalışarak aile bütçesine katkıda bulunması 
ve kendisini geliştirmesinin bedelinin çocuklarını ve ailesini ihmal olmadığı, partinin çalışma 
hayatında kadının annelik ve aile sorumluluğunu da yerine getirebilecek düzenlemeler yapacağı 
ve birçok toplumsal sorunun çözümü olarak geniş aile sisteminin özendirilmesi (Saadet Partisi 
Programı, 2001) şeklinde kadını annelik ve eşlik gibi geleneksel toplumsal rolüyle özdeşleştiren 
ibarelere yer verilmektedir. 

28 Şubat sürecinin Milli Görüş Hareketi içerisinde yarattığı dönüşüm ve ayrışma 
neticesinde, hareketin yükselen kanadı “Yenilikçiler” tarafından kurulan AKP’nin programına 
bakıldığında ise, sadece toplumun yarısını oluşturdukları için değil, birey ve sağlıklı nesillerin 
yetiştirilmesinde birinci derecede etkin oldukları için kadına öncelik verildiği, kamusal yaşama 
kadının katılımının ve siyasette faal rol oynamasının özendirileceği, kadınla ilgili STK’ların 
destekleneceği, kadına yönelik şiddetin ve istismarın önleneceği ve kadının eğitim sorununun 
çözüleceği, çalışma hayatında çocuk ve aile sorumlulukları dikkate alınarak sosyal güvenlik 
ve çalışma koşullarında iyileştirmeler yapılacağı, mevzuatımızda kadın aleyhindeki ayrımcı 
hükümlerin değiştirileceği gibi hükümlerin yer aldığı görülmektedir (AK Parti Kalkınma ve 
Demokratikleşme Programı, 2002: 87-89). 

Parti programında kadına yönelik olarak kamusal yaşama katılımının özendirilmesi, 
siyasette faal rol oynamaları gibi çeşitli politikalar önerilmesine rağmen, kadının toplum 
içindeki eşitsizliğine hiç değinilmemiştir. Kadına yönelik olarak yapılan değerlendirmelerde 
de ataerkil zihniyetin ve cinsiyete dayalı işbölümünün etkisi belirgin bir şekilde görülmekte ve 
hiçbir şekilde kadın-erkek eşitliğinden söz edilmemektedir. AKP, kadına yönelik olarak izlediği 
bu yaklaşımıyla mevcut eşitsizliği yeniden üreten bir anlayışla, liberal demokrasiden bireylerin 
doğal eşitliği ilkesine aykırı düşmekle uzaklaşmaktadır (Kahraman ve Evre, 2008: 70). 

 Kuruluşundan itibaren Milli Görüş çizgisinin devamı olmayıp, “değişim”in partisi 
olduğunu belirten AKP, siyasal İslamcı çizgiden farkını da sık sık vurgulamaktadır. AKP’nin 
3 Kasım 2002 genel seçimleriyle iktidara gelmesinden kısa bir süre sonra kurulan Kadın 
Kolları teşkilatı, düzenli ve yaygın örgütlenmesi, farklı alanlardaki faaliyetleriyle çok sayıda 
kadını siyasete çekmeyi başarmıştır. RP Hanım Komisyonları’ndan farklı olarak AKP Kadın 
Kolları’nın tek varlık sebebi yalnızca seçimlerde oy toplamak olmayıp, ayrıca kadın duygusunu, 
becerisini, organizasyon yeteneği ve sorumluluk bilincini siyasete taşımanın siyasetteki kaliteyi 
yükselteceği inancıyla kadınların siyasette daha aktif roller almaları ve projeler üretmeleri, 
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özgüven kazanmaları gibi hedeflere de dayanmaktadır. AKP’de gerek Kadın Kolları üyeleri, 
gerekse milletvekillerinin büyük bir çoğunluğu ilk kez AKP ile siyasete girmiş olup, parti 
teşkilatında RP ve FP kadın örgütlerinde siyaset yapan kadınların oranının %30 dolayında 
olduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda altı çizilmesi gereken önemli bir husus, AKP’li kadınların 
genel olarak RP’li kadınlardan farklı olduklarıdır. Çünkü AKP’li kadınlar siyasete baba/eş/
ağabey/yakın erkek akraba etkisiyle ya da telkiniyle değil, daha çok kendi inisiyatifiyle katılmayı 
tercih etmiştir. Hatta AKP’li kadınlar, partinin ana kademelerini lojistik olarak desteklemek için 
değil, siyaseten kendileri için var olmak hedefiyle siyaset yaptıklarını dile getirerek farklılıklarını 
vurgulamaktadırlar (Tür ve Çıtak, 2013: 615-621).

 Kısacası 2002’de başlayan AKP Hükümeti dönemi, kadın hareketi bakımından yeni 
bir dönem olmuştur. AKP gibi İslamcı, muhafazakâr ve zaman zaman da popülist bir parti, 
kadının insan haklarını koruma yolunda önemli yasal reformların gerçekleştirildiği bir 
dönemin hükümeti olmuştur. İdeolojisi gereği cinsler arasında eşitliğin varlığını kabul etmeyen 
bir siyasi hareketin mirasçısı olarak, kadın-erkek eşitliğini doğrudan kabul etmeden, kadının 
insan hakları yaklaşımını bir ölçüye kadar benimsemiş; bazı hususlarını da kendi ideolojisine 
göre dönüştürerek ele alma yoluna gitmiştir (Sancar, 2011: 76-77). Psikolojik olarak İslam’a 
bakışı ve İslam anlayışı son derece reforme edilen AKP’nin kadın kardeşlerimiz vurgusu, 
RP’de de bulunmaktaydı. Ancak AKP’nin kadına ilişkin söylemlerinin RP’nin aksine kısmen 
eşitlik vurgusunu içerdiği söylenebilir. Örneğin; medeniyetler arası diyalog toplantıları ve 
İslam Konferansları gibi platformlarda AKP’li yetkililerin yaptığı konuşmalara bakıldığında, 
yer yer kadın-erkek eşitliği vurgusunun yapıldığı görülmektedir. Buna rağmen RP’nin “hanım 
kardeşlerimiz İslam davasına sahip çıkalım” şeklindeki çağrısı eşitlik içermemektedir. Bu 
nedenle AKP’de de İslamcılığın bulunduğu, ancak bu İslamiliğin Milli Görüş’teki gibi ya da 
daha geriye dönük Ortaçağa ait bir İslamilik değil, aksine içinde moderniteyi absorbe eden 
bir İslamiyet olduğu söylenebilir (Akyol, 2009: 16-17). Ayrıca RP’nin 1995 öncesi ‘cemaatimsi’ 
yapısından ve ‘militanlığı’ndan uzak bir örgüt ve hareket niteliğine sahip olan AKP, sınıfsal 
temsiliyet bakımından da gerek şehirli, gerekse taşra yoksullarının oyunu aldığı gibi, Anadolu 
burjuvazisinin (Anadolu Kaplanları) de temsilcisidir. Anadolu burjuvazisinin hem kaynaklara 
ve piyasaya erişimi, hem de tanınması hususunda yaptığı aracılık faaliyetleriyle ve bu aracılığın 
üstesinden gelecek teknokratik elite sahip olması bakımından AKP, Milli Görüş partilerinin çok 
ilerisinde yer almaktadır (Bora, 2002: 32-33). 

AKP’lilerin yaşam tarzları bakımından da Milli Görüş partilerinden farklı bir sentez 
oluşturduğu söylenebilir. Özellikle makyaj, giyim, mücevherat gibi tüketim alışkanlıklarına 
bakılarak, AKP’li kadınların geleneksel İslami kültürün yanında Batı tarzı bir kültürün 
estetik değerlerini de yansıtacak şekilde melez bir duruş sergiledikleri söylenebilir. Örneğin; 
AKP’li kadınların kara çarşaf yerine markalı giyim tarzlarına yönelmesi, “türban” olarak 
siyasallaşan simge yerine halk arasında eşarp olarak bilinen bir tarzda ve farklı bir şekilde 
örtünmeleri, AKP’nin başörtüsü konusunda da Milli Görüş partilerinden farklı bir siyasal yol 
izlediğini göstermektedir. Hatta başörtüsü sorununun çözümüne, baş politize olmuş bir imge 
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görünümünden kurtarılması ve normalleşmesine yönelik olarak AKP’li kadınlarca moda 
defileleri düzenlenmektedir (Tekin, 2004: 148).

AKP AB’ye uyum çalışmaları çerçevesinde kadın örgütleriyle daha yapıcı ilişkiler kurmuş, 
kadın hakları konusunda etkin bir politika izlemiştir. Özellikle 2002-2007 yıllarını kapsayan 
ilk döneminde, İslami kimliğini daha geride tutup liberal demokratik değerleri önceleyerek 
(Yılmaz, 2011: 785) kadın-erkek eşitliği ve toplumsal cinsiyet alanında önemli reformları 
gerçekleştirmiştir (Yıldırım, 2013: 75).

9 Ocak 2003 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren “Aile Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun”la aile hukukundan doğan dava ve işlerin aile 
mahkemeleri tarafından görülmesi ve buralarda adli yargı alanında görevli, evli, çocuk 
sahibi, otuz yaşını doldurmuş ve tercihen de aile hukuku konusunda lisansüstü eğitim 
görmüş yargıçların görevlendirilmesi sağlanarak (Gökçimen, 2008: 34) bu alanda önemli bir 
reform gerçekleştirilmiştir. Aynı yıl işgücü piyasalarında kadın-erkek eşitliğini destekleyen 
AB direktiflerine uyum sağlamak amacıyla “4857 sayılı İş Kanunu” çıkarılmıştır. Bu yasayla 
cinsiyete dayalı ayrımcılık yasaklanmış, eşit davranma ve aynı ya da eşit değerdeki bir iş için 
eşit ücret ilkesinin uygulanması benimsenmiştir. Ayrıca bu yasaya binaen çıkartılan “Gebe ve 
Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair 
Yönetmelik”, kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar için eğitim 
kurumları ve kreşlerin açılmasını öngören hükümleri içermektedir. Ancak bu yasanın kapsamı 
ve yasa maddesindeki eşitlik ilkesi tanımı oldukça dar tutulduğundan çoğunluğunu kadınların 
oluşturduğu geçici ve yevmiyeli işlerle işe alım, meslek içi eğitim ve görevde yükselme gibi 
ayrımcılığın yüksek olduğu aşamalar kapsam dışında tutulmaktadır. Yukarıda bahsi geçen 
yönetmelikle 100 ile 150 kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde bakım odaları, 150’den fazla kadın 
işçi çalıştırılan işyerlerinde kreş açılması zorunluluğu getirilmiştir. Ancak bu yasal düzenleme 
çocukları sadece kadınların bakımına tabiymiş gibi görmekte, erkeklerin bu konudaki 
sorumluluklarını göz ardı etmekte olup, bu bakış açısı da işletmelerin kadın istihdamına sıcak 
bakmamasına yol açmaktadır (Dedeoğlu, 2009: 48-51).

2004’te Anayasa’nın 10. maddesine “kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin 
yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür” ibaresi eklenmiş; 90. maddesine yapılan ilavelerle 
CEDAW Sözleşmesi (Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) dâhil olmak 
üzere temel hak ve hürriyetleri hedef alan uluslararası belgelerin yasaların üzerine çıkarılması 
hükme bağlanmıştır (Kuyaksil, 2009: 347). 2004’te Anayasa’da yapılan bu değişikliklerin yanı 
sıra, AB’ye uyum yasaları çerçevesinde çıkarılan “Türk Ceza Kanunu” da reform niteliğinde 
düzenlemeleri içermektedir. Bu yasanın içeriğine değinmeden önce, 2004’te Türk Ceza 
Kanunu’nun hazırlanması aşamasında kamuoyunu uzun süre meşgul eden “zina” tartışmalarına 
değinilmesinde yarar vardır. Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişiklikler esnasında AKP 
tarafından zinanın tekrar suç sayılması yönünde yapılan teklif, başta kadın örgütleri ve AB 
tarafından büyük bir tepkiyle karşılanırken, AKP tarafından kamuoyu ve özellikle de kadınların 
taleplerinin bu yönde olduğu öne sürülmüştür. Ancak AKP’nin “bir farklılık direnci sergileme 
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refleksi” olarak algılanabilen ve Türk toplumunu Avrupa’dan asıl farklı kılan öğeler olarak aile 
ve ahlak olduğunun altını çizen bu isteği, şaşırılacak bir şekilde birçok muhafazakâr köşe yazarı 
tarafından bile eleştirilmiştir  (Tür ve Çıtak, 2013: 624).

Nihayetinde AKP, kamuoyunda cereyan eden birçok tartışmanın ve yoğun eleştirilerin 
üzerine bu talebinden vazgeçmiştir. Zina tartışmalarının ardından 26 Eylül 2004’te çıkarılan Türk 
Ceza Kanunu’yla kadına yönelik şiddet, eski yasanın aksine topluma karşı suçlar bölümünden 
çıkarılıp kişilere karşı suçlar bölümünde ele alınarak, bir dizi yaptırım öngörülmüştür. Yasanın 
sistematiğinde yapılan bu değişim, yasa koyucunun kadını genel ahlâkın ve ailenin bir parçası 
olarak değil de bağımsız bir birey olarak ele alması bakımından oldukça önemlidir. Ayrıca bu 
yasayla cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar bölümünde, evlilik birliği içinde tecavüzün 
suç olması gibi kadınların yıllardır mücadele ettiği talepler de yasalaşma olanağı bulmuştur 
(Kuyaksil, 2009: 347-348).

2004’te çıkarılan Türk Ceza Kanunu’nun ardından, 1998’de kadına yönelik şiddetin 
önlenmesi amacıyla çıkarılan ve Türkiye’de aile içi şiddet kavramının ilk kez hukuksal bir metinde 
tanımlanmasını sağlayan “Ailenin Korunmasına Dair Kanun”da 2007’de değişikliğe gidilerek 
yasanın kapsamı genişletilmiştir. Ancak yasada yapılan değişikliklere rağmen, uygulamada 
yaşanan sorunları bertaraf etmek için yasanın yeniden ele alınması ve değerlendirilmesi 
ihtiyacının belirmesi üzerine, “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun” 2012’de çıkarılmıştır (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü, 2012: 2). 

“Kadına yönelik şiddetle mücadelede, şiddete maruz kalan ya da risk altında bulunan 
kadınlara ve çocuklarına sunulan müdahale hizmetlerinden biri” olan sığınma evlerinin sayısı 
ve verdiği hizmetin kapsamı da AKP döneminde arttırılmıştır. Ayrıca kadınların şiddete maruz 
kaldıklarını yüz yüze ya da telefonla başvurabilecekleri, kadın ve çocukların şiddetle mücadele 
sürecinde ihtiyaç duydukları konularda ücretsiz destek sağlayan ya da sağlayabilecek kuruluşlara 
onları yönlendiren Kadın Danışma Merkezleri’nin sayısında da artış kaydedilmiştir (Tosun, 
2010: 11, 32). Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği bünyesinde 
2012’de kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İletişim Merkezi’nin vermeye başladığı “Alo 
183 Hattı” hizmeti de bu alanda hatırı sayılır bir gelişme olarak kabul edilebilir. Bu hizmetle 
alınan “ihmal, istismar ve şiddet vakaları ya da töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için 
tedbir mahiyetindeki ihbarlar”, durumun aciliyeti göz önünde tutularak, vakanın bulunduğu ilin 
acil müdahale ekip sorumlusuna ve/veya kuvvetlerine bildirilmektedir. Acil müdahale ekibi de 
vakayı değerlendirdikten sonra emniyet veya jandarma birimleriyle koordinasyonu sağlayarak 
kısa sürede müdahale edilmesini sağlamaktadır (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2014). 

Kadının şiddete ve tacize karşı korunmasına yönelik bu düzenlemelerin dışında, çalışma 
hayatına ilişkin yasal düzenlemelerin yapılmasına devam edilmiştir. 2004’te çıkarılan “Kadın 
İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik; 2007’de Gelir Vergisi 
Kanunu’nda yapılan değişiklikle “hane içinde kadınlar tarafından üretilen ürünlerin kermes, 
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festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması 
sonucu kadınların elde ettikleri gelirlerin vergiden muaf tutulması; 2010’da yayımlanan 
“kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilesi, toplumsal yaşamda kadın-erkek 
eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedefine ulaşmak 
amacıyla kadınların istihdamının arttırılması ve eşit işe eşit ücret olanağının sağlanması 
amacıyla Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” konulu Başbakanlık 
Genelgesinin yayınlanması gibi düzenlemeler buna örnek gösterilebilir (Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2012: 2, 9-10). 

12 Eylül 2010’da kabul edilen referandumla Anayasa’nın “Kadınlar ve erkekler eşit 
haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” şeklindeki 
10. maddesinin ikinci fıkrasının sonuna, “Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı 
olarak yorumlanamaz” (5982 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, md. 1) cümlesi eklenerek, pozitif ayrımcılığa ilişkin 
anayasal nitelikli önemli bir değişiklik gerçekleştirilmiştir. Ayrıca “kadın haklarının korunması 
ve geliştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ülkemizde ve uluslararası 
alandaki gelişmeleri izlemek, bu gelişmeler konusunda TBMM’yi bilgilendirmek, kendisine 
esas veya tali olarak havale edilen işleri görüşmek, istenildiğinde TBMM’ye sunulan yasa tasarı 
ve teklifleriyle yasa hükmünde kararnameler hakkında ihtisas komisyonlarına görüş sunmak 
üzere” TBMM’de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunu kurulmuştur (5840 Sayılı Kadın 
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu, md. 1). Yakın dönemde gerçekleşen bir diğer önemli 
gelişme de Avrupa Bakanlar Komitesi’nin 7 Nisan 2011’de kabul ettiği “Kadına Yönelik Şiddet 
ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ni 
25 Kasım 2011’de kabul edilen yasayla Türkiye’nin ilk onaylayan ülke olmasıdır (Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2012: 2).

Kadın-erkek eşitliği, kadının güvenliği ve statüsü alanında kaydedilen bu gelişmeler, 
ilk etapta AKP Hükümeti’nin önemli bir başarısı olarak kabul edilebilir. Ancak yukarıda da 
değinildiği gibi, parti programına ve AKP’nin bu alandaki söylemlerine bakıldığında farklı bir 
manzarayla karşılaşılmaktadır. Çünkü AKP Hükümeti ve partinin tabanı kadını geleneksel 
toplumsal cinsiyet kalıpları içerisinde değerlendirmekte, kadını geleneksel rolüyle ele almakta 
ve ona bağımsız bir birey olarak değer atfetmemektedir. 12 Haziran 2011 genel seçimlerden 
sonra Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 
kurulması, birtakım önemli yasal değişikliklere ve parti yönetiminin kadına karşı olumlu 
söylemlerine rağmen uygulamada kadın hakları ihlallerine yönelik yeterli düzeyde önlem 
almaması, nüfusun yarısını teşkil eden kadınların Meclis’te yeterince temsil edilmemesi gibi 
konular, AKP Hükümeti’nin kadına olan bakışını göstermektedir (Yıldırım, 2013: 75-76). 

Son zamanlarda AKP iktidarının kamuoyunu uzun süre meşgul eden “kürtaj”, “sezaryenle 
doğumu engelleme”, “kız ve erkek öğrencilerin aynı evde kalmaması” ve nihayet “boşanma 
öncesi çiftlerin dört kez terapiye zorunlu tutulması” gibi talepleri ve bunlara yönelik olarak 
verdiği kararlar bu bakış açısını yansıtmakla beraber, partinin hedefinde erkekten çok 
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kadının olduğu ve kadının sadece aile içindeyse hakları olabileceğine inandığı eleştirilerine 
yol açmaktadır. Bunlardan kürtaj yasağı, kadının ruh ve beden sağlığına zarar vereceği gibi, 
istenmeden ve hazırlıksız olarak yapılan doğumlarla dünyaya gelen çocuklara iyi bir gelecek 
hazırlanamayacaktır. Ayrıca söz konusu yasakla birlikte kürtaj geçmişte olduğu gibi, ‘merdiven 
altı’ yöntemlerle sağlıksız kliniklerde ya da evlerde yapılacak olup, bu da kadın ölümlerini 
artıracaktır (Günçıkan, 2013: 12). 

AKP’nin Kürtajı “haram” ve “cinayet” olarak gören bu tavrını sadece muhafazakârlıktan 
değil, aynı zamanla muhafazakârlıkla birlikte işleyen bir erkeklik ideolojisinden de izler taşıdığını 
belirten Türk (2012: 12)’e göre,  muhafazakâr hegemonik erkeklik algısı kadının görevini ve 
birincil varlık sebebini -ona biyolojik bir öz bulmaya çalışarak- tayin etme çabası içerisindedir. 
Bunu da ya kadını “anne” ve “bacı” olarak korunması gereken bir mülk nesnesi ya da iffetten 
yoksun bir “cadı”, tüm toplumun ahlaki değer ve yapısını tehdit eden bir tür “femme fetale”2 olarak 
gören bir bakış açısıyla yapmaktadır. Kadına ve kadınlığa yönelik bu özcü yaklaşım, aslında 
muhafazakâr erkeklik algısının kadından beklentilerinden bağımsız olarak düşünülemez.

AKP, kürtajı yasaklama, sezaryenle doğumu engelleme çabalarının yanı sıra, boşanmaya 
karar veren çiftlere “bir kez de aile danışmanına sor” yöntemini getirmiştir. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın yapacağı mevzuat değişikliğiyle Aile Mahkemeleri, 
boşanmadan önce çiftleri en az dört seansla toplamda üç yüz altmış dakika hizmet alabilecekleri 
aile danışmanlarına yönlendirme yetkisine sahip olabilecektir. Aile Mahkemeleri de çiftlerin 
boşanmasının doğru olup olmadığına aile danışmanlarının çiftler hakkında hazırlayacağı 
rapor doğrultusunda karar verebilecektir. Sağlıksız verilen boşanma kararlarıyla evliliklerin 
bitirilmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığı bu uygulama (Çalık, 2013), boşanmayı suçluluk 
duygusu haline getirdiği ve bununla ilgili zorluklar çıkarmanın devletin görevleri arasında 
olmadığı gerekçeleriyle feministlerce eleştirilmektedir. Devletin ister evlilik içerisinde, ister baba 
şiddeti altında olsun onarılamayacak, zarar veren ve ölüme yol açan ilişkilerin sonlanmasında 
mağdur tarafın yanında olması, onu koruması sorumluluğunun olduğu belirtilmektedir. 
Başbakan Erdoğan’ın (12. Cumhurbaşkanı) kız ve erkek öğrencilerin aynı evde kalmaması, 
gerekirse buna yönelik yasa çıkarabileceklerini söylemesi ve bunun ardından 5326 sayılı 
Kabahatler Kanunu’na göre öğrenci evlerinde kalan gençlere kesilen para cezaları, yukarıda bahsi 
geçen hegemonik erkeklik algısının bir yansımasıdır. Ancak aynı iktidar döneminde eğitim, 
sağlık ve ekonomi alanında yapılan düzenlemelerle beden ve ruh sağlığı açısından oldukça 
sakıncalı olan ergen evlilikleri özendirilmektedir (Günçıkan, 2013: 13). Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın yeni evlenen gençlere on bin TL’ye kadar kredi verme kararının ardından Kredi ve 
Yurtlar Kurumu’nun öğrencilere verdiği öğrenim kredisi ve yurt ücretlerini üniversite okurken 
evlenen öğrencilerden almaması, evlenen ve kredi borcu bulunan öğrencilerin de geçmişe 
dönük borçlarının silinmesi (Serim ve Özyurt, 2013) yönünde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 
yaptığı düzenleme buna örnek gösterilebilir.

2   Fransızcada ilişkiye girdiği erkeklere sonunda büyük sıkıntılar yaşatan çekici ve baştan çıkarıcı kadın ya da felakete neden 
olan kadın anlamına gelir. Ayrıntılı bilgi için http://tr.wikipedia.org/wiki/Femme_fatale’e bakınız.
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Kısacası muhafazakâr ve İslamcı kadının siyasetteki görünürlüğünün artırmasına kısmen 
katkı sağlayan; ancak kadının parti örgütlenmesinde güçlü bir konuma gelmesine kapalı olan 
parti programı ve retoriğinin değişmesinin yanı sıra, kadının siyasi temsilinin artmasına yönelik 
çabaları oldukça sınırlı olan (Ayata ve Tütüncü, 2008: 384), kadına siyaset ve finans alanında 
edilgen roller biçen AKP’nin kadına bakışının, selefi olan diğer muhafazakâr partilerden farklı 
olduğu söylenemez. Kadına bakış konusunun İslam, gelenek ve modernlik arasındaki gerilimin 
tam ortasına oturduğu Türkiye’de, muhafazakâr partilerin kadının siyasal hayattaki konumuna 
ilişkin tutumlarında belirgin bir değişiklik gözlenmemektedir. Kadının siyasetteki rolünün 
tartışıldığı günlerde İslami ya da konjonktürel koşullardan çok gelenek aracılığıyla tevarüs 
edilen muhafazakâr bakış açısından hareketle kadınların seçme hakkına sahip çıkan, ancak 
seçilme haklarına sahip çıkma konusunda kuvvetli bir direnç gösteren RP (Bulaç, 2009: 223) ile 
AKP arasında belirgin bir farklılık bulunmamaktadır. 

Şöyle ki, AKP’de de kadınlar milletvekili olarak kendilerine pek yer bulamazken (12 
Haziran 2011 seçimleriyle AKP’de 30 kadın milletvekili bulunmaktadır.), aynı durum parti 
örgütleri için de geçerlidir. Ayrıca parti üst örgütlerinde Meclis’te temsil olanağı bulamayan 
örtülü kadınlara da yer verilmemektedir. Parti yönetiminin ve kadın kollarının hiyerarşisinde 
aşağılara inildikçe başörtülü kadın sayısında belirgin bir artış gözlenmekte, parti tabanının 
önemli bir çoğunluğunu teşkil eden başörtülü kadınları üst düzeyde temsil edenler yakın zamana 
dek sadece milletvekili ya da bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı eşleridir (Yılmaz, 2011: 785). 
Ancak 2013-2014 yasama yılı başlamadan önce yapılan Meclis İçtüzüğü değişikliğiyle başörtülü 
milletvekillerinin Meclis’e girmesinin yolu henüz açılmıştır. 

Diğer muhafazakâr partilerde olduğu gibi AKP’de de siyaset, sermaye ve finans alanından 
dışlanan kadınlar, STK’lar içinde daha fazla yer bulmuşlardır. Bunun iki nedeni bulunmaktadır. 
Bunlardan ilki, kendilerine siyaset, sermaye ve finans alanında yer bulamayan kadınların ancak 
STK’lar aracılığıyla kamusal alanda temsilini olanaklı kılabilmeleridir. İkincisi ise, kadınların 
taşıdıkları “direnç” potansiyelini makulleştirmek üzere Müslüman erkeklerce sivil toplum 
faaliyetlerinin kadınlara terk edilmesidir (Yılmaz, 2011: 792). 

STK’lar dışında kadınlara insan hakları konusunda açtığı kapı oldukça dar bir çıkışa 
olanak sağlayan AKP’nin bu aralık kapı siyaseti de tam anlamıyla bir kadın politikasına evrilme 
ufkuna sahip değildir. AKP genel itibariyle kadın örgütlerinin baskısına maruz kaldıkça kadın-
erkek eşitliği konusunda birkaç yasal düzenlemeyi gerçekleştirip, daha sonra geri adım atan 
ve bu yolda fazla zihinsel çaba sarf etmeyen bir parti görünümüne sahiptir. Örneğin; 2004’te 
Anayasa’nın 10. maddesine “kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama 
geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür” ibaresi eklenmiş, ancak devlet kurumlarının bunu 
nasıl hayata geçireceğine dair “eylem planının” sağlıklı bir şekilde uygulandığını söylemek 
olanaksızdır. Meclis’te Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulmakta, ancak Komisyonun 
izleme, raporlama görevini nasıl yerine getireceğine dair bir politika geliştirilemediği gibi, yerel 
yönetimlerde eşitlik birimlerinin nasıl kurulacağına dair bir plan da geliştirilememiştir. Yani 
AKP döneminde gündelik pazarlıklar ve uzlaşmalar ekseninde şekillenen bir kadın hakları 
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siyaseti henüz aşılamadığı gibi (Sancar, 2011: 76-77), diğer muhafazakâr partilerle paralel olarak 
“eş” konumundaki kadınlar kendilerini birey olarak değil, statü sahibi erkeklerin tamamlayıcısı 
olarak takdim etmeye devam etmişlerdir.

      4. SONUÇ

Bu çalışmada muhafazakârlığın daha özelde İslam’la ilişkilendirilerek algılandığı 
Türkiye’de muhafazakâr sağ partilerin kadına bakışı, MNP ile başlayıp SP’ye kadar uzanan 
Milli Görüş Partileri ve “muhafazakâr demokrat” kimliğiyle onlarla arasına mesafe koyan AKP 
üzerinden ortaya konmaya çalışılmıştır. Kadın, MNP’den RP’ye kadar kamusal ve siyasal alanın 
dışında tutulan, RP ile bu alanlardaki görünürlüğü artmaya başlayan bir aktör olmuştur. Birey 
olduğu için değil, İslam’ın siyasallaşmasında ve iktidara yönelmesinde üstlendiği rol bakımından 
kadına değer atfedilen RP döneminde kadın, bu saiklerle politikleştirilmiş; ancak Müslüman 
erkeklerce kendi siyasi başarısı için kabul gören kadının siyasetteki temsiline sıcak bakılmamış 
ve kadının siyasette kolayca yönetilmesi istenmiştir. RP’nin akıbetini getiren 28 Şubat sürecinin 
faturası da bir anlamda kadına kesildiği gibi, bu süreçte “mağdur” ve “madun” olan yine İslamcı 
kadınlar olmuştur.  FP ve akabinde gelen SP, Milli Görüş Hareketi’nden farklı olarak program ve 
beyanatlarında kadın vurgusuna başvurmakla birlikte, bunu izledikleri siyasete yansıtamamıştır.

AKP iktidarları döneminde ise, özellikle AB’ye uyum çalışmaları çerçevesinde kadın-
erkek eşitliği, kadın hakları ve güvenliği, kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesi yolunda 
birçok gelişme kaydedilmiş olmakla birlikte, kadının siyasi temsil sorunu, kadın hakları ihlalleri 
ve cinsiyet ayrımcılığı gibi sorunlar devam etmektedir. AKP iktidarları dönemindeki kadını 
“annelik” ve “eşlik” gibi geleneksel rolüyle özdeşleştiren, onu bağımsız bir birey olarak ele 
almayan düzenlemeler ve değerlendirmeler, geleneksel ataerkil zihniyetin ve cinsiyete dayalı 
işbölümünün AKP iktidarları döneminde de sürdüğünü göstermektedir. Ayrıca AKP iktidarının 
Kürtaj Yasası olarak bilinen “Üreme Sağlığı ve Çocuk İstismarı Yasa Tasarısı” ile başlayan ve 
akabinde gelen “kız ve erkek öğrencilerin aynı evde kalmaması” gibi bir dizi talebi ve bunlara 
dönük uygulamaları, onun ‘muhafazakâr hegemonik erkeklik ideolojisi’ne sahip ve Milli Görüş 
değerlerine doğru bir evrilme süreci içinde olduğunu göstermektedir. 

Çalışmada Türkiye’de muhafazakâr sağ partilerce nüfusun yarısını oluşturan kadınların 
siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan arka planda tutulduğu; kadının bağımsız bir birey olarak 
ele alınmayıp, statü sahibi erkeklerin mütemmim cüzünü oluşturan bir mülk nesnesi olarak 
algılandığı sonucuna erişilmektedir.
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1.GİRİŞ

İstihdam edilenler ile işsizler toplamının oluşturduğu işgücünün kurumsal olmayan 
nüfusa oranı şeklinde tanımlanan işgücüne katılma oranı (İKO), ekonomik kalkınmanın önemli 
üretim faktörlerinin başında gelmektedir. Böylesi öneme sahip olan İKO, diğer tüm ülkelerde 
olduğu gibi ülkemiz de erkeklerin lehine dengesiz bir dağılım sergilemektedir. Yıllara göre kadın 
ve erkek işgücü oranları gösteriyor ki 1990-2013 yılları arasında erkeklerin işgücüne katılım 
oranları % 75 civarında iken kadınlarda ise bu oran  %32 civarındadır  (Grafik 1). 

Türkiye’deki işgücüne katılma oranlarındaki düşüklüğün önemli nedenlerinden biri de 
kadınların işgücüne katılım oranlarının düşük olmasıdır. Kadınların toplumsal ve ekonomik 
yaşama katılımları ile toplumsal ve ekonomik kalkınmadan yararlanma biçimleri ve ölçüleri 
doğru orantılı değildir. Kadınların toplumsal ve ekonomik kalkınmadan yararlanma durumları, 
ülkelerin gelişmişlik ve azgelişmişlik düzeyleri ile ilişkilendirilebilirse de genel anlamda bütün 
toplumlarda erkeklerin gerisinde kaldıkları bilinen bir gerçektir (Kakıcı vd., 2007). Oysaki son 
50 yıldır pek çok ülkede kadınların işgücüne katılımındaki artış, iş gücü arzının artmasına ve 
dolayısıyla da ekonomik büyümenin artmasına neden olmuştur (Gilfillan and Andrews, 2010).

  Kadınların işgücüne katılımı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen pek 
çok çalışma yapılmış, incelenen ülkeye özgü olmakla birlikte çoğunda U şeklinde ilişki olduğu 
ortaya çıkmıştır (Goldin,  1995; Mammen and Paxson, 2000; Tansel, 2002; Fatıma and Humera, 
2009; Sanjukta 2010; Er, 2012; Gilfillan and Andrews, 2010; Mujahid et all., 2013; Verick, 2014).

Kadınların işgücüne katılımı, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru olarak kabul 
edilmekle birlikte, Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranları düşüktür ve son 20 yıldır 
giderek gerilemektedir. Kanunlardaki eşitlikçi yapıya rağmen, kadının niteliksel gelişimini ve 
işgücü piyasasına girişini sağlayacak gerekli mekanizmaların oluşamaması bu düşüşün önemli 
nedenlerinden biridir ve Türkiye’de kadın istihdamı temel sorun alanlarından biri olarak 
varlığını sürdürmektedir (KSGM, 2010).

Kadınların düşük iş gücüne katılım ve istihdam oranları Türkiye’nin istihdam alanındaki 
en önemli sorunlarından birisi olarak görülmektedir. Türkiye’de kadınların işgücüne katılım 
oranı (İKO), AB ve OECD standartlarına göre oldukça düşüktür. Büyüyen ekonomisine rağmen 
Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranları 1990-2013 yılları arasında büyük artış gösteren 
diğer OECD ve AB ülkelerinin aksine düşüş göstermiştir. World Bank verilerine göre 1990-
2013 dönemi incelendiğinde OECD ve AB ülkelerinde İKO’ları sürekli artan bir seyirle 2013 
yılında sırasıyla %65 ve %70 civarında iken Türkiye’de ise bu oranın  %55’e ancak yaklaşabildiği 
görülmektedir (Grafik 2). 

Türkiye’deki işgücüne katılım oranlarının istenilen düzeye çıkarılmamasının en önemli 
nedenlerinin başında kadınların çok düşük oranlarda işgücüne dahil olması gelmektedir. 
Gerçekten de gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında yaklaşık %30 civarındaki işgücüne katılma 
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oranı performansı oldukça düşük ve üzerinde düşünülmesi gereken bir rakamı işaret etmektedir 
(İFESAM, 2014).

Cinsiyete göre değerlendirildiğinde ise Türkiye, kadın istihdam oranının en düşük olduğu 
OECD ülkesidir. Kadın İKO, OECD ülkelerinde %62.1, AB ülkelerinde %66.1 gibi yüksek 
rakamlara ulaşmış iken ülkemizde bu oran %32’ler oranında kalmıştır. Üstelik 1990’ların 
başında %36.2 olan bu oran 2013’e gelindiğinde diğer ülkelerdeki gibi artması beklenirken %11 
oranında daha da azalmıştır (Grafik 1). 

Grafik 1: Türkiye’deki 15-64 Yaş Arası Kadın Erkek ve Genel İşgücüne Katılım 
Oranları,  (1990-2013).

Kaynak: TÜİK, Worlbank, World Development Indicators, 2014.

Grafik 2: OECD, AB ve Türkiye’deki Kadın İşgücüne Katılım Oranları, 1990-2013.

Kaynak: Worlbank, World Development Indicators, 2014.
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Ekonomik kalkınmada önemli bir etkiye sahip olan kadın işgücünün özellikle ülkemizde 
neden bu kadar düşük olduğunun nedenlerinin araştırılması gerektiği düşüncesinden hareketle 
bu çalışmada ülkemizde kadınların işgücü piyasasına katılımını etkileyen faktörlerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaçla TÜİK tarafından İBBS-1 kapsamında yer alan 12 bölge için elde edilen 
2008-2013 verileri kullanılarak Panel Veri Analizi tahmin yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın 
giriş bölümünden sonraki ilk bölümünde Türkiye’deki kadın işgücünün tarihsel gelişimi ve 
kadın işgücüne katılım hakkında bilgi verilmiştir. 3. Bölümde konuyla ilgili literatür taramasına 
yer verilmiştir. İzleyen bölümde ise kadın işgücüne katılımı etkileyen faktörler açıklanmıştır. 
Analizde kullanılan yöntem, veri ve model tahmini 5. Bölümde verilmiştir. Son bölümde ise 
analiz bulguları değerlendirilerek önerilerde bulunulmuştur.

2.TÜRKİYE’DEKİ KADIN İŞGÜCÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ

Türkiye Cumhuriyeti kadın konusuna ilişkin olarak dünyada istisnai ve özgün bir tarihsel 
deneyim yaşamıştır. Kadınların ilerlemelerine ve güçlenmelerine ilişkin olarak günümüzde 
alınan bütün kararlarda ve uygulanan bütün politikalarda bu tarihsel deneyimin yansımalarını 
görmek mümkündür. Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu 1923 yılını izleyen ilk 10 yılda 
Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen reformlar, bir yandan kadının yurttaşlık haklarını 
kazanmasını, diğer yandan Türk toplumunun yeniden yapılanmasını sağlamış, böylece büyük 
bir toplumsal değişim gerçekleştirilmiştir (KGSM, 2014).

Kadının çalışma hayatına katılması resmi olarak esas itibariyle insanlık tarihi kadar 
eskidir. Tarlada, bağ-bahçede kadınlar en az erkekler kadar çalışagelmişlerdir. Ancak asıl kilit 
nokta, üretim ilişkileri ve sosyo-ekonomik yaşamda yaşanan büyük dönüşümün beraberinde 
getirdiği yenilik çerçevesinde kadının gerçekleştirdiği faaliyetlerin iş kapsamında ele alınarak 
değerlendirilmesidir (Çiftçi, 2010).

Kadınların çalışma hayatına katılması, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
sanayileşmeye paralel olarak gelişme göstermiştir (Önder, 2013). Sanayi Devriminden önce 
kadınlar geleneksel rollerinin fazlaca dışına çıkamamışlar, ücret karşılığında işçi statüsü ile 
çalışmaları sanayi devrimi ile mümkün olabilmiştir (Özer ve Biçerli, 2004). 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Tanzimat ile birlikte çalışma yaşamına ilişkin mevzuat 
öngörülmeye başlanmışsa da, kadın işgücü için düzenleme yapılması ancak Cumhuriyet 
Dönemi’nde gerçekleşmiştir (Önder, 2013).

Türkiye’de kadının işgücü piyasasıyla tanışması, emek piyasasında yaşanan gelişmeler 
ya da ekonomik kaynaklı faktörlerden değil, tam aksine bir zorunluluk sonucu olmuştur. 
Kadınların işgücüne katılımı 1915 Balkan Savaşı sırasında erkelerin çoğunun orduya katılması 
sonucu azalan işgücünü takviye etmek mecburiyetiyle başlamış, I. Dünya, İstiklal ve II. Dünya 
Savaşları sırasında artmıştır. Bununla birlikte, savaş sonrası erkeklerin terhis olmasıyla birlikte 
kadınların büyük bir kısmı yine geleneksel ev işlerine geri dönmüşlerdir (Berber ve Eser, 2008). 
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Yapılan çalışmalar, Osmanlı İmparatorluğu ve erken Cumhuriyet dönemlerinden itibaren 
Türkiye’de kadınların iş sahasında yer almaya çalıştığını, ancak bu çabanın kötü çalışma 
koşulları ve düşük ücretlerle karşılık bulduğunu göstermektedir. Genel kanının aksine Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde, özellikle tekstil ve imalat sektörlerinde kadın emeği yaygın olarak 
kullanılmakta; ancak günümüzdekinden çok da farklı olmayan biçimde, kadınlar daha düşük 
ücretlerle çalışmaktadır (Kılıç ve Öztürk, 2014).

Ülkemizde kadın gerçek anlamda 1950’lerden sonra kırdan kente yönelik göçün 
beraberinde getirdiği kentleşme sonucunda işgücü piyasası içinde yer almaya başlamıştır. 
Zaman içinde kadınların işgücü piyasasındaki konumları ve çalışma biçimleri de değişmiştir. 
Değişen ekonomik ve sosyal yapı ile birlikte kadınların işgücü piyasasında daha fazla yer aldığı 
günümüzde, kadın işgücüne katılım ve istihdam durumunun incelenmesi önemlidir (Berber ve 
Eser, 2008).

2.1.Türkiye’deki Kadın İşgücüne Katılımına Genel Bakış

Ülkemizde kadınların işgücüne katılımının gelişimi incelendiğinde gelişmiş ülkelerde 
olduğundan çok farklı olduğu görülmektedir. Türkiye’de İKO, yıllar geçtikçe kendi içinde iyiye 
doğru gidişat sergilemesine rağmen dünya ülkeleri ile karşılaştırıldığında standartların gerisinde 
kaldığı giriş bölümünde bahsedilmişti (Grafik 1 ve Grafik 2). Bunun sebebi olarak ekonomik ve 
sosyo-kültürel pek çok neden sıralanabilir.  

Kadınların İşgücüne Katılım Oranı (İKO); kadın işgücünün aktif nüfusa bölünmesi ile 
elde edilmektedir. Kadınların işgücüne katılım nedenlerini genel olarak ekonomik ve sosyolojik 
olarak ele almak mümkündür. Kadın işgücünün iş hayatına katılmasının ekonomik nedenleri 
arasında; gelir eksikliği, medeni durumdaki değişikler, çocuk sahibi olup olmama, eğitim 
düzeyi yer almaktadır. Sosyolojik açıdan ele alındığında ise prestij sağlamak veya kendini 
gerçekleştirmek ön plana çıkmaktadır (Öztürk ve Çetin, 2009)

İşsizlik oranının yüksekliği ve kadınların işgücüne katılım oranının düşüklüğü, işgücü 
piyasası açısından önemli sorun alanları oluşturmaktadır. Tarımın ekonomideki payının 
gittikçe azalması ve kırdan kente yaşanan göç sonucunda kadınların kentlerde işgücü dışında 
kalması, cinsiyete dayalı geleneksel toplumsal işbölümü ve istihdam yaratmayan ekonomik 
büyüme kadınların işgücüne katılımı önündeki engellerdir. Ayrıca, hukuksal düzenlemelerdeki 
eksiklikler ve cinsiyet ayrımcılığı da kadınların istihdama katılımı ve istihdamda kalmaları 
önündeki engellerdir (Yarıkkaya, 2009).

Kadın işgücüne katılımını belirleyen faktörlere geçmeden önce ülkemizdeki kadın 
profilinin incelenmesi yerinde olacaktır.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2013 yılı sonuçlarına göre, ülkemizde 
kişilerin yaklaşık %94’ü okuma-yazma bilmektedir. Cinsiyete göre karşılaştırma yapılmak 
istendiğinde, kadınların %85’i okuma-yazma bilirken bu oran erkeklerde %96’ya çıkmaktadır. 



Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 6 * Sayı 10 * Yıl 2015

255

Kadınların İşgücüne Katılımını Belirleyen Faktörlerin Belirlenmesi: Panel Veri ...  ı KARPAT ÇATALBAŞ, G. 

Okuma-yazma bilmeyen her 10 kişiden 8’i kadın, yaklaşık 2’si de erkektir. Genele bakıldığında, 
okuma yazma bilmeme oranı her iki cinsiyet için de “genç yaş gruplarından ileri yaş gruplarına”, 
“kentsel nüfustan kırsal nüfusa” ve “Batı bölgelerden Doğu bölgelerine” gidildiğinde, artış 
sergilemektedir. Ancak, bu değişkenlerin her koşulda kadınlar üzerindeki etkisi erkekler 
üzerindeki etkisinden daha büyük olmaktadır (KGSM, 2014). 

Tablo 1: Türkiye’deki Okuma-Yazma Durumu ve Cinsiyete Göre Nüfus (6 + yaş) ( 2013)

Okuma-Yazma Durumu Toplam Kadın Erkek

Okuma-Yazma Bilmeyen 2654643 2205315 449328

Okuma-Yazma Bilen 64374134 31275805 33098329

Bilinmeyen 1706368 832915 873453

Toplam 68735145 34314035 34421110

Kaynak: TÜİK Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı 2013 Sonuçları 

Bitirilen eğitim düzeyi incelendiğinde, 2013 yılı itibariyle yüksek okul veya fakülteden 
mezun olanların yaklaşık %44’ü kadın iken, bu oran yüksek lisans mezunlarında  %41, Doktora 
mezunlarında ise bu oran %39 seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir (Tablo 2).

Tablo 2. Bitirilen Eğitim Düzeyi ve Cinsiyete Göre Nüfus (6 + yaş) (2013)

Bitirilen eğitim düzeyi Erkek Kadın

Okuma yazma bilmeyen 2.654.643 449.328 2.205.315

Okuma yazma bilen fakat bir    okul bitirmeyen 14.053.831 6.459.316 7.594.515

İlkokul mezunu 14.994.232 6.454.722 8.539.510

İlköğretim mezunu 13.018.720 7.317.838 5.700.882

Ortaokul veya dengi okul    mezunu 2.828.299 1.720.425 1.107.874

Lise veya dengi okul mezunu 12.085.335 6.976.694 5.108.641

Yüksekokul veya fakülte    mezunu 6.706.780 3.762.530 2.944.250

Yüksek lisans mezunu 532.757 313.397 219.360

Doktora mezunu 154.180 93.407 60.773

Bilinmeyen 1.706.368 873.453 832.915

Toplam 68.735.145 34.421.110 34.314.035

Kaynak: TÜİK ADNKS Eğitim, Kültür ve Spor Veritabanı 2013 Sonuçları
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Yıllara göre iktisadi faaliyet kollarına göre istihdam edilenlerin oranı incelendiğinde 2004-
2013 döneminde, çok değişkenlik göstermemekle birlikte %50’ye yakınının Hizmet sektöründe 
istihdam edildiği görülmektedir. Sanayi ve Tarımda istihdam edilenlerin oranı ise % 25-30 
arasında yer almaktadır (Grafik 3).

Grafik 3. İstihdam Edilenlerin Yıllar İtibariyle İktisadi Faaliyet Kollarındaki Oranı (%)        
(15 + yaş) 

Kaynak: TUİK

İstihdam, cinsiyet açısından değerlendirildiğinde ise en yüksek paya sahip Tarım 
sektöründe istihdam edilenlerin büyük çoğunluğunun kadınlar olduğu görülmektedir. Bu 
oran 2004 yılında yaklaşık %51 iken 2013 yılına gelindiğinde %27 oranında bir azalma ile %37 
değerine düşmüştür (Grafik 4). 

Grafik 5’e bakıldığında Sanayide istihdam edilenlerin yaklaşık %30 oranı ile daha 
çok erkekler olduğu, kadınların ise sanayide istihdam edilme oranının %16’yı geçmediği 
görülmektedir.

Hizmet sektöründe ise kadınlarla erkelerin istihdam edilme oranları arasında çok az bir 
fark bulunmakla birlikte benzer oranlar göstermektedir (Grafik 6).

2004-2013 döneminde istihdam edilenlerin işteki durumlarına bakıldığında ücretli, 
maaşlı ve yevmiyelilerin oranında bir artış söz konusu iken, işveren ve kendi hesabına çalışanlar 
ile ücretsiz aile işçisi olarak çalışanların oranında azalış olduğu görülmektedir. Yüksek 
okul ve fakülte mezunlarının daha çok ücretli, maaşlı ve yevmiyeli işlerde istihdam edildiği 
düşünüldüğünde buna ilişkin hesaplanan oranda artış olması kaçınılmazdır (Grafik 7).
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Grafik 4. Tarımda İstihdam Edilenlerin Yıllar İtibariyle Cinsiyete göre Oranı (%) (15 + 
yaş) 

Kaynak: TUİK, İşgücü İstatistikleri

Grafik 5. Sanayide İstihdam Edilenlerin Yıllar İtibariyle Cinsiyete göre Oranı (%) (15 + 
yaş)

Kaynak: TUİK, İşgücü İstatistikleri

Grafik 6. Hizmet Sektöründe İstihdam Edilenlerin Yıllar İtibariyle Cinsiyete göre Oranı 
(%) (15+ yaş) 

Kaynak: TUİK, İşgücü İstatistikleri
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Grafik 7. İstihdam edilenlerin yıllara göre işteki durumu (15+ yaş)

Kaynak: TUİK, İşgücü İstatistikleri

İşgücüne katılım oranları eğitim durumlarına göre incelendiğinde ise en yüksek İKO 
yüksekokul/fakülte mezunlarında ortaya çıkmıştır. Erkeklerde bu oran %80 civarında iken 
kadınlarda %70 oranındadır.  Okur-yazar olmayanların, lise altı ve lise eğitim düzeyinde kadın 
ve erkek İKO’ları çok farklılık göstermekle birlikte bu fark yüksekokul/fakülte mezunlarında 
küçülmektedir. (Grafik 8a-d).

Grafik 8 (a-d). Eğitim durumuna göre Cinsiyet Gruplarının İşgücüne Katılım Oranları
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3. LİTERATÜR TARAMASI

Kadın işgücü Sanayi Devriminden itibaren hep ucuz emek olarak görülmüş, bu nedenledir 
ki işgücü piyasasında gerek çalışma şartları gerekse işgücüne katılımları açısından kadınların 
durumu ayrı bir inceleme konusu olmuştur. Bu yüzden de bu konuda yapılmış çok sayıda 
çalışma mevcuttur. 

Sundström and Stafford (1992), 1980’lerin sonu ve 1990’ların başında İsveçli kadınların 
işgücüne katılımı ile yüksek doğurganlık düzeyleri arasındaki bağ için hükümet politikasının 
önemini araştırmıştır. Çalışmanın sonucunda, söz konusu politikaların hem doğurganlık hem 
de kadına ödenen ücret (çocuk sahibi olma maliyetini azaltarak) için teşvik edici bir unsur 
olduğu bulgusuna varılmıştır.

Chevalier and Viitanen (2002), küçük çocuk sahibi olan annelerin işgücüne katılımı ile 
çocuk bakımının sağlanması arasındaki Granger nedensellik analizine dayalı olarak yaptıkları 
çalışmada çocuk bakımının işgücüne katılımının tek yönlü nedeni olduğu, dolayısıyla bu 
durumun çocuk bakım tesislerinin eksikliği ile kadınların işgücüne katılımlarının kısıtlandığı 
iddiasını desteklendiğini ortaya çıkarmışlardır.

Jaumotte (2003) çalışmasında, kadının eğitiminin, genel işgücü piyasası koşullarının ve 
kültürel tutumlarının kadın İKO’nun belirleyicileri olarak bulunmuştur.

Bloom et all. (2009), doğurganlık için kürtaj yasaları uygulayan ülkelerde doğurganlığın 
kadın İKO üzerindeki etkisini tahmin etmişlerdir. Çalışmanın sonucunda, kürtaj konusundaki 
yasal kısıtlamaların kaldırılmasının doğurganlığı azalttığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca çalışmada 
üreme dönemindeki kadının her bir doğumu ortalama olarak yaklaşık 2 yıl kadın işgücü arzını 
azalttığı ortaya çıkmıştır.

Dayıoğlu ve Kırdar (2010) raporlarında, kadınların işgücüne katılımının temel 
özelliklerini açıklamış ve bir dizi demografik ve ekonomik etkenin kadınların işgücüne katılımı 
ile bağlantılarını irdelemiştir.

Kızılgöl (2012)’ün çalışmasında 2002-2008 yıllarına ait Hanehalkı Bütçe Anketlerinden 
elde edilen veriler bir araya getirilerek birleştirilmiş veri seti ile Logit model analizleri 
yapılmıştır. Analiz sonucunda ise evli ve bekar kadınların işgücüne katılma kararları üzerinde 
eğitim düzeyinin, hanehalkı gelirinin, bağımlılık oranının, oturulan konutun mülkiyetinin ve 
kadının yaşının en önemli faktörler olduğunu gösterilmiştir. Ayrıca, çocuk sayısı kentsel alanda 
işgücüne katılımı azaltırken kırsal alanda arttırmaktadır.

Korkmaz ve Korkut (2012), kadının yıllar itibariyle eğitim, medeni durum ve yaş 
gruplarına göre işgücüne katılımları üzerinde durarak, kadının istihdam edilmesinin önündeki 
engelleri tartışmışlardır.
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Er (2012), 1998-2008 döneminde 187 ülke için Panel Veri Analizi ile kadınların İKO’nın 
ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkisinin olduğunu saptamıştır.

Er (2013),  İBBS-2 için 2010 yılı verileri kullanılarak Çoklu Regresyon Analizi ile Mekânsal 
Bağımlılık içeren modeller ile yaptığı analiz sonucunda kadınların İKO üzerinde eğitim 
düzeyinin,  erkeklerin İKO’nın, kadınların tarım sektöründeki payının pozitif, doğurganlık 
oranının ise negatif etkili olduğu sonucuna varmıştır.

Talaş ve Çakmak (2013)’ın çalışmalarında, Kohort analizi ile Türkiye’deki kadın işgücü 
üzerinde yaş etkisinin ve kohort etkisinin belirleyici olduğu, makroekonomik etki olarak da 
seçilen erkeklerin işsizlik oranından da kadın işgücünün etkilendiği tespit edilmiştir.

Önder (2013),  ekonomik krizlerin kadının işgücüne katılımını arttırdığını ancak, 
çalışırken karşılaştıkları ekonomik faktörler (düşük ücret ve sosyal güvencesizlik) ile sosyal 
faktörlerin (düşük eğitim, toplumsal cinsiyet algısı, ataerkil zihniyet) ise engelleyici faktörler 
olduğunu vurgulamıştır. 

Kılıç ve Öztürk (2014), 2002-2008 Hanehalkı Bütçe Anketinden yararlanılarak Probit 
Modeli ile tahmin ettikleri kadınların işgücüne katılımı modelinde eğitim, medeni durum, 
ekonomik kaynaklar, toplumsal cinsiyet algısı ve yerleşim yeri değişkenlerinin kadınların 
işgücüne katılımını belirleyen faktörler olduğunu ortaya koymuşlardır.

Süral (2014) “Türkiye’de Kadın İstihdamı: Fırsatlar, Engeller ve Hukuki Çerçeve” adlı 
çalışmasında ülkemizdeki genel durumu değerlendirmiş, Türkiye’nin 2012 yılında, yaratılan 
bir milyon istihdamın yarısı kadın olduğunu, yasal düzenlemelerle, plan, program ve projeler 
sayesinde Kadın İKO’nın artırabileceğini ifade etmektedir.

Bozkaya (2013),  1988-2012 dönemi için Türkiye’de kadınların işgücüne katılımını 
belirleyen faktörleri VAR Analizi ile test ederek, kadınların işgücüne katılımını artırmaya 
yönelik öneriler sunmuştur.

4. KADIN İŞGÜCÜNE KATILIM ORANINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Kadın işgücüne katılımını etkileyen başta eğitim düzeyi, çocuk sahibi olma, aile yapısı gibi 
ekonomik, sosyal, toplumsal pek çok faktör söz konusudur. Literatürde yer alan makro ve mikro 
düzeyde yapılan çalışmalardan hareketle belirlenen söz konusu faktörlerden bazıları aşağıda 
verilmiştir:

Eğitim düzeyi: Kadınların İKO’nı etkileyen pek çok faktör olmakla birlikte en önemlileri 
arasında eğitim düzeyi gelmektedir. Kadınların eğitim düzeyindeki artış, kadın istihdamını 
arttırmada önemli rol oynamaktadır. (DPT, 2009). Pek çok çalışmada eğitim düzeyi kadın İKO 
üzerinde pozitif etkiye sahip olarak bulunmuştur (Kızılgöl, 2012; Korkmaz ve Korkut, 2012; 
Mammen and Paxson, 2000; Hafeez and Ahmad, 2002; Vlasblom and Schippers, 2004; Russell 
et all., 2009). Diğer bir ifade ile eğitim düzeyi artarken kadınların İKO da artış göstermektedir. 
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Söz konusu bu artış en az, okuma yazma bilmeyen kadınlarda olmakla birlikte en yüksek artış 
yüksekokul/fakülte mezunlarında gözlenmektedir (Ercan vd., 2010; Dayıoğlu ve Kırdar, 2010; 
Ayvaz, 2012). Yüksek düzeyde eğitilmiş işgücü; işgücü kompozisyonunu, işgücü arzını, işgücüne 
katılım oranlarını ve dolayısıyla ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, insani gelişmeyi olumlu 
etkileyerek, yoksulluğu azaltmada etkili olmaktadır (Günsoy ve Özsoy, 2012). Ancak,  eğitime 
katılımın artması ve eğitim süresinin uzaması işgücüne katılmama sonucunu doğururken toplam 
işgücünü azaltıcı etkiye sahip olduğu söylenebilir. Diğer taraftan eğitimin işgücüne katılımı 
azaltan bu etkisinin yanında katılım oranlarını yükselten etkisinden daha çok söz edilmektedir. 
Özellikle kadınlar için eğitim, işgücüne katılım oranlarını yükseltici bir rol oynamaktadır.

  Doğurganlık Hızı: Doğurganlık hızı kadınların işgücüne katılımı üzerindeki önemli 
engellerden biridir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki kadınların çok çocuğa sahip olması 
işgücüne katılma oranını negatif etkilemektedir. Doğurganlık oranı yüksek olduğunda,  
kadınların ailevi sorumlulukları artacağından, işgücüne katılabilme ihtimallerinin daha düşük 
olduğu yönünde ortak bir anlayış vardır (Olsen, 1994; Croda, et all.,2011; Jaumotte 2003; Akça 
ve Ela 2012, Kutlar vd. 2012; Er, 2013).

Ücretsiz aile işçiliği: Türkiye’de istihdam edilen kadınların önemli bir kısmı ücretsiz aile 
işçisi statüsünde bulunmaktadır. Ücretsiz aile işçiliği daha çok kırsal alanlarda yaygın iken 
ücretli ve yevmiyeli işlerin çoğunlukta olduğu kentsel alanlarda emek piyasalarına giremedikleri 
ifade edilebilir. Kadınların aileye ait tarımsal işletmelerde çalışmalarının kendilerine çalışma 
zamanları açısından da esneklik sağladığı, ev işlerini aksatmadan aile bütçesine yardımcı 
olduğundan tarım sektöründe ücretsiz aile işçiliği kadınlar arasında yaygın bir istihdam 
biçimidir. Bu yüzden de ücretsiz aile işçiliğinin kadın işgücüne katılım oranında pozitif etkisi 
olması beklenir (Biçerli ve Özer, 2004).

Kayıt Dışı Kadın İstihdam Oranı: Kayıtdışılık, kadının çalışma hayatına katılmasını 
engellemektedir. Sosyal güvenlikten yoksun olan kadınlar iş dünyasına girmekten 
kaçınmaktadırlar. Ancak, yaşanan ekonomik kriz (2008), yüksek enflasyon gibi ekonomik 
nedenlerle bireyler kayıt dışı çalışmayı tercih etmektedir. Özellikle de artan geçim sıkıntısı 
nedeniyle ikinci bir işte kayıt dışı olarak çalışmaktadır. Bu durumdan en fazla etkilenen kesim 
ise kadın olduğu görülmektedir (Metin, 2011). Nitekim TÜİK Mart 2013 Hane Halkı İşgücü 
Anketi (HİA) sonuçlarına göre, Türkiye’de istihdamın  % 36.7’si kayıt dışıdır. 2013 Mart ayı 
verilerine göre kadınlarda kayıt dışılık oranı %51.6, erkeklerde ise % 30.4’tür. Kadınlar için bu 
oranın yüksek olmasının nedeni ise, kadınların çoğunlukla kayıt dışının gözlendiği, emek yoğun 
sektörlerde (tekstil, konfeksiyon, gıda ve hizmet vb.) istihdam imkanı bulabilmesidir (Demir, 
2014).

Erkek İşgücüne Katılım Oranı: Kadın İKO üzerinde pozitif etkiye sahip olması 
beklenmektedir (Er, 2013).
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Ev Kadınlarının Oranı: Aktif kadın nüfus içinde ev kadınlarının oranının kadın İKO’yu 
negatif etkilemesi beklenmektedir. Çünkü ülkemizdeki kadın işgücünün çoğunluğunun eğitim 
seviyelerinin düşük oluşu yeterli sayıda iş imkânlarına ulaşmasına engel olmaktadır. Emek 
piyasalarında eğitimsiz kadın işgücünün çalışabilecekleri işler ise genellikle düşük ücretlidir. 
Ayrıca, bakım gerektiren çağda çocuk sahibi olma durumu da kadınları çalışmaktansa ev 
kadınlığını tercih etmeye yöneltmektedir (Özer ve Biçerli, 2004).

Emekli Kadınların Oranı: Türkiye’de yıllar itibariyle değişiklikler gösteren emeklilik 
uygulamaları da erken emeklilikten, emeklilik sürelerinin uzadığı bir süreç içinde gelişmektedir 
12+ yaş grubundaki toplam emeklilerin oranı şeklinde ifade edilen bu oranın kadın İKO 
üzerindeki etkisi iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Erken emeklilik eğer yeni bir istihdamla 
sonuçlanmamışsa işgücü arzını azaltan dolayısıyla işgücüne katılımı düşüren etkiye sahiptir. 
Emeklilik yaşının uzaması ise tersine etki yaparak işgücüne katılım oranlarını arttırabilmektedir. 

Yasal Düzenlemeler: Kadın işçileri korumak için çıkarılan yasa, tüzük ve yönetmeliklerin 
bazı açılardan özellikle kentli kadınların işgücüne katılma oranını azalttığı söylenebilir. Örneğin, 
iş kanunumuzda –yakın tarihi kadar medeni kanunumuzda yer alan- ailenin reisi erkektir 
hükmüne dayanan kanun evlendikten sonra eşleri çalışmasına izin vermeyen kadınların işgücü 
piyasasından çekilmelerine neden olmuştur. Ayrıca, 4857 Sayılı İş Kanu’nun 72. Maddesine 
göre maden ocakları gibi bazı iş kollarında çalıştırılmasının yasaklanması, aynı kanunun 73. 
Maddesine göre de sanayi işlerinde gece çalıştırılmasının yasaklanması kadın istihdamının 
gerilemesine neden olmuştur (Özer ve Biçerli, 2004). 

Medeni Durum: Kadınların evli olup olmamaları kadınların İKO üzerinde etkisi söz 
konusudur. Mikro düzeyde yapılan çalışmalar göstermiştir ki evli kadınlar işgücüne daha az 
katılmaktadır. Evli olup aynı zamanda çocuk sahibi olan kadınların artan sorumlulukları ve iş 
yükleri neticesinde çalışma hayatından çekilme kararı almasına neden olmaktadır (Ercan vd. 
(2010); Er, 2013).

Boşanma Oranı: Kadınların işgücüne katılımı ile boşanma oranı arasındaki ilişkiyi 
inceleyen çoğu araştırma göstermiştir ki boşanmadan önceki yıllarda kadınların işgücüne 
katılımı artmaktadır. Fakat bu, kadınların işgücüne katılımının boşanmaya neden olduğu 
değil; daha ziyade boşanma ihtimali daha yüksek olduğunda kadınların işgücüne katılımının 
arttığı anlamına gelmektedir (Kutlar vd., 2012). Kadınların işgücüne katılımının boşanmaya 
neden olmadığını, boşanma oranlarının ise kadınların işgücüne katılımına neden olduğunu 
gösteren çalışmalar mevcuttur (Bremmer and Kesselring, 1999). Boşanan kadınlar evliliğin 
bozulmasından kaynaklanan gelir ve refah kaybını dengelemek için işgücüne katılmaktadırlar. 
Bir diğer yoruma göre ise artan boşanma oranları bütün evli kadınlara bir ömür boyu evli 
kalmanın zayıf bir ihtimal olduğuna dair bir sinyal gönderir. Bu durumda da kadınların 
yapacağı en uygun şey, ev işi ve çocuk bakımı gibi piyasa dışı faaliyetlerden piyasa faaliyetlerine 
geçiş yapmaktır. Bargain et all., (2010) çalışmalarında, eğer işgücü piyasası boşanma/ayrılma 
durumlarında  kadınları güvence altına almaya elverişli ise evliliğin bozulma riskinin artışına 
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karşılık kadınların işgücüne katılımının belirgin bir şekilde arttığını göstermişlerdir. Bununla 
birlikte Bremmer ve Kesselring (2004), boşanma oranı ile İKO arasında çift yönlü nedenselliğin 
olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Ayrıca söz konusu çalışmada boşanma oranındaki artışların, 
kadın İKO’nı arttırıldığı, aynı zamanda kadın İKO’ndaki artışların da daha yüksek boşanma 
oranlarına neden olduğu belirtilmiştir. 

Göç: Kadınların işgücüne katılımını olumsuz etkileyen faktörlerden biri de kırsal 
bölgelerden kentsel bölgelere yapılan göçtür (Dayıoğlu ve Kırdar, 2010). Kırdan kente göçle 
birlikte önceleri ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınlar, kentlerde işgücü piyasasında yer 
edinememektedir. Dolayısıyla bu durum kadınların işgücüne katılma oranlarının düşmesine 
neden olmuştur. Diğer taraftan kentlerde kırsal bölgelere kıyasla daha fazla iş olanakları olmakla 
birlikte bu iş olanakları daha çok kayıt dışı sektörde artış göstermektedir. Kayıt dışı sektör de 
kadın işgücüne katılımın düşük olmasının önemli nedenlerinden biri olarak görülmektedir 
(Kılıç ve Öztürk, 2014; Özer ve Biçerli, 2004).

İşsizlik Oranı: Türkiye genelinde, 2005-2013 cinsiyet ve yerleşim yeri ayırımına göre farklı 
alt gruplarına ilişkin istihdam oranları artış trendine sahiptir. Fakat bu gösterge de özellikle 
kadınlarda hala çok düşük düzeydedir. İşsizlik oranları ise 2008 krizinin etkisiyle önemli derecede 
artmasına rağmen kadınlar hariç çalışmada dikkate alınan tüm gruplar için negatif bir trende ve 
kriz öncesi dönemden daha düşük bir seviyeye sahiptir. Kadınların işgücüne katılımı üzerindeki 
etkisine bakıldığında ise işsizlik oranlarının yüksek olduğu dönemlerde kadın işgücüne katılımı 
azaldığı görülmektedir. Bu durum, söz konusu dönemlerde ekonominin kadın işgücüne yönelik 
istihdam yaratmakta daha fazla zorlandığını gösterir (Ağazade, 2014). Dolayısıyla da işsizlik 
oranı ile kadın İKO arasında negatif ilişki beklenmektedir. İşsizlik oranlarındaki artış kadınların 
işgücüne katılımını azaltacaktır.

Ekonomik Kriz: Kadınların işgücüne katılımını etkileyen önemli faktörlerden biri 
de,   ekonomik krizdir. Ancak ekonomik krizin pozitif ve negatif etkileri söz konusudur. 
Ekonomik krizin pozitif etkisi, kriz dönemlerinden sonra aile bütçesine katkı amacıyla kadınların 
işgücü piyasasına girmeleri ile ortaya çıkan ek işçi etkisi ile açıklanmaktadır. Bir diğer etkisi 
ise “Ümidini Kaybeden Çalışan Etkisi (Discouraged Worker Effect)”  olarak adlandırılır ve bu 
ise kadının işgücüne katılımını negatif etkiler. Bu durumda da, istihdam olanaklarının büyük 
ölçüde azaldığı kriz koşullarında işsizlerin bir bölümü iş aramaktan vazgeçerek işgücü piyasası 
dışına çıkarlar (Belet, 2013).

Enflasyon Oranı: Enflasyon, hanelerin satın alma gücünü azaltıcı bir unsurdur. Kadınların 
gerek aile bütçesini denkleştirmek gerekse daha iyi bir yaşam standardı yakalamak amacıyla 
işgücü piyasasına girme arzusu adın İKO’nu artıcı bir etkiye neden olmaktadır.
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5. YÖNTEM, VERİ, MODEL TAHMİNİ

5.1. Panel Veri Analizi

Ekonometrik analizlerde üç çeşit veri kullanılmaktadır. Bunlar; zaman serisi verileri, yatay 
kesit verileri ve panel verileridir. Genellikle çalışmalarda ya zaman serisi verisi ya da yatay kesit 
verileri kullanılmaktadır. Ancak bağımlı değişken ile bağımsız değişken(ler) arasındaki ilişkiyi 
açıklamada zaman ya da yatay kesit boyutu tek başına yeterli olamamaktadır. Bundan dolayı da 
son yıllarda zaman ve yatay kesit boyutunun bir arada kullanılmasına imkân veren panel veriler 
yaygın olarak kullanılır hale gelmiştir.

Zaman boyutuna sahip yatay kesit serilerini kullanarak ekonomik ilişkilerin tahmin 
edilmesi yöntemine “Panel Veri Analizi” denir (Gujarati, 2004).

Her ne kadar panel veri analizinin ilk kullanımı 1950’li yıllar olmasına rağmen ilk 
uygulamalı çalışmalar, 1990’lı yıllardan itibaren başlamıştır (Yerdelen Tatoğlu, 2012).

Panel veri analizi, kesit veri ve zaman serisi büyüklüğüne bağlı olarak farklı isimler 
almaktadır. Eğer kesit veri zaman boyutundan daha büyükse “kısa panel”, tersi durumda ise 
“uzun panel” olarak adlandırılmaktadır. Eğer her bir yatay kesit birimi aynı sayıda zaman 
serisi gözlemlerine sahip ise “dengeli panel”, eğer panel üyeleri arasındaki gözlem sayıları 
farklı olursa “dengesiz panel” olarak adlandırılır. Uygulamada çoğunlukla dengeli panel analizi 
kullanılmaktadır (Tarı, 2010; Stock and Watson, 2006).

Panel veri analizi, En Küçük Kareler yöntemine göre pek çok avantaja sahiptir. Daha geniş 
bir veri kümesi ile çalışma imkanı sağlaması, bireysel heterojenliği kontrol edebilmesi, daha 
kapsamlı modellerin kullanılmasına olanak sağlaması, araştırmacıya daha geniş bir veri kümesi 
ile çalışma imkanı sağlaması, çoklu doğrusal bağıntı sorununu gidermesi, daha etkin parametre 
tahminlerinin elde edilmesi, daha az kısıtlayıcı varsayımların yapıldığı daha sofistike davranış 
modellerini tahmin edip test etmesi, ayrıca daha karmaşık dinamik davranış modelleriyle 
çalışılabilmesine imkan vermesi bakımından avantajlara sahiptir (Baltagi, 2008). Söz konusu 
avantajlarının yanında panel veri analizindeki en önemli sorun panel veriye ulaşılmasıdır. Bu 
konuda son yıllarda özellikle OECD ve Worldbank’ın yayınladığı istatistiklerde yıllar bazında pek 
çok birime (hanehalkı, firma, ülke vb) ilişkin bazı önemli finansal ve iktisadi veriler mevcuttur. 
Türkiye’de ise bu şekilde hazırlanmış veri setleri mevcut değildir.

Genel bir panel veri modeli,

            i = 1,….,N   ve   t=1,……T    (1)

ile verilir. Burada i, yatay kesiti, t ise zamanı, yit bağımlı değişkenini i. birimin t anındaki 
değerini, Xit zaman ve birime göre k tane bağımsız değişken değerlerini, β eğim parametresini 
göstermektedir. uit ise hata terimi olup t anındaki i. Birimin y değerini etkileyen ancak 
gözlenemeyen faktörü ifade etmektedir ve aşağıdaki gibi verilir,
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              (2)

Eş.2’de µit, zamana göre değişmeyen birim etkisini, vit ise geri kalan etkileri gösterir 
(Baltagi, 2005). 

Doğrusal panel veri modelinde, parametrelerin birim ve/veya zamana göre değer almasına 
bağlı olarak çeşitli modeller mevcuttur (Hsiao, 2003). Bunlar,

1. Hem sabit, hem de eğim parametrelerinin birimlere ve zamana göre sabit olduğu 
modellerdir. Bu tür modellere “Klasik Model” de denilmektedir.

2. Modelde eğim parametresi sabitken, sabit katsayının birimlere ve/veya zamana göre 
değişken olduğu “Sabit Parametresi Değişken Modeller” dir.

3. Tüm parametrelerin hem birimlere hem de zamana göre değişken olduğu modeldir.

Bu modellerden eğim katsayısı sabit, sabit katsayısı değişken olan modeller analizlerde 
daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Birimlere ve zamana göre farklılıkları değişik biçimde 
dikkate almanın en kolay yolu bu tür modelleri kullanmaktır. 

Sabit katsayısı değişen olan modeller, çeşitli sebeplerle dışlanan değişkenlerin 
(gözlenemeyen) etkilerinin sabit terim ya da hata terimiyle ifade edilmesine göre Sabit Etki 
Modeli ve Tesadüfi Etki Modeli ismini almaktadır. Bu modellerinin ikisinde de hata terimlerinin 
tüm zaman dönemi ve tüm bireyler için bağımsız ve sıfır ortalama ve σ2 sabit varyanslı normal 
dağıldığı varsayılmaktadır.

5.1.1. Sabit Etkiler Modeli

Eğer gözlenemeyen birim etkiler, her bir yatay kesit gözlem için tahmin edilen bir 
parametre olarak davranılıyorsa sabit etkiler söz konusu olmaktadır. Sabit etkiler modelinde,

i=1,2,.., N     t=1,2,...,T olmak üzere

 0
1

K

it i k kit it
k

Y X uβ β
=

= + +∑       (3)

eğim parametreleri tüm yatay kesit birimleri için aynı (βi = β) iken, sabit parametre 
birim etki içermesi sebebiyle birimden birime değişmektedir. Yani birimler arası farklılar sabit 
terimdeki farlılıklarla ifade edilmektedir. Bu modelde, sabit terimin birimden birime değişkenlik 
gösterdiği; eğim parametrelerinin zaman ve birime göre sabit olduğu varsayılmaktadır (Matyas 
and Sevestre, 2008).

Sabit etkiler modelinin tahmininde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar; 
Havuzlanmış EKK, Gölge Değişkenli EKK, Genelleştirilmiş EKK, Esnek Genelleştirilmiş EKK, 
Grup içi Tahmin, Gruplar arası Tahmin, En Çok Olabilirlik yöntemleridir.
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5.1.2. Tesadüfi Etkiler Modeli

Tesadüfî etkiler modellerinde, birimlere veya birimlere ve zamana göre meydana gelen 
değişiklikler, modele hata teriminin bir bileşeni olarak dâhil edilmektedir. 

Tesadüfi etkiler modelinde birim etki sabit olmadığından sabit parametre içerisinde 
değil, tesadüfi olduğundan hata payı içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla, Eş.1’deki panel veri 
modelinde hata terimi vit ,

vit = uit + µi   (4)

ile ifade edilir. Burada uit, artık hataları, µi ise birim hatayı (birim farklılıklarını ve zamana 
göre birimler arasındaki değişmeyi) gösterir. Başka bir ifade ile µi, i. yatay kesit birimin sabitini 
temsil etmektedir. Bu durumda Tesadüfi Etkiler Modeli, 

    (5)

ile ifade edilir. 

Tesadüfî etkiler modelinin varsayımları; katı dışsallık varsayımı, birim etkiler ve açıklayıcı 
değişkenler arasında korelasyon olmaması, bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal 
bağıntı olmaması, artık hata terimlerinin sabit varyanslı olması, koşulsuz varyansın zamana 
göre sabit ve otokorelasyonsuz olmasıdır. Ayrıca koşullu varyans sabit ve koşullu kovaryanslar 
sıfırdır. Zaman sabiti değişkenler tesadüfî etkiler modelinde yer alabilir ve tahmin edilebilirken, 
sabit etkiler modelinde yapılan dönüşümlerle modelden düşmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2012).

Tesadüfi Etkiler Modelinin tahmininde ise Havuzlanmış EKK, Genelleştirilmiş EKK, 
Esnek Genelleştirilmiş EKK, Grup içi Tahmin, En Çok Olabilirlik yöntemleri en çok kullanılan 
tahmin yöntemleridir.

5.2. Klasik Model, Sabit Etkiler Modeli ve Tesadüfi Etkiler Modeli Arasındaki Seçim 
İçin Kullanılan Testler

Önsel olarak sabit etki ya da tesadüfi modeli arasında tercih yaparken şu hususlar göz 
önünde bulundurulur:

-Genel panel veri modelinde yer alan µi tahmin edilen bir parametre ise Sabit Etki, bir 
dağılımdan elde edilen bir değişken ise Tesadüfi Etki Modeli tercih edilir.

-Panelin anakütleden tesadüfi olarak çekildiği düşünülüyorsa µi rassal bir hata bileşeni 
olarak kabul edilip Tesadüfi Etki modelinin, eğer panelin anakütleden tesadüfi çekimle gelmediği 
düşünülüyorsa Sabit Etki modelinin, kullanılması daha uygun olur.
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-Modelin tahmininden belli bir birim için çıkarsama yapmak isteniyorsa Sabit Etki 
modeli, eğer veri seti geniş bir anakütlenin gözlemlerinden oluşuyor ve anakütlenin tümü için 
sonuç çıkarılmak isteniyorsa Tesadüfi Etkiler modelinin kullanılması daha avantajlı olmaktadır. 

-Birim etkiler ile bağımsız değişkenler arasında ilişki var ise Sabit Etki modeli, yok ise 
Tesadüfi etki modeli kullanılır (Yerdelen Tatoğlu, 2012; Er, 2012; Wooldridge, 2002).

  Modellerin seçimine önsel olarak karar verilebildiği gibi bazı testler sonucunda da karar 
verilebilir. Öncelikle birim ve/veya zaman etkinin varlığı test edilir. Bu sayede Klasik modelin 
kullanılıp kullanılmayacağına karar verilir. Bunun için, “birim etki yoktur (Klasik Model 
geçerlidir)” şeklinde kurulan sıfır hipotezinin test edilmesinde Chow testinden uyarlanan F testi 
yaygın olarak kullanılmaktadır. F testi dışında Olabilirlik Oran Testi,  Breusch-Pagan Lagrange 
Çarpanı Testi, Skor Testi bu amaçla kullanılan diğer testlerdir.

Test sonucunda sıfır hipotezi kabul edilirse birim etkinin olmadığına, dolayısıyla Klasik 
modelin Havuzlanmış EKK ile tahmin edilmesine karar verilir. Eğer sıfır hipotezi reddedilirse 
birim etkinin varlığına ve Klasik Modelin uygun olmadığına karar verilir. Bu aşamada, Sabit 
Etki ve Tesadüfi Etki modellerinden hangisinin kullanılacağına dair Hausman testinin yapılması 
gerekmektedir (Baltagi, 2008; Wooldridge, 2002; Yerdelen Tatoğlu, 2012). 

Birim etkinin var olduğu dolayısıyla Klasik Modelin geçerli olmadığı tespit edildikten 
sonra Sabit Etkiler ya da Tesadüfi Etkiler Modeli arasında seçim yapmak gerekir. Aslında ne 
sabit etkiler ne de Tesadüfi Etkiler tahmincisi mükemmeldir. Çünkü Tesadüfi Etkiler tahmincisi 
gerçek etkinin üzerinde sapmalı tahminler verirken, Sabit Etkiler Tahmincisi ise gerçek etkinin 
altında sapmalı tahminler vermektedir (Johnston and Dinardo, 1997).

Mundlak (1961)  ile Wallace ve Hussain (1969) Sabit Etkiler Modelinin ilk taraftarları 
iken Balestrav ve Nerlove (1966) ise Tesadüfi Hata Bileşen Modelinin savunucuları olmuştur 
(Baltagi, 2005).

5.3. Veri

Çalışmada kullanılan veriler, TÜİK hanehalkı işgücü anketinden İBSS 1 (Düzey 1)’e göre 
alınan yıllık veriler kullanılarak hesaplanmıştır Tablo 5’te Düzey 1’de yer alan 12 alt bölge ve 
kapsadığı iller verilmiştir.
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Tablo 5. Düzey 1’de Yer Alan 12 Alt Bölge ve Kapsadığı İller 

Düzey 1 Bölgeleri Kapsadığı İller

İstanbul (TR1) İstanbul

Batı Marmara (TR2) Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale

Ege (TR3) İzmir Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak

Doğu Marmara (TR4) Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova

Batı Anadolu (TR5) Ankara, Konya, Karaman

Akdeniz (TR6) Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Hatay, K.Maraş, Osmaniye

Orta Anadolu (TR7) Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat

Batı Karadeniz (TR8) Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, 
Tokat, Çorum, Amasya

Doğu Karadeniz (TR9) Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane

Kuzeydoğu Anadolu (TRA) Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan

Ortadoğu Anadolu (TRB) Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis, Hakkari

Güneydoğu Anadolu (TRC) Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, 
Şırnak, Siirt

Model tahmininde kadın işgücüne katılım oranını (KİKO) etkileyebileceği önsel olarak 
düşünülen pek çok değişkenden 5.Bölümde bahsedilmiştir. Bu bilgiler ışığında kadın işgücüne 
katılım oranını etkilediği düşünülen faktörler ve beklenen etkileri, Tablo 6‘da verilmiştir.

Tablo 6: Model Tahmininde kullanılan değişkenler ve tanımları

Değişken Adı Değişken Tanımı

Eğitim 1.Yüksekokul/Fakülte düzeyinde eğitim gören kadınların 15+ yaş 
Kadın nüfusuna oranı (KADÜNİ)

2. Kadınların Ortaöğretim seviyesine göre net okullaşma oranı 
(KOKUL)

3. Yüksekokul/Fakülte düzeyinde eğitim gören erkelerin 15+ yaş 
erkek nüfusuna oranı (ERKÜNİ)

+

Toplam Doğurganlık 
Hızı (DOG)

Doğum yapma yaşındaki (15-49) kadınların sahip olduğu ortalama 
çocuk sayısı -

Ücretsiz Aile İşçisi 
(ÜCRAİL) İstihdam edilen kadın işgücü içindeki ücretsiz işçilerinin oranı +

Emekli Oranı 
(EMKOR)

15+ yaştaki emeklilik nedeniyle işgücüne dahil olmayan kadınların 
oranı +/-
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Ev kadınlarının oranı  
(EVKDOR) Kadın aktif nüfus içindeki ev kadınlarının oranı -

Erkeklerin İşgücüne 
Katılım Oranı (EİKO) Toplam erkek işgücünün 15+ yaştaki erkek nüfusuna oranı +

İşsiz erkek oranı 
(EİŞSİZ) 15+yaştaki erkelerin işsizlik oranı +

Kaba Boşanma Hızı 
(BOŞANMA) Boşanan kadınların oranı +

Enflasyon Oranı (ENF)
TUFE için 12 aylık ortalamalara dayalı hesaplanan Enflasyon Oranı +

Göç Hızı (GÖÇ) Bölgelerin net göç hızı -
Kayıtdışı İstihdam 
(KAYITDIŞI) İstihdama katılıp kayıt altında bulunmayan kadınların oranı -/+

İşsizlik Oranı (İO)
İş bulamayan iş gücünün toplam işgücüne oranı -

Ekonomik Kriz (KRİZ) 2008 yılında yaşanan küresel kriz için oluşturulmuş kukla değişken +/-

5.4. Analiz Bulguları

Çalışmada kullanılan panel verinin zaman boyutu kısa olduğundan ve çoklu doğrusal 
bağlantı probleminden dolayı Tablo 6’da yer alan değişkenlerin tümünü aynı anda tek bir 
modelde toplamak mümkün olamamıştır. Dolayısıyla söz konusu değişkenlerin kadın işgücüne 
katılım oranı üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla 4 model tahmin edilmiştir. Modellerde 
yer alan değişkenler, çoklu doğrusal bağıntıya sebep olmaması amacıyla aralarındaki korelasyon 
yapısı dikkate alınarak belirlenmiştir.  Klasik Modelin (KM) tahmininde Havuzlanmış EKK, 
Sabit Etki Modelinin (SE) tahmininde Grup içi Tahmin, Tesadüfi Modelin Tahmininde (TE) ise 
Genelleştirilmiş EKK yöntemi kullanılmıştır. Modellerin tahmin sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. 

Sonuçların değerlendirileceği modele karar vermek için öncelikle birim etkilerin var 
olup olmadığı F ve Olabilirlik Oran (LR) testi ile test edilmiştir. Dört modelin F ve LR testi 
sonuçlarına göre, H0 reddedilmiştir. Bu durumda birim etkilerin var olduğuna, dolayısıyla 
Klasik Modelin uygun olmadığına karar verilmiştir. İkinci aşamada birim etkilerin söz konusu 
olduğu Sabit Ekiler ve Tesadüfi Etkiler tahmincisinden hangisinin kullanılacağı ise Hausman 
testi ile araştırılmıştır. Dört modelin Hausman testi sonucu, H0 reddedilememiştir. Sonuç 
olarak Tesadüfi Etki modelinin tercih edilebilir olduğu söylenebilir. İki model arasındaki 
seçim her ne kadar Hausman testi sonucuna göre yapılsa da modelin tahmin edilmesindeki 
amaca da bağlıdır. Çalışmada kullanılan bölgeler tesadüfi seçimden gelmeyip bölgeleri tamamı 
incelenerek Türkiye için çıkarsama yapılmak istendiğinden Sabit Etkiler Modelinin daha uygun 
olduğu düşünülmektedir.1  Ayrıca, Tesadüfi Etkiler Modelinin varsayımı gereği “birim etkiler ve 
bağımsız değişkenler arasında korelasyon olmaması” durumunun mümkün olmadığı bilgisinden 
hareketle analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde Sabit Ekiler Modeli dikkate alınmıştır.

1 Ayrıntılı bilgi için Bkz. (Yerdelen Tatoğlu, 2012)
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Tablo 7. Klasik Model (KM), Sabit Etki Modeli (SE) ve Tesadüfi Etki Modeli (TE) Tahmin 
Sonuçları

MODEL 1 MODEL 2
KM SE TE KM SE TE

Değişkenler Katsayı 
(t)  [p]

Katsayı 
(t)  [p]

Katsayı 
(t)  [p]

Katsayı 
(t)  [p]

Katsayı 
(t)  [p]

Katsayı 
(t)  [p]

KADÜNİ 0.28 (0.78)
[0.436]

0.60 (3.79)
[0.000]

0.61 (4.06)
[0.000]

ERKUNİ
EİŞSİZ
ÜCRAİL 0.26        

(5.13) [0.000]
0.09

(1.70)[0.096]
0.13 (2.64)

[0.008]
EMKOR 1.48 

(3.59) [0.001]
0.79

(1.72) [009]
0.73 

(1.82) [0.068]
EVKDOR -0.21

(-4.38) [0.000]
-0.23

(-3.59)[0.007]
-0.21

(-3.02)[0.003]
-0.38 

(-6.00)[0.000]
-0.30 

(-4.86)[0.000]
-0.30

(-5.31)[0.000]
EİKO 1.11

(7.19)[0.000]
1.19

(8.75) [0.000]
1.16

(8.49) [0.0000]
0.68 

(2.58) [0.012]
1.09 (6.80)

[0.000]
1.03 (6.90)

[0.000]
DOĞ
BOŞANMA 1.26

(0.92)[0.359]
7.44

(2.81)[0.007]
3.36

(1.99)[0.046]
ENF 0.10

(0.41)[0.685]
0.22

(1.73)[0.09]
0.15

(2.11)[0.035]
0.075 (0.14)

[0.885]
0.29 

(1.76) [0.084]
0.29 (1.79)

[0.073]
İO -0.79

(-5.17) [0.000]
-0.31

(-3.09)[0.003]
-0.40

(-3.28)[0.001]
GÖÇ
KAYITDIŞI 0.11

(3.39)[0.001]
0.13

(1.90)[0.062]
0.18

(5.04)[0.000]
KRİZ -1.18      

(-0.49)[0.623]
-0.93

(-1.13)[0.265]
-0.99 

(-1.25([0.210]
Sabit Terim -60.24

(-4.13) [0.000]
-68.97

(13.78)[0.000]
-6775

(-5.55)[0.000]
-14.20 

(-0.71)[0.478]
-43.02 

(-3.47)[0.001]
-39.82 

(-3.36)[0.001]

R2 0.88 0.69 0.85 0.71 0.63 0.67

F 74.74
[0.000]

51.21
[0.000]

25.53
[0.000]

46.02
[0.000]

Wald (χ2) 465.85
[0.000]

353.35
[0.000]

Birim Etki 
için F testi

23.92  
 [0.000]

58.57 
[0.000]

LR (χ2) 68.63 
(0.000)

119.86
 [0.000]

Hausman 
Testi

2.35
[1.01]

1.51
[0.98]
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Tablo 7. Klasik Model (KM). Sabit Etki Modeli (SE) ve Tesadüfi Etki Modeli (TE) Tahmin 
Sonuçları (devam)

MODEL 3 MODEL 4
KM SE TE KM SE TE

Değişkenler Katsayı 
(t)  [p]

Katsayı 
(t)  [p]

Katsayı 
(t)  [p]

Katsayı 
(t)  [p]

Katsayı 
(t)  [p]

Katsayı 
(t)  [p]

KADÜNİ

ERKUNİ 2.62
(3.37)[0.001]

1.42
(2.20)[0.032]

1.69
(2.63)[0.008]

EİŞSİZ 0.36
(2.24)[0.029]

0.40
(3.66)[0.001]

0.44
(4.59)[0.000]

0.13
(0.62)[0.536]

0.31
(2.25)[0.029]

0.18
(1.33)[0.183]

ÜCRAİL 
EMKOR

EVKDOR -0.45
(-6.83)[0.000]

-0.40
(-4.84)[0.000]

-0.46
(-6.17)[0.000]

EİKO 1.21
(6.54)[0.000]

1.46
(8.53)[0.000]

1.42
(9.53)[0.000]

DOĞ -9.78
(-9.22)[0.000]

-4.62
(-2.17)[0.035]

-6.87
(-4.79)[0.000]

BOŞANMA

ENF 0.32
(0.75)[0.458]

0.37
(1.81)[0.076]

0.36
(1.75)[0.080]

İO -0.73
(-3.43)[0.001]

-0.27
(-1.80)[0.077]

-0.23
(-1.55)[0.121]

GÖÇ 0.041
(0.42)[0.678]

-0.015
(-0.22)[0.831]

0.004
(0.06)[0.955]

0.15
(1.23)[0.224]

0.11
(0.14)[0.886]

0.06
(0.75)[0.456]

KAYITDIŞI 0.29
(8.19)[0.000]

0.18
(1.90)[0.063]

0.22
(4.10)[0.000]

0.14
(2.06)[0.043]

0.41
(4.28)[0.000]

0.26
(3.59)[0.000]

KRİZ -3.91
(-.28)[0.026]

-4.12
(-4.43)[0.000]

-4.09
(-4.80)[0.000}

0.028
(0.02)[0.988]

-2.44
(-2.23)[0.03]

-1.43
(-1.38)[0.169]

Sabit Terim -59.57
(-4.01)[0.000]

-81.76
(-7.26)[0.000]

-77.49
(-7.13)[0.000]

43.42
(4.23)[0.000]

21.47
(1.97)[0.054]

33.93
(3.57)[0.000]

R2 0.81 0.75 0.80 0.70 0.44 0.63

F 44.12 [0.000] 26.74
[0.000]

24.24
[0.000]

20.59
[0.000]

Wald (χ2) 222.79
[0.000]

149.00
[0.000]

Birim Etki 
için F testi

21.60
[0.000]

29.78
[0.000]

LR (χ2) 67.58
[0.000]

79.73
[0.000]

Hausman 
Testi 7.75 [0.35] 2.93[0.89]



272

Kafkas University Economics and Administrative Sciences Faculty
The Journal of KAU IIBF | Vol 6 * Issue 10 * Year 2015

KARPAT ÇATALBAŞ, G. ı The Determınatıon of The Factors That Determıne The Female Labor Force... 

Kadınların işgücüne katılımını etkileyen faktörlerin incelendiği 4 modelin tahmin 
sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. Sabit Etki Model sonuçlarına göre modellerdeki değişkenlerin 
katsayıları işaret olarak beklentilere uygun tahmin edilmiştir. İstatistiksel anlamlılıkları için F 
testi sonuçlarına bakıldığında ise modellerdeki değişkenlerin topluca istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu görülmektedir. Ayrıca değişkenlerin ayrı ayrı anlamlılıkları için yapılan t testi sonucunda 
ise hemen hemen tüm değişkenler çeşitli anlam düzeylerinde (%1. %5 ve %10) istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmuştur. Sadece GÖÇ değişkeni, kadınların işgücüne katılımını arttırıcı bir unsur 
olarak çıksa da modellerin hiçbirinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (Model 3 ve 
Model 4). Ayrıca, kadınların eğitim seviyesini gösteren “kadınların ortaöğretim seviyesine göre 
net okullaşma oranı (KOKUL)” değişkeni modellerde anlamlı sonuçlar vermediği için analiz 
dışı bırakılmıştır. Analizde kadınların eğitim seviyesi için “yüksekokul/üniversite mezunu 
kadınların oranı (KADÜNİ) değişkeni kullanılmıştır.

Uyum iyiliği ölçüsü olan R2 değerleri tüm modellerde % 60 ile % 88 arasında bulunmuştur. 
R2 değerlerine bakılarak modellerin açıklama gücünün iyi olduğu söylenebilir.

Katsayı tahminlerinin işaretleri incelendiğinde ise EVKDOR, DOĞURGANLIK ve İO 
değişkenlerinin kadın işgücüne katılımı üzerinde negatif, diğer değişkenler olan KADÜNİ 
(üniversite mezunu kadınların oranı), ERKUNİ (üniversite mezunu erkelerin oranı), EİSSİZ 
(erkeklerin işsizlik oranı), ÜCRAİL (İstihdam edilen kadın işgücü içindeki ücretsiz işçilerinin 
oranı), EMKOR (emeklilik nedeniyle işgücüne dahil olmayan kadınların oranı), EİKO 
(işgücüne katılan erkeklerin oranı), DOĞ (doğurganlık oranı), BOŞANMA (boşanma oranı), 
ENF (enflasyon oranı), İO (işsizlik oranı), KAYITDIŞI (kayıtdışı istihdam oranı), KRİZ (2008 
yılında yaşanan küresel kriz) ise pozitif etkiye sahip olduğu görülmektedir. 4 model genel olarak 
değerlendirildiğinde. kadın işgücüne en çok etki eden faktörlerin kadınların doğurganlık hızı 
ve boşanma oranı olduğu söylenebilir. Enflasyon oranı, işsizlik oranı ve ücretsiz aile işçisi olarak 
çalışan kadınların oranı ise kadın işgücüne katılma oranı üzerinde en az etkiye sahip faktörler 
arasında yer almaktadır. Bu sonuçlara göre şu yorumları yapmak mümkündür:

Kadınlar işgücü piyasasını genellikle çocuk doğurmak ve yetiştirmek için terk ederler. 
Çünkü ev sorumluluğuna ilave olarak çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi ile ilgili maddi-manevi 
zorluklar yaşayan kadın işgücü piyasasından çekilme ya da erteleme kararını almaktadır. 
Dolayısıyla kadın işgücüne katılımı üzerinde en çok etkiye sahip faktörlerden biri olan 
doğurganlık oranının negatif işaretli çıkması beklenen bir durumdur. Doğurganlık oranındaki 
bu artışın beklenildiği gibi kadının işgücüne katılım oranını azaltıcı bir unsur olduğu sonucuna 
varılmıştır. 

Tahmin sonuçlarına göre boşanma oranı, kadının işgücüne katılımını etkileyen bir 
diğer önemli faktördür. Çünkü boşanan kadınlar evliliğin bozulmasından kaynaklanan gelir 
ve refah kaybını dengelemek için işgücüne katılmaktadırlar. Bu sonuç beklentiler yönünde 
gerçekleşmiştir.
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Kadınların eğitim düzeyinin arttırılması da kadınların işgücüne katılımında önemli bir 
rol oynamaktadır. Eğitime katılımın artması ve eğitim süresinin uzaması işgücüne katılımı 
engelleyerek toplam işgücünü azaltıcı etkiye sahip olmakla birlikte işgücüne katılım oranlarını 
yükselten etkisi de önemlidir. Özellikle kadınlar için eğitim, işgücüne katılım oranlarını yükseltici 
bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim İKO verileri incelendiğinde en yüksek İKO’nın 
yüksekokul/fakülte mezunu kadınlarda ortaya çıktığı görülmektedir (Grafik 8d).

Kadın aktif nüfus içinde ev kadınlarının oranını temsil eden EVKDOR değişkeni ise kadın 
İKO’yu negatif etkileyen faktör olarak bulunmuştur. Bu sonuç doğaldır ki ülkemizdeki kadınların 
çoğunluğunun eğitim seviyelerinin düşük oluşu kadınların yeterli sayıda iş imkanlarına 
ulaşmasına engel olmaktadır. Emek piyasalarında eğitimsiz kadın işgücünün çalışabilecekleri 
işler ise genellikle düşük ücretlidir. Ayrıca, bakım gerektiren çağda çocuk sahibi olma durumu 
da eklenince kadınları çalışmaktansa ev kadınlığını tercih etmeye yöneltmektedir

Ücretsiz aile işçiliğinin kadın istihdamı üzerindeki etkisi de beklenildiği gibi pozitif 
bulunmuştur. Bu durum özellikle kırsal bölgelerde tarım sektöründe ücretsiz aile işçiliğinin 
kadınlar arasında erkeklere göre daha yaygın olmasından kaynaklanmaktadır. Ücretsiz aile 
işçiliğinin kadınlar arasında daha çok tercih edilebilir olması ise esnek çalışma saatleri ile ev 
işlerini aksatmadan gelir elde etme imkanı sunmasından kaynaklanmaktadır.

Ülkemizde emeklilik uygulamaları yıllar itibariyle erken emeklilikten, emeklilik sürelerinin 
uzamasına kadar çeşitlilik göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında emeklilerin oranının kadın 
işgücüne katılımı üzerinde iki şekilde etkisi beklenmektedir. Erken emeklilik eğer yeni bir 
istihdamla sonuçlanmamışsa işgücü arzını azaltan dolayısıyla işgücüne katılımı düşüren etkiye 
sahiptir. Emeklilik yaşının uzaması ise tersine etki yaparak işgücüne katılım oranlarını arttırdığı 
bilinmektedir. Son dönemde yapılan emeklilik yasasındaki değişikliklere paralel olarak EMKOR 
oranındaki artışın kadın işgücünü arttırıcı etkisi olduğunu söylemek mümkündür. 

İşsizlik oranı (İO) ise kadın istihdamını engelleyici bir faktör olarak karşımıza 
çıkmaktadır. İşsizlik oranlarının yüksek olduğu dönemlerde ekonomi kadın işgücüne yönelik 
istihdam yaratmakta daha fazla zorlanmaktadır. Dolayısıyla da işsizlik oranı ile kadın İKO 
arasında negatif ilişkinin çıkması beklenen bir durumdur. İşsizlik oranlarındaki artış istihdam 
sağlanamamasında kadınların işgücüne katılımını azaltan bir faktördür.

Ekonomik krizin, kadınların işgücüne katılımına etkisi pozitif olabileceği gibi negatif de 
olabilir.  Yapılan çalışmalar genellikle pozitif etkisinden bahsetmekle birlikte analiz sonucunda, 
araştırma dönemi içinde yaşanan 2008 yılı küresel KRİZ, kadınların işgücü piyasasına 
girmelerini engelleyici bir unsur olarak çıkmıştır.  Bu durum literatürde “Ümidini Kaybeden 
Çalışan Etkisi (Discouraged Worker Effect)”  olarak adlandırılır ve işgücünü negatif yönde 
etkilemektedir. Bu konumda, özellikle de kadınlar için istihdam olanaklarının büyük ölçüde 
azaldığı kriz koşullarında işsizlerin bir bölümü iş aramaktan vazgeçerek işgücü piyasası dışına 
çıkmaktadırlar (Belet, 2013). 
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Enflasyon (ENF), hanelerin satın alma gücünü azaltıcı bir unsurdur. Kadınların gerek 
aile bütçesini denkleştirmek gerekse daha iyi bir yaşam standardı yakalamak amacıyla işgücü 
piyasasına girme arzusu adına enflasyon,  İKO’nu artıcı bir etkiye neden olmaktadır.

Kayıtdışılık, ilk bakışta kadının çalışma hayatına katılmasını engeller görünmektedir. 
Çünkü Sosyal güvenlikten yoksun olan kadınlar iş dünyasına girmekten kaçınmaktadırlar. 
Ancak, araştırma döneminde yaşanan ekonomik kriz (2008),  enflasyon gibi ekonomik nedenlerle 
bireyler kayıt dışı çalışmayı tercih etmektedir. Özellikle de artan geçim sıkıntısı nedeniyle ikinci 
bir işte kayıt dışı olarak çalışmaktadır. Bu durumdan en fazla etkilenen kesimin ise kadın olduğu 
görülmektedir. Dolayısıyla kayıtdışı istihdamın kadın işgücüne çalışmasını arttırıcı etki yapması 
doğal bir sonuçtur.

İşsiz erkek oranındaki artış, kadın işgücü üzerinde pozitif etkiye sahip çıkmıştır. Çünkü, 
erkelerin işsiz kaldığı dönemlerde ailenin geçimini sağlamak amacıyla daha niteliksiz ve kayıt 
dışı işlerde (tarımda, ev işleri, çocuk bakımı, vb) çalışmak zorunda kalan kadın çalışma hayatıyla 
istemeden de olsa çalışma hayatına girmiş olacaktır. Dolayısıyla işsiz erkek oranındaki artışın 
kadın işgücünü arttırıcı bir unsur olarak çıkması beklenen bir durumdur. 

Kadınların eğitim seviyelerinin yüksek olması kadar erkeklerin de eğitim seviyesinin 
artması toplumdaki “kadının yeri evidir” algısının değişerek kadın çalışmasına yönelik bakış 
açısının olumlu yönde değişmesi kadın işgücünün artmasına neden olmuştur. Bu açıdan 
bakıldığında da analiz sonucunda erkeklerin eğitim seviyesinin artması kadın işgücü üzerinde 
olumlu etkiye sahip çıkması beklenen bir durumdur.

Benzer etkiyi erkeklerin işgücüne katılımı için de söylemek mümkündür. İstatistiksel 
olarak herhangi bir veri olmamakla birlikte özellikle büyük şehirlerde hem erkeğin hem de 
kadının çalıştığı ailelerin sayısı artmaktadır. 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışmada, 2008-2013 yılı işçin İBBS 1 düzeyindeki bölgesel veriler kullanılarak kadın 
işgücüne katılımına etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, literatürde 
konuyla ilgili yapılmış mikro ve makro düzeydeki çalışmalardan hareketle pek çok faktör 
tespit edilmiştir. Bu yönüyle kadın işgücüne katılımı etkilediği düşünülen pek çok sayıda 
değişkenin aynı anda değerlendirilmesi bakımından çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.

Bu faktörlerin kadın işgücüne katılım oranı üzerindeki etkisinin araştırılması için 4 
model geliştirilmiştir. Söz konusu bu modeller ise panel veri analizine dayalı olarak tahmin 
edilmiştir. Tahmin sonuçları değerlendirildiğinde, kadın işgücüne katılım oranını etkileyen en 
önemli faktörlerden doğurganlık hızının ve ekonomik krizin negatif, boşanma oranı, kayıtdışı 
istihdamın ve eğitim düzeyinin pozitif etkili olduğu tespit edilmiştir. Bunların dışında, kadın 
işgücüne katılım oranı üzerinde erkek işgücüne katılım oranı, erkek işsizlik oranı, erkeklerin 
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eğitim düzeyleri, enflasyon oranı,  emekli kadınların oranı, ücretsiz aile işçisi olarak çalışanların 
oranının pozitif, ev kadınlarının oranının ise negatif etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Bu 
sonuçlar ışığında, pek çok faktörden etkilenen kadın işgücüne katılımın ayrı bir inceleme 
konusu olarak pek çok araştırmaya konu olması da doğaldır. Bu kadar önemli bir konu olmasına 
rağmen literatürde yapılan çalışmalar yine de yeterli görülmemektedir.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedefleyen Lizbon Stratejisi’nde belirlendiği üzere, 
Avrupa Birliği üyesi ülkeler 2010 yılına kadar kadınların istihdam oranının yüzde 60’lara 
çıkarmayı hedeflerken Türkiye’de bu oran 2013’de % 32.2, son verilere göre ise 2014’te % 30.3 
seviyesinde kalmıştır. Lizbon Stratejisi hedefinin çok gerisinde kalan bu oran, Türkiye’de kadın 
istihdamı konusunun istihdam politikalarının merkezinde yer alması gerektiğini göstermektedir. 

Kadınların işgücüne, dolayısıyla ekonomiye kazandırılması herhangi bir ülke için 
kazanç, kalkınmanın ve büyümenin hızlandırılmasında önemli bir etken olacaktır (Doğan 
ve Kaya, 2014) . Bu açıdan bakıldığında kadınların işgücüne katılımı için gerekli önlemlerin 
alınması gerekmektedir. Öncelikle toplumdaki cinsiyet anlayışının değiştirilerek kadının 
işgücüne katılımı teşvik edilmeli, ev işleri, çocuk bakımı gibi pek çok sorumluluk toplumsal 
cinsiyet anlayışı nedeniyle kadına yüklenmektedir. Bu tür sorumlulukların aile bireyleri 
ile paylaşılması ve okul öncesi eğitim kurumlarının arttırılması ile bu sorunun üstesinden 
gelinebileceği düşünülmektedir. Ayrıca, eğitim seviyesinin yükseltilmesi kadın işgücünü 
arttıracağı gerçeğinden hareketle özellikle kırsal kesimdeki kadınların örgün ve mesleki eğitime 
daha fazla dahil edilmesi gerekmektedir. Yasal düzenlemeler de şüphesiz kadınların iş hayatında 
karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılmasında önemli bir etken olarak düşünülmektedir. 
Dolayısıyla, aile içi sorumluluğun aile bireyleri arasında eşit paylaştırılması, iş hayatındaki fırsat 
eşitliği gibi konularda haklarını savunan düzenlemelerin arttırılması da kadınların işgücüne 
katılımını arzu edilen seviyelere çıkaracaktır. Bunlarla birlikte, kayıtdışı ve ücretsiz aile işçisi 
olarak istihdam edilen kadınların sosyal güvencelerinin sağlanması gerekmektedir.
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1  GİRİŞ

Günümüzde tedarikçi değerlendirme ve seçimi prosesi, işletmeler için kritik öneme sahip 
konulardan biridir. İşletmelerin dış alımlarındaki artış, ürün ve hizmet tedarikçilerinin seçimini 
daha önemli hale getirmiştir. Tedarikçi seçimine verilen önem, işletmelerin tedarikçileri ile 
uzun dönemli işbirliği geliştirmelerine olanak sağlar. Bu durum işletmenin sektördeki rekabet 
gücüne katkıda bulunur.

Tedarikçi seçimi probleminin çözümü ile amaçlanan, işletmelerin ihtiyaç duydukları ürün 
ve hizmetleri, kabul edilebilir kalite ve maliyetle, işletmenin kriterlerine en uygun tedarikçilerden 
sağlamaktır. Tedarikçi seçimi problemi, yapısı gereği çok kriterli bir karar verme problemidir. 
Tedarikçi seçiminde kullanılan kriterler, işletmenin taleplerine ve tedarik edilen ürün veya 
hizmetin niteliğine göre değişkenlik göstermektedir.

Bu çalışmada, çok kriterli karar verme yöntemleri ile tedarikçi seçimi konusu ele 
alınmıştır. Çalışmada, ANP ve Taguchi yöntemi ile ANP ve TOPSIS yöntemi karşılaştırmalı 
olarak kullanılmıştır. Uygulama kısmında otomotiv sektöründe araç lastikleri üretimi yapan bir 
firmanın tedarikçi seçimi problemi ilgili yöntemler ile ele alınmıştır. Önerilen modelde, “kalite”, 
“sevkiyat”, “fiyat”, “çevre”, “finansal durum”, “yönetim” ve “çalışma koşulları” olmak üzere yedi 
ana kriter esas almıştır. Ana kriterlerin ve alt kriterlerin ağırlıkları ANP yöntemi ile belirlenmiş, 
daha sonra bulunan ağırlıklar Taguchi ve TOPSIS yöntemleri ile bütünleştirilerek en iyi tedarikçi 
seçimi yapılmıştır.

2  LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Literatürde, tedarikçi seçimi için, Dickson tarafından 1966 yılında yapılmış olan ilk 
çalışmadan bu yana pek çok alternatif yöntem kullanılmıştır. Tedarikçi seçiminde kullanılan ilk 
modeller çoğunlukla tek amaçlı olarak ele alınmıştır. Timmerman (1986) tarafından kullanılan 
doğrusal ağırlıklandırma modeli, Ellram (1995), Degraeve vd.(2000), Bhutta ve Huq (2002) 
tarafından kullanılan sahipliğin toplam maliyeti modelleri literatürde kullanılan tek amaçlı 
modellerdendir.

Birden fazla amaç içeren seçim problemlerinin çözümü için 1980’li yıllardan itibaren 
matematik modeller geliştirilmeye başlanmıştır. Talluri ve Narasimhan (2003), Ng (2008), 
Güneri vd. (2009), tedarikçi seçimi problemine doğrusal programlama yardımı ile çözüm 
getirmişlerdir. Tamsayılı doğrusal programlama (Chaundry vd., 1993), (Rosenthal vd., 
1995); doğrusal olmayan tamsayılı programlama (Ghodsypour ve O’Brien, 2001); çok amaçlı 
programlama (Weber ve Ellram, 1993), (Kannan, 2013); hedef programlama (Karpak vd., 2011), 
(Chang vd., 2013); veri zarflama analizi (Kuo ve Lin, 2012), (Partovi, 2013), tedarikçi seçiminde 
kullanılan bazı matematiksel programlama modelleridir.

Son yıllarda tedarikçi seçiminde çok kriterli karar verme teknikleri (MCDM) sıklıkla 
kullanılmaktadır. Değerlendirme işlemi çoğu zaman birbiriyle çelişen birden fazla performans 
kriteri içerdiğinden, MCDM teknikleri, problemin çözümünde karar vericilere yardımcı olur. 
Chai vd.(2013), temel MCDM tekniklerini dört kategori halinde sıralar. Bu teknikler: (1) 
analitik hiyerarşi prosesi (AHP) ve analitik ağ prosesi (ANP) gibi çok nitelikli fayda modelleri; 
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(2) ELECTRE ve PROMETHEE gibi sıralama modelleri; (3) TOPSIS ve VIKOR gibi uzlaşma 
modelleri ve (4) SMART ve DEMATEL gibi diğer MCDM teknikleridir.

Saaty tarafından 1980’lerin başında geliştirilen AHP metodu literatürde geniş bir 
kullanım alanına sahip olmuştur. AHP’nin geliştirilmiş hali olan ANP 1990 yılından itibaren 
literatüre girmeye başlamıştır. Bayazıt (2006), Gencer ve Gürpınar (2007), Lin (2012), Pang ve 
Bai (2013), Govindan vd.. (2013) tedarikçi seçimi problemi için ANP yöntemini kullanmıştır. 
Shyur ve Shih (2005) tedarikçi seçiminde ANP ve TOPSIS bütünleşik yöntemini kullanmıştır. 
Lin (2012) FANP (Bulanık Analitik Ağ Prosesi) metodunu çok amaçlı doğrusal programlama 
ile beraber kullanmıştır.Zeydan vd. (2011) tedarikçi değerlendirme ve seçme işleminde bulanık 
AHP, bulanık TOPSIS ve veri zarflama analizi yöntemlerini birleştirmiştir. Li vd. (2012) bulanık 
AHP yöntemini TOPSIS metodu ile beraber tedarik zinciri yönetiminde kullanmıştır.

Pi ve  Low (2006), tedarikçi özelliklerini Taguchi kayıp fonksiyonu yardımıyla değerlendirmiş 
ve bu kayıpları AHP metodu kullanarak bir karar değişkenine dönüştürmüştür.Liao (2010) 
yiyecek üreten bir fabrikada en iyi tedarikçiyi seçmek için, Delphi tekniği ile belirlediği kriterleri 
Taguchi kayıp fonksiyonuna transfer etmiş ve AHP ağırlıkları ile birleştirmiştir. Ordoobadi 
(2010) imalatçı bir firmanın tedarikçi performansını ölçmek için Taguchi kayıp fonksiyonundan 
yararlanmış, AHP metodu ile kriterlerin göreceli önem derecelerini belirlemiş ve minimum 
kaybı olan tedarikçiyi seçmiştir. Sharma ve Balan (2012) Taguchi kayıp fonksiyonunu TOPSIS 
ve çok kriterli hedef programlama ile bütünleştirerek, otomotiv endüstrisinde faaliyet gösteren 
bir firmada en iyi tedarikçiyi seçmiştir.

3  METODOLOJİ

Bu çalışmada en iyi tedarikçiyi seçmek için iki aşamalı çözüm yöntemi geliştirilmiştir: 
(1) seçim işlemi için kriterlerin ve bu kriterlere ait önem derecelerinin (kriter ağırlıklarının) 
belirlenmesi, (2) tedarikçilerin performanslarına göre değerlendirilip seçilmesi. Kriter ağırlıkları 
ANP yöntemi ile belirlenir. Daha sonra Taguchi kayıp fonksiyonu ve TOPSIS metotları 
kullanılarak tedarikçi seçimi işlemi karşılaştırmalı olarak yapılır.

3.1 Analitik Ağ Prosesi

Analitik ağ prosesi (ANP), analitik hiyerarşi prosesinin (AHP) özel bir hali olup, daha 
karmaşık problemlerin çözümünde kullanılır. ANP yöntemi, kriterler arası karşılaştırmaların 
yanı sıra kriterler arası ilişkileri de modele dahil ederek, problemi bir ağ modeli olarak tanımlar.
Bu ağ modeli hem ölçülebilen hem de ölçülemeyen değişkenleri içerir. Modeldeki her bir 
kriterin ağırlığı ANP yöntemindeki ikili karşılaştırmalar ile belirlenir. Karşılaştırmalarda 
kullanılan “Önem Dereceleri” tablosu analitik hiyerarşi prosesinde kullanılan tablonun aynı 
olup, aşağıdaki gibidir:
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Tablo 1.Karşılaştırmada kullanılan önem dereceleri (Saaty, 2009:7)

Önem 
Derecesi Tanım Açıklama

1 Eşit Derecede Önemli Her iki faktör aynı öneme sahiptir

3 Orta Derecede Önemli Tecrübe ve yargılara göre bir faktör diğerine göre biraz daha 
önemlidir

5 Kuvvetli Derecede Önemli Bir faktör diğerinden kuvvetle daha önemlidir

7 Çok Kuvvetli Derecede 
Önemli Bir faktör diğerine göre yüksek derece kuvvetle tercih edilmektedir

9 Mutlak Derecede Önemli Faktörlerden biri diğerinden çok yüksek derecede önemlidir

2,4,6,8 Ara Değerleri Temsil Eder İki faktör arasındaki tercihte küçük farklar olduğunda kullanılır

Karşılıklı 
Değerler

i, j ile karşılaştırılırken bir değer (x) atanmış ise; j, i ile karşılaştırılırken atanacak değer (1/x) 
olacaktır.

ANP’ nin uygulama aşamaları aşağıdaki gibidir (Görener, 2009,103-104):

1. İlk aşamada karar problemi tanımlanır. Bu aşamada amaç, ana kriterler, alt kriterler ve 
alternatifler açık bir şekilde ifade edilmelidir.

2. Kriterler arasındaki etkileşimler belirlenerek, iç ve dış bağımlılıklar ve varsa kriterler 
arasındaki geri bildirimler ilişkilendirilir.

3. Bu aşamada kriterler arasında ikili karşılaştırmalar yapılarak öncelikler vektörü 
belirlenir.

4. Bir önceki adımda elde edilen karşılaştırma matrislerinin tutarlılıkları araştırılır. Her 
bir matris için tutarlılık oranı (CR) hesaplanarak, elde edilen değer 0,10’a eşit veya daha düşük 
ise ikili karşılaştırmalar tutarlıdır, aksi takdirde karşılaştırmalar gözden geçirilmelidir.

5. Süper matris oluşturulur. Süper matris, parçalı bir matristir. Süper matrisin her 
bölümü bir sistem içindeki iki faktör arasındaki ilişkiyi gösterir. Kriterlerin birbiri üzerindeki 
uzun dönemli nispi etkileri süper matrisin kuvveti (2n+1) alınarak belirlenir.

6. Son aşamada alternatif ve kriterlere ait önem dereceleri (ağırlıklar) belirlenir. 
Seçim probleminde en yüksek ağırlığa sahip olan alternatif en iyi alternatif; ağırlıklandırma 
probleminde ise en yüksek ağırlığa sahip olan kriter en önemli kriter olarak belirlenir.

3.2 Taguchi Kayıp Fonksiyonu

Dr. Genichi Taguchi II. Dünya Savaşından sonra, proses ve ürün kalitesini arttırmak 
için kendi adıyla anılan Taguchi yöntemini geliştirmiştir (Taguchi, G., Chowdhury, S., Wu, Y.: 
2005). Taguchi yöntemi, geleneksel kalite kontrol yöntemlerine göre zaman ve maliyette tasarruf 
sağlayarak uzun yıllardır kullanılmış olup, son yıllarda tedarikçi performansının değerlendirmesi 
alanında da kullanılmaya başlanmıştır.
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Şekil 1. “Hedef değer en iyi” kayıp fonksiyonu

Taguchi, kayıp fonksiyonu belirli bir tasarım parametresi için ideal veya hedef değerden 
sapmanın bir fonksiyonu olarak ifade edilir (Roy, 1990: 11). Taguchi kayıp fonksiyonu üç farklı 
şekilde sınıflandırılır: “en küçük en iyi”, “en büyük en iyi” ve “hedef değer en iyi” (Dehnad, 
1988:17).“Hedef değer en iyi” fonksiyonu aşağıdaki gibi ifade edilir (Roy, 1990: 156):

L(Y) = k (Y–Y0)2                                           (1)

Y : Performans vb. bir kalite karakteristiğidir

Y0 : Bu kalite karakteristiği için belirlenen hedef değerdir

k : Bir işletmenin veya fabrikanın maliyet yapısına bağlı sabit değerdir

Bu eşitlikte (Y–Y0) ifadesi, Y kalite karakteristiği değerinin,  Y0  hedef değerinden sapmasını 
ifade eder. Belirlenen hedef değer, çift taraflı (üst ve alt) spesifikasyon limitlerinin tam ortasında 
bulunabilir (şekil 1). Diğer iki kayıp fonksiyonu tek taraflı minimum spesifikasyon limitli “en 
küçük en iyi” (şekil2) ve tek taraflı maksimum spesifikasyon limitli “en büyük en iyi” (şekil3) 
fonksiyonları sırasıyla eşitlik (2) ve eşitlik (3)’de formüle edilmiştir.

L(y) = k. (y) 2      (2)

L(y) = k / y2      (3)

Şekil 2.“En küçük en iyi”             Şekil 3. “En büyük en iyi”
        kayıp fonksiyonu                           kayıp fonksiyonu

3.3 TOPSIS Metodu

Hwang ve Yoon tarafından 1981 yılında geliştirilen TOPSIS (Technique for Order 
Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemi, pozitif ideal çözümden en yakın mesafede 
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ve negatif ideal çözümden en uzak mesafede olan alternatifleri aynı anda seçen bir metottur 
(Hwang, Yoon:1981). TOPSIS yöntemi, Öklid uzaklığı kullanılarak elde edilen yakınlık 
katsayılarının karşılaştırılmasını temel alır. Bu tekniği uygulamak için, kriterlere atanan değerler 
sayısal olmalı, düzenli olarak artan veya azalan sırada olmalı ve aynı birim (ölçek) cinsinden 
ifade edilmiş olmalıdır. 

TOPSIS yönteminin ilk aşaması karar matrisinin oluşturulmasıdır. Karar matrisinde 
alternatifler yukarıdan aşağıya doğru kaydedilerek, her bir alternatifin karşısına o alternatifin 
ilgili kritere göre özellikleri yazılmaktadır. Hazırlanan bu matris kullanılarak sıralama işlemleri 
yapılır. TOPSIS yöntemindeki sıralamaya ait işlem ve aşamalar aşağıda belirtilmiştir (Timor, 
2011: 20):

1.Adım: Karar matrisindeki kriterlere ait değerlerin kareleri toplamının karekökü alınarak 
matris normalize edilir. 

                                     (4)
 
( i = 1, ...., n ;   j = 1,....., k )

2.Adım: Normalize edilmiş karar matrisinin elemanları kriterlere verilen önemler 
doğrultusunda ağırlıklandırılır.

3.Adım: A+ ve  A-  ideal noktaları tanımlanır (Ağırlıklandırılmış matriste her bir sütunda 
maksimum ve minimum değerler tespit edilir).

A+ = { x1
+, x2

+,........,xk
+ }   :  maksimum değerler,

A-  = { x1
-, x2

-,........,xk
-  }    : minimum değerlerdir.

4.Adım: Maksimum ideal noktaya olan uzaklık aşağıdaki formülle hesaplanır:

                                                (5)

 ( i = 1,.....n )

5.Adım: Minimum ideal noktaya olan uzaklık aşağıdaki formülle hesaplanır:

                                               (6)

( i = 1,.....n )

6.Adım: Her bir alternatifin göreceli puanı aşağıdaki formül yardımıyla yakınlık 
katsayılarının hesaplanması ile bulunur:

Ci
+ = Si

- / Si
++ Si

-    ,     1 ≥ Ci ≥ 0                                     (7)

( i = 1,....,n)
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Elde edilen yakınlık katsayılarının ( Ci
+ ) değerlerine göre alternatiflerin sıralaması yapılır. 

Yakınlık katsayısı  0 ile 1 arasında bir değeri gösterir. Değerlendirilen alternatifler arasında 
yakınlık katsayısı en yüksek olan alternatif en iyi olarak seçilir.

4  UYGULAMA

Uygulama, otomotiv sektöründe, otomobil; kamyon ve motosiklet türü araçlar için çeşitli 
ebatlarda lastik üretimi yapan bir işletmede gerçekleştirilmiştir. 

4.1 Problemin Tanımlanması

İşletme en büyük hizmet alımlarını makine kalıp imalat ve bakım tedarikçileri arasından 
yapmaktadır. Çalışmada dört farklı tedarikçi değerlendirmeye alınmış ve aralarından en iyisinin 
seçilmesi amaçlanmıştır.

4.2 Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi

Tedarikçi seçimi işlemi, işletmenin uzman grubunun seçim kriterlerini belirlemesi ile 
başlar. Bu grup, satın alma, finans, mühendislik, kalite kontrol ve iş güvenliği bölümlerinde 
çalışan uzmanlardan oluşmaktadır. Değerlendirme için, uzmanlar yedi ayrı ana kriter ve otuzbir 
adet alt kriter belirlemiştir. Ana kriterler (Tablo 2) ve alt kriterler (Tablo 3) aşağıda sıralanmıştır:

Tablo 2.Tedarikçi seçimindeki ana kriterler ve açıklamaları

ANA 
KRİTERLER AÇIKLAMALAR

KALİTE Tedarikçi firmanın sunduğu hizmetin kalitesi hakkında bilgi verir

FİYAT Tedarikçi firmanın fiyat düzeyi hakkında bilgi verir

SEVKİYAT Tedarikçi firmanın sevkiyat kurallarına uygunluğu hakkında bilgi verir

FİNANS Tedarikçi firmanın finansal durumunu açıklar

ÇEVRE Tedarikçi firmanın çevre ve iş güvenliği konusundaki hassasiyetini açıklar

YÖNETİM Tedarikçi firmanın yönetim yapısı hakkında bilgi verir

ÇALIŞMA Tedarikçi firmanın çalışma koşulları hakkında bilgi verir

Makine kalıp imalat ve bakımı faaliyetleri; işletmenin ürettiği araç lastiklerinin kalıpları, 
kalıp taşıyıcıları, lastik pişirme presleri, pişirme torbası kalıpları, iç lastik kalıpları, topuk ringleri, 
lastik imal tamburları, lastik pişirme preslerine ait hidrolik ve pnömatik sistemlerin imalatı ve 
bakımı proseslerini içermektedir.

Tedarikçilerinin, her kriter için değerlendirme puanlarını gösteren standart karar matrisi 
Tablo 3’de verilmiştir.  Bu karar matrisi, işletmenin satın alma bölümü tarafından belirlenmiş 
olup, firmanın tedarikçi değerlendirme skalasına sadık kalınarak 0-5 aralığını baz almaktadır. 
ANP, Taguchi ve TOPSIS yöntemleri ile yapılan tüm analizlerde, standart karar matrisi temel 
alınmıştır.
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Tablo 3.Tedarikçi seçimindeki ana ve alt kriterler ile açıklamaları

KALİTE 
Hata Hatalı ürün yüzdesi ( gerçek değer)
İyileş. Sürekli iyileştirme 
K.K.S. Kalite kontrol sistem ve ekibine sahip olmak
K.Sert. Kalite sertifikalarına sahip olmak

FİYAT
Fiyat Fiyat düzeyi ( gerçek fiyat)
M.Düş. Maliyet düşürme konularında etkinlik

     Ö.Vade Ödeme vadesi
SEVKİYAT

Ambal. Ambalaj şartlarına uygunluk
D.Fatura Doğru faturalama
Esnek. Termin tarihleri değişimine esneklik
Gecik. Zamanında teslimat (gerçek gecikme süresi)
S.Mik. Sipariş miktarına uygun teslimat
T.Zam. Teklif, sipariş teyitleri ve faturalamanın zamanında yapılması

FİNANS
F.Şef. Finansal şeffaflık (tabloları paylaşmaya istekli olunması)
F.Tablo Detaylı finansal tablo sahibi olmak
F.Yeter. Yeterli finansal yapı

ÇEVRE
Ç.Bilgi. İş emniyeti ve çevre konularında bilgi sahibi olmak
Ç.Eğt. Çalışanlarına çevre ve iş güvenliği eğitimi vermek
Ç.Etki Üretim prosesinin çevresel etkisinin dikkate alınması
İş Güv. Gerekli güvenlik kurallarının alınması ve uygulanması

     Temizlik İş ortamının temiz ve düzenli tutulması
YÖNETİM 

D.Firma Diğer firmalara da hizmet veriyor olmak
İletişim Modern iletişim cihazlarına sahip olmak
Organiz. İyi bir organizasyon yapısı
Tecrübe Tecrübe sahibi olmak
Ulaşıla. İlgili personelin ulaşılabilirliği
Yön. Eğitimli, tecrübeli ve yeterli sayıda yönetim kadrosu

ÇALIŞMA
Disiplin   Disiplin ve ayrımcılık konularında net politika sahibi olmak
M.Eğt.  Çalışanlara gerekli iç ve dış iş eğitimi vermek
Ücret Çalışma, fazla mesai ve sosyal haklar konularında mevzuata uygunluk

Y.El.Kit. Yönetim el kitabına sahip olmak

4.3 ANP Metodunun Uygulanması

ANP yönteminin uygulanması için öncelikle satın alıcı firma tarafından ana kriterlerin 
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göreceli önem derecelerini gösteren ikili karşılaştırma matrisi oluşturulmuştur (Tablo 4). Alt 
kriterlere ait karşılaştırmalar (Tablo 5) ve kriterler arası ilişkileri gösteren matrisler de (Tablo 
6) aynı şekilde düzenlenmiştir. İkili karşılaştırma matrisleri oluşturulurken, Tablo 1’de verilen, 
Saaty’nin “1-9” aralığındaki ölçeğinden yararlanılmıştır.

Tablo 4. Ana kriterlere ait ikili karşılaştırmalar matrisi

  KALİTE FİYAT SEVK. FİNANS ÇEVRE YÖNETİM ÇALIŞMA 
KALİTE 1 2 3 5 6 7 9
FİYAT   1 2 5 6 7 9
SEVKİYAT     1 4 5 6 8
FİNANS       1 2 3 5
ÇEVRE         1 2 4
YÖNETİM           1 3
ÇALIŞMA             1

Tablo 5. Alt kriterlere ait karşılaştırmalar matrisi

KALİTE HATA İYİLEŞ KKS K.SERT  
HATA 1 3 5 7  
İYİLEŞ   1 3 5  
KKS     1 3  
K.SERT       1  
         
FİYAT FİYAT D. M.DÜŞ. Ö.VADE.  
FİYAT D. 1 5 6  
M.DÜŞ   1 2  
Ö.VADE.     1  
             
SEVKİYAT GECİKME ESNEK. S. MİK. AMBAL. T. ZAM. D.FATURA
GECİKME 1 3 5 6 7 8
ESNEK.   1 3 4 5 6
S. MİK.     1 2 3 4
AMBAL.       1 2 3
T. ZAM.         1 2
D.FATURA           1

FİNANS F.YET. F.TABLO F. ŞEF  
F.YET 1 5 6  
F.TABLO   1 2  
F. ŞEF     1  
           
ÇEVRE İŞ GÜV. Ç.ETKİ TEMİZLİK Ç. BİLGİ Ç. EĞT.
İŞ GÜV. 1 3 7 9 9
Ç.ETKİ   1 5 7 7
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TEMİZLİK     1 3 3
Ç. BİLGİ       1 1
Ç. EĞT.         1

YÖNETİM TECRÜBE YÖNETİCİ ULAŞILAB. D.FİRMA İLETİŞİM ORGANİZ
TECRÜBE 1 3 4 5 7 7
YÖNETİCİ   1 2 3 5 5
ULAŞILAB.     1 2 4 4
D.FİRMA       1 3 3
İLETİŞİM         1 1
ORGANİZ           1

         
ÇALIŞMA Y.EL.KİT EĞİTİM DİSİPLİN ÜCRET  
Y.EL.KİT 1 3 5 7  
EĞİTİM   1 3 5  
DİSİPLİN     1 3  
ÜCRET       1  

Kriter ve tedarikçilerin karşılaştırma matrislerine ait ANP çözümü için Super Decisions 
programı (versiyon 2.2.6) kullanılmıştır. Tedarikçiler T1, T2, T3 ve T4 olarak adlandırılmış 
olup, analiz sonuçları her bir kriterin ağırlığını vermektedir. Bu ağırlıklar, sonraki aşamalarda 
Taguchi ve TOPSIS yöntemlerine dahil edilerek en iyi tedarikçinin seçiminde kullanılmıştır. 
Ana kriter ağırlıkları Şekil (4)’de, modele ait ağ yapısı ise Şekil (5)’de verilmiştir.

Şekil 4. Ana kriter ikili karşılaştırma matrisi ve ana kriter ağırlıkları

                    Tablo 6. Kriterler arası ilişkiler

KALİTE FİYAT SEVKİYAT FİNANS ÇEVRE YÖNETİM ÇALIŞMA
FİYAT 1 1 3 1 2 4

SEVKİYAT 1 1 1 1 1
FİNANS 1 1 1/2 2
ÇEVRE 1 1 1
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YÖNETİM 1 3
ÇALIŞMA 1

SEVKİYAT KALİTE FİYAT FİNANS ÇEVRE YÖNETİM ÇALIŞMA
KALİTE 1 1 1 1 1 1
FİYAT 1 3 1 2 4

FİNANS 1 1 1/2 2
ÇEVRE 1 1 1

YÖNETİM 1 3
ÇALIŞMA 1

FİYAT KALİTE SEVKİYAT FİNANS ÇEVRE YÖNETİM ÇALIŞMA
KALİTE 1 2 1 3 4 5

SEVKİYAT 1 1 2 3 4
FİNANS 1 1 1 1
ÇEVRE 1 2 3

YÖNETİM 1 1
ÇALIŞMA 1

İkili karşılaştırma matrislerini oluştururken kullanılan yargılar tutarlı olmalıdır. ANP 
yöntemi yargılardaki tutarlılığı tutarlılık oranı (CR) ile ölçmektedir. Eğer CR değeri 0,1 
değerinden büyükse değerlendirmeler tekrar gözden geçirilmelidir. Ana kriter karşılaştırma 
matrisi tutarlılık oranı CR = 0,04729 değeri ile 0,1’den küçük olduğundan, karşılaştırmalar 
tutarlı bulunmuştur (Modele dahil edilen tüm karşılaştırma matrislerine ait tutarlılık oranlarının 
0,1’den küçük olduğu kontrol edilerek model tutarlılık açısından onaylanmıştır).

Super Decisions programı ile elde edilen alt kriterlere ait ağırlıklar tablosunda, her alt 
kriter, kendi ana kriter grubu içerisinde, grubun ağırlığı 1’e eşit olacak şekilde normalleştirilerek 
listelenmiştir. Bundan sonraki adımlarda, alt kriterlerin normalleştirilmiş ağırlığı, ait olduğu 
ana kriter grubunun  ağırlığı ile  çarpılarak bulunan  nihai ağırlıklar   kullanılmıştır. Tablo (7) 
ana kriterler ile her ana kritere ait alt kriterlerin ağırlıklarını göstermektedir.

Tablo 7. Ana ve alt kriter ağırlıkları

KRİTERLER AĞIRLIKLAR KRİTERLER AĞIRLIKLAR
ÇALIŞMA 0,02097 KALİTE 0,35675
Disiplin 0.24281 Hata oranı 0.33642
Mesleki Eğitim 0.25066 İyileştirme 0.25335
Ücretler 0.23943 Kalite Kontrol Sistemi 0.21365
Yönetim El Kitabı 0.26710 Kalite Sertifikası 0.19659
ÇEVRE 0,05296 SEVKİYAT 0,19036
Ç.ve İş. Güv. Bilgisi 0.19201 Ambalajlama 0.15002
Ç.ve İş Güv. Eğitimi 0.19201 Doğru Faturalama 0.14143
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Çevresel Etki 0.20450 Esneklik 0.17897
İş Güvenliği 0.21696 Gecikme Süresi 0.22615
Temizlik 0.19452 Sipariş Miktarı 0.15895
FİNANS 0,07730 Teklif Zamanı 0.14449
F.Şeffaflık 0.30512 YÖNETİM 0,03692
F.Tablolar 0.31366 Diğer Firmalar 0.16073
F.Yeterlilik 0.38122 İletişim 0.15634
FİYAT 0,26774 Organizasyon 0.15634
Fiyat Düzeyi 0.42435 Tecrübe 0.19026
Maliyet Düşürme 0.29595 Ulaşılabilirlik 0.16496
Ödeme Vadesi 0.27970 Yönetici Kadrosu 0.17138

Şekil 5. ANP modeline ait ağ yapısı
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4.4 Taguchi Kayıp Fonksiyonu ile Analiz

Bu bölümde, ANP yöntemi ile elde edilmiş kriter ağırlıkları ile kayıp oranlarına 
dönüştürülmüş tedarikçi karar matrisleri birleştirilerek, ANP ve Taguchi bütünleşik yöntemi ile 
en iyi tedarikçinin belirlenmesi sağlanacaktır.

Taguchi yöntemi, ölçülebilir sayısal değerlendirme kriterlerinin, sayısal olmayan 
kriterlerle beraber işleme alınmasına imkan verir. Bu çalışmada, hatalı oran yüzdesi, gerçek fiyat 
düzeyi ve gecikme gün sayısı kriterleri için tedarikçilere ait gerçek değerler kullanılmıştır. Satın 
alıcı firma, bu kriterlerin en düşük değerde olmasını talep etmektedir. Bu yüzden bu üç kriter 
Taguchi yöntemine göre “minimum en iyi” kriterlerdir.

Standart karar matrisinde, bu kriterler puanlanırken satın alıcı firmanın beklentilerini 
karşılama yetenekleri göz önünde bulundurulmuştur. En yüksek puan olan “5”, sıfır hata, en 
düşük fiyat ve sıfır gecikmeye karşılık gelir. Dört tedarikçiye ait performans puanlarını gösteren 
norm matris,Tablo (8)’dedir.

Tablo 8. Standart karar matrisi

  ÇALIŞMA KALİTE  
  Disiplin M.Eğt. Ücret Y.El Kit Hata İyileş. K.K.S. K. Sert.  

T1 4 4,3 4 4 4 4 4 4  
T2 3 3,3 4 3 4 4 5 4  
T3 4 3,6 4 4 4 4 4 4  
T4 4 3,6 4 4 4 4 4 4  
  FİNANS ÇEVRE ve İŞ GÜVENLİĞİ  

  F.Şef. F.Tablo F.Yeter. Ç. Bilgi Ç. Eğt. Ç.Etki İş.Güv Temiz.  

T1 4 4 4 4 3 3 4 4  
T2 4 4 4 3 3 3 4 4  
T3 3 4 4 4 3 3 4 4  
T4 4 4 5 4 4 3 4 4  
  YÖNETİM      
  D.Firma İletişim Organiz Tecrübe Ulaşıla. Yön.      

T1 5 4 5 4 4 4,3      
T2 5 4 3 4 4 3,3      
T3 5 4 4 4 4 4      
T4 5 4 3 5 4 4      
  SEVKİYAT FİYAT
  Ambal. D.Fat. Esnek. Gecik. S.Mik. T.Zam. Fiyat M.Düş. Ö.Vade

T1 4 4 3 5 4 3,6 4 4 3
T2 5 5 5 5 5 5 4 3 4
T3 5 5 5 4 4 4 4 4 3
T4 5 5 5 5 5 5 3 4 4
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Satın almacı firma tarafından belirlenen spesifikasyon limitleri ve hedef değerler tablo 
(9)’da listelenmiştir. Karar matrisinde yer alan sayısal olmayan kriterler “diğer kriter” olarak 
listeye dahil edilmiştir.

         Tablo 9. Kriterlere ait kabul edilebilir değer aralıkları

KRİTERLER Hedef 
Değer

Spesifikasyon 
Limiti Kayıp Oranı Değer 

Aralığı
Hata 0% 5% %100 Kayıp %0 - %5
Fiyat Min. Min + %30 %100 Kayıp %0 -%30

Gecikme 0 Gün 15 Gün %100 Kayıp 0 - 15 Gün
Diğer 100% 50% %100 Kayıp %0 - %50

Tabloya göre firmanın kabul edebileceği en büyük hata kaybı %5 iken bu kriterde hedef 
değer sıfırdır. En düşük fiyat hedef değerken, firma en yüksek fiyatı en düşük fiyatın %30 fazlası 
olarak kabul etmektedir. Kabul edilebilir en yüksek değerler için kayıp oranı %100’dür. Aşağıda, 
tedarikçilere ait gerçek ve relatif değerler listelenmiştir. Fiyat kriterinde en düşük gerçek fiyat 
değeri %100 olarak kabul edilmiş, %100’e karşılık gelen relatif değer %0 olarak ifade edilmiştir. 
Hata ve gecikme kriterlerinde relatif değerler, gerçek değerlere eşittir.

          Tablo 10. Tedarikçilere ait gerçek ve relatif değerler tablosu

 
Hata Fiyat Gecikme

Ger.Değ. Rel.Değ. Ger.Değ. Rel. Değ. Ger.Değ. Rel.Değ.

T1 0% 0% 120% 20% 0 0
T2 2% 2% 110% 10% 5 5
T3 4% 4% 100% 0% 0 0
T4 2% 2% 120% 20% 5 5

Karar matrisinin yüzdesel puanlara dönüştürülmesi için Tablo (11)’deki dönüşüm tablosu 
kullanılmıştır.

    Tablo 11. Dönüşüm tablosu

  Gerçek Değer Karar Puanı Yüzdesel Puan

Hata
0% 5 100%
2% 4 80%
4% 3 60%

 

Fiyat
100% 5 100%
110% 4 80%
120% 3 60%
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Gecikme
0 gün 5 100%
5 gün 4 80%

10 gün 3 60%

Karar matrisi, dönüşüm tablosu (tablo 11) yardımı ile  “%0 - %100” aralığına 
dönüştürülmüştür. Daha sonra tedarikçilerin bu aralıktaki puanları, Taguchi kayıp fonksiyonuna 
alınarak, tedarikçinin o kriter için kayıp oranı bulunmuştur. Tüm kriterler toplamında en az 
kayıp oranına sahip tedarikçi en iyi tedarikçi olarak seçilir. Tedarikçi kayıplarını bulmak için 
öncelikle kayıp katsayıları bulunmuştur. Hesaplamalarda, hedef değer en küçük olduğundan 
Taguchi’nin  “en küçük en iyi” fonksiyonu kullanılmıştır. Sayısal olmayan değerlerin kayıp 
katsayısını “en küçük en iyi” fonksiyonu ile bulabilmek için %100 hedef gerçekleştirmeden %50 
çıkarılarak, %50 gerçekleşmeyen oran üzerinden hesaplama yapılmıştır.

Kayıp fonksiyonunda kullanılan “k” katsayısı (2) numaralı eşitlik yardımıyla, hata; 
fiyat; gecikme ve diğer kriterler için sırasıyla 40.000; 1.111  0,444 ve 400 olarak bulunmuştur. 
Hata kriteri için kh = 100 / (0,05)2 = 40.000 olarak hesaplanmıştır. Katsayıların bulunmasının 
ardından, her kriterdeki kayıp oranı  (1) numaralı eşitlik ile hesaplanmıştır. T1 tedarikçisi için 
fiyat kriterindeki kayıp oranı: L(y) = 1.111 (0,2 – 0)2 = %44’tür.

Tedarikçilerin toplam kayıp oranları, tedarikçilerin her alt kriter için hesaplanan kayıp 
oranları ile ilgili kriterlerin ağırlıklarının çarpılarak toplamlarının alınması ile bulunmuştur. 
Taguchi yöntemi hesaplamaları ve tabloların elde edilmesi için Microsoft Excel 2013 programı 
kullanılmıştır. Tedarikçilerin toplam kayıp oranları ve tercih sırası aşağıda listelenmiştir 
(Tablo 12). Değerlendirme sonucunda, en az kaybı olan T1 tedarikçisi en iyi tedarikçi olarak 
belirlenmiştir. 

Tablo 12. ANP ve Taguchi yöntemi tedarikçi seçimi sonuç tablosu

KAYIP SIRA

T1 %14 1

T2 %22 3

T3 %34 4

T4 %17 2

4.5 TOPSIS Yöntemi ile Analiz

Bu bölümde, ANP çözümü ile elde edilmiş olan kriter ağırlıkları kullanılarak, tedarikçilerin 
TOPSIS yöntemi ile sıralaması yapılmış ve en iyi tedarikçi seçimi gerçekleştirilmiştir. TOPSIS 
çözümüne ait tablolarının oluşturulmasında ve hesaplamalarda Microsoft Excel 2013 
programından yararlanılmıştır.

TOPSIS Yönteminin uygulanması için öncelikle, tedarikçilerin karar matrisindeki 
kriterlere ait puanlarının kareleri toplamının karekökü alınarak matris normalize edilmektedir 
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(eşitlik 4).Daha sonra, normalleştirirmiş karar matrisinde, tedarikçi puanları ilgili kriter ağırlığı 
ile çarpılarak, ağırlıklandırılmış değerler elde edilmektedir. Ardından  A+ ve  A-  ideal noktaları 
tanımlanmaktadır (Ağırlıklandırılmış matriste her bir sütunda maksimum ve minimum 
değerler tespit edilmektedir).

Bir sonraki adımda tedarikçi puanlarının maksimum ideal noktaya olan uzaklığı (eşitlik 
5)  ve minimum ideal noktaya olan uzaklıkları (eşitlik 6) hesaplanmaktadır. T1 tedarikçisinin 
maksimum ve minimum ideal noktaya olan uzaklığı sırasıyla: S1

+ = 0,029648 ve S1
- = 0,039165 

olarak bulunmuştur. Buna göre T1’in göreceli puanı (7) numaralı eşitlik yardımıyla C1
+=0,039165/

(0,039165+0,029648) = 0,569 olarak hesaplanmıştır.

Yakınlık katsayısı ( C+ ) değeri 0 ile 1 arasındadır ve değer 1’e ne kadar yakınsa ideal çözüme 
o kadar yakın olduğu anlaşılmaktadır. Yukarıdaki tedarikçiler arasında C+ değeri 0,569 ile en 
büyük olan T1 tedarikçisi en iyi tedarikçi olarak seçilmiştir. Tedarikçilerin en iyi tedarikçiden 
başlayarak sıralaması Tablo (13)’de yer almaktadır.

Tablo 13.ANP ve TOPSIS yöntemi ile tedarikçi seçimi sonuç tablosu

  S+  S- Ci
+ SIRA

T1 0,0296 0,0392 0,5692 1
T2 0,0302 0,0251 0,4542 3
T3 0,0387 0,0301 0,4375 4
T4 0,0338 0,0281 0,4543 2

5 SONUÇ

Bu çalışmada tedarikçi seçimi probleminin çözümü için ANP (Analitik Ağ Prosesi), 
Taguchi Kayıp Fonksiyonu (Taguchi Loss Function) ve TOPSIS yöntemleri kullanılmıştır. ANP 
yöntemi, hem ölçülebilen hem de yargısal değerlerin bir arada değerlendirilmesine olanak 
vermektedir. Taguchi yöntemi, ölçülebilir değerleri doğrudan modele dahil ederken, TOPSIS 
yöntemi puanları düzenli ve eşit aralıklarla artan şekilde analiz etmektedir. Yukarıda belirtilen 
çok kriterli karar yöntemlerinin bütünleştirilmesi ile her yöntemin tek başına kullanıldığında 
oluşabilecek yetersizliklerin en aza indirilmesi amaçlanmıştır. Uygulama kısmında seçilen ana 
kriterler; “kalite”, “sevkiyat”, “fiyat”, “çevre”, “finansal durum”, “yönetim” ve “çalışma koşulları”  
olup, ilgili kriterlerin ve bunlara ait alt kriterlerin ağırlıkları ANP yöntemi ile belirlenmiştir. 
Daha sonra bulunan ağırlıklar, tedarikçilere ait performans puanları ile birleştirilerek, önce 
Taguchi daha sonra TOPSIS yöntemleri ile analiz edilmiştir. Her iki bütünleşik yöntem de aynı 
tedarikçi sıralamasını vermiştir.

Çalışmada kullanılan ANP ve Taguchi ile ANP ve TOPSIS bütünleşik yöntemleri, modele 
yeni tedarikçilerin veya ilave kriterlerin eklenmesine olanak verdiğinden geliştirilmeye açıktır. 
Kullanılan yöntemlerin her biri, diğer güncel çok kriterli karar modelleri ile de bütünleştirilerek 
kullanılabilir. 
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1. GİRİŞ 

Muhasebe mesleği, hem ekonomik yaşamdaki rolü hem de devlet-toplum ilişkisindeki yeri 
ile büyük bir öneme sahiptir. Türkiye’de ilk olarak 1989 yılında 3568 Sayılı yasa ile meslek statüsüne 
kavuşan muhasebecilikte, özellikle sürekli olarak yenilenen mevzuat ile eğitim faaliyetleri de 
çeşitli düzenlemelere kavuşturulmuştur. Günümüzde her alanda yaşanan gelişmeler ve yasal 
düzenlemeler muhasebe eğitiminde de yeniliklerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. 
Dolayısıyla işletmelerin beklentilerini de karşılayacak şekilde meslek mensuplarının eğitiminin 
büyük önemi bulunmaktadır ve ilgili eğitim kurumlarına büyük sorumluluklar düşmektedir. 

Türkiye’de muhasebe mesleğini yürütenler, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli 
mali müşavir olarak adlandırılmaktadır ve yasa ile bu meslek mensuplarının taşıması gereken 
nitelikler belirlenmiştir. Çalışma kapsamında incelediğimiz gibi ön lisans mezunu kişiler de 
yasada belirtilen staj sürelerini ve diğer ölçütleri karşılamaları ile serbest muhasebecilik mesleğini 
yürütebilmektedir. Bu kapsamda sürekli olarak gelişen ve yenilenen mesleki düzenlemelerin 
verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için, ön lisans mezunlarına yönelik eğitimin de etkin bir 
şekilde sürdürülmesi ve sorunların giderilmesi gerekmektedir. 

Orta öğretim ve lisans seviyesinde eğitimin dışında kalan ve mesleğin gerektirdiği 
bilgileri daha çok pratik düzeyde vermeyi amaçlayan ön lisans programlarında sürdürülen 
muhasebe eğitimleri genel olarak mesleğin ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak 
sürdürülmektedir. Ancak bu meslek yüksekokullarının sayılarının sürekli olarak artış göstermesi 
ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar, bu okullarda sürdürülen eğitimin kalitesini 
doğrudan etkilemektedir. Çalışma kapsamında da öncelikle muhasebe mesleğinde eğitim ve 
eğitimin önemi üzerinde durulmuş, ardından Türkiye’de ön lisans düzeyinde muhasebe eğitimi 
ve sorunları değerlendirilmiştir. Son olarak ise muhasebe meslek mensuplarının ön lisans 
düzeyinde muhasebe eğitiminden beklentileri incelenmiştir. 

2. MUHASEBE MESLEĞİNDE EĞİTİM VE EĞİTİMİN ÖNEMİ

Günümüz dünyasında işletmelerin faaliyet gösterdikleri çevrede çok önemli değişiklikler 
yaşanmakta ve yaşanmaya devam etmektedir. İşletmelerin yaşadığı bu değişimlere neden olan 
değişim unsurları teknoloji, küreselleşme ve pazarın yatırım odaklı almasıdır. Bu unsurların 
sonucunda artan rekabet ortamı ve ucuz bilginin ortaya çıkması, yeni endüstriler, karmaşıklaşan 
piyasa işlemleri ve finansal raporlamada değişiklik durumlarını gündeme getirmiştir.

İş dünyasında yaşanan değişimler, işletmelerin en önemli varlığı olan insan gücünün 
değerini artmakta ve muhasebe meslek mensuplarının da rollerinin değişmesi ve yeniden 
belirlenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. İşletme fonksiyonlarının bir bütün olarak belirtilen bu 
değişim sürecinden etkilenmesinin yanı sıra, yetişmiş insan gücü ve bilgisine dayanan muhasebe 
fonksiyonu da bu değişimin etkilerinin en fazla olarak yaşandığı alanlardan birisidir (Gençtürk 
vd., 2003: 211). Genel olarak muhasebe eğitiminin en önemli özelliklerinden biri, muhasebede 
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uygulama ve temel mantığın kanunlarla belirlenen standart ve kurallara dayanmasıdır. Özellikle 
Türkiye’de bu uygulamalara yön veren kanunlar da sürekli bir değişim içerisindedir. Bu nedenle 
bu değişimlerin de öğrencilere aktarılması önemli bir gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır 
(Çukacı vd., 2006: 147). 

Muhasebe eğitiminin küresel düzeyde yapılması; bilgiye en kısa sürede ulaşabilen, 
ulaştığı bilgiyi üretime yansıtabilen ve değişimin gerçekleşmesinde kullanabilen, değişen dünya 
koşullarına her an uyum sağlayabilen, bilinmeyeni bulup onu dünya insanlarının ihtiyaçlarına 
sunabilen, riske girebilen, karar verdiğinde kararına sahip çıkabilen, sorun değil çözüm üreten, 
soru sormaktan, cevap vermekten, düşüncelerini söylemekten çekinmeyen, dinleme becerisi 
gelişmiş insan gücünün yetiştirilmesine bağlıdır (Demir, 2012: 114).

Muhasebe mesleği günümüz iş hayatında önemli bir yere sahip olan ve toplumsal bir kurum 
olarak ifade edilen bir meslektir. Dolayısıyla bu meslek, değişen günümüz koşullarına bilgiye en 
hızlı uyum sağlamak zorunda olan mesleklerdendir.  Özellikle son zamanlarda yaşanan iktisadi 
gelişmelere paralel olarak en değerli ürün haline gelen bilgi, karar vericilere değer kazandırmak 
amacı ile kullanılabilmektedir. Her alanda olduğu gibi, bu durumun muhasebe alanında da 
gerçekleşmesi, muhasebe mesleğinin en önemli çıktısı olarak kabul edilmektedir. Görevi ve 
niteliği ne olursa olsun, sorumluluk alanları göz önüne alındığında birbirinden farklı bilgi 
kullanıcıları için bilgi üreten bu mesleği icra edenlerin, söz konusu bu süreci gerçekleştirebilmesi 
için belirli bir birikime ve eğitime sahip olması gerekmektedir. 

Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde küreselleşme hareketlerinin bir sonucu olarak 
başta teknoloji ve ekonomi olmak üzere toplumun bütün katmanlarında yaşanan hızlı değişim 
göz önünde bulundurularak kullanıcılara faydalı, güvenilir, anlamlı, tarafsız ve tutarlı bilgiyi 
üretebilmek için muhasebe meslek mensuplarının bu değişimlere uyum sağlaması gerekir. 
Söz konusu uyumun sağlanabilmesi ise temeli sağlam ve süreklilik taşıyan bir eğitime bağlıdır 
(Biyan, 2012: 107).

Eğitimin, iş hayatı için zorunlu temel bilgiler içermesi ve yaşamla bağdaşabilir, kullanılabilir 
ve güncel olması muhasebe eğitiminin, günün değişen ve gelişen koşullarına paralel ve piyasa 
koşullarının gerektirdiği özellikleri kazandırıcı olmasını gerektirmektedir (Tugay ve Ömürbek, 
2014: 55).

Günümüzde tüm disiplinlerde süreç bilgiyi yönetme üzerine kuruludur. Bu ortamda 
muhasebe meslek mensupları bilgiyi yönetmenin yanı sıra bilgiyi analiz etme becerisine 
de sahip kişiler olmalıdır. Çünkü bilginin analiz edilmesi ve yönetilmesi, zihinsel, sosyal ve 
ekonomik becerilerin kazandırılması ile ilişkilidir (Ataman, 2007: 3). Bu ilişkinin temelini 
ise eğitim oluşturmaktadır. Muhasebe eğitiminde genel olarak beş önemli faktörün olduğu 
değerlendirilmektedir. Söz konusu faktörler aşağıdaki gibidir (Erol ve Erkan, 2008: 287): 
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- Ders programlarının tasarımı
- Ders için uygun materyal seçimi/kullanımı
- Materyallerin beceri ile sunulması
- Pedagojik yöntemlerin uygunluğu ve değerlendirme araçları kullanımı
- Öğrencilere yol gösterme ve danışmanlık etme konusunda özen gösterilmesidir. 

Muhasebenin hizmet amacı ve işlevleri açısından muhasebeci,  kavramsal anlayış ve 
analitik ustalığa sahip kişi olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla günümüzdeki gelişmeler ve 
bu gelişmelerin gereksinimlerini karşılayacak muhasebe meslek mensuplarının yetiştirilmesinin 
temeli eğitimdir. Eğitim, kalitesi arttırılmak suretiyle, muhasebecilerin içinde çalıştığı çevresel 
koşulları görebilme, sorunları belirleme ve bunlara çözüm bulabilme becerilerinin kazandırılması 
açısından çok önemlidir.

Muhasebe eğitiminin amacı; öğrencinin iş hayatına başladığında, işletme kararlarına 
faydalı verilerin tespit edilmesi, sınanması, kaydedilmesi, doğruluğunun incelenmesi, açıklamalı 
raporlanması ve bu raporlardan elde edilen sonuçların karar almada kullanılması konusunda 
bilgilendirilmesi ve bu bilgilerin kullanılması için bireyin yeteneğinin geliştirilmesidir (Gökçen, 
1998: 43). Kısacası muhasebe eğitimindeki asıl amaç, muhasebe meslek mensubu adayı kişiye 
mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumlarının kazandırılmasıdır (Zaif ve Ayanoğlu: 2007: 
136).

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere etkin ve verimli bir muhasebe eğitiminin 
temel unsurları teori ve uygulama aşamalarıdır. Muhasebenin hem teori hem de uygulama 
yönü ile işletme kararlarında etkin rol oynaması, muhasebe eğitimi alan bir öğrencinin, eğitim 
sırasında aldığı temel bilgileri dış dünya ile ilişkilendirebilmesi büyük önem taşımaktadır.

3. TÜRKİYE’DE ÖNLİSANS DÜZEYİNDE (MESLEK YÜKSEKOKULLARI) 
MUHASEBE EĞİTİMİ VE SORUNLARI

Ön lisans eğitimi veren meslek yüksekokulları, genel olarak ara eleman ihtiyacını 
karşılamak üzere kurulan eğitim kurumlarıdır. Bu alandaki muhasebe eğitimi özellikle 
işletmelerin ön muhasebe elemanı ihtiyacını karşılamaya yönelik olup, bu eğitimi alan bireyler 
eğitimlerine örgün veya yaygın eğitim yolları ile devam edip kariyer gelişimlerini ilerletme 
şansına da sahiptir (Özdemir, 2010: 15).

Orta öğretimdeki muhasebe eğitimi dışında Türkiye’de muhasebe eğitimi, yoğun olarak 
üniversitelerin meslek yüksek okullarının işletmecilik ve muhasebe bölümlerinde verilmektedir. 
Muhasebe alanında eğitim ve öğretim yapan meslek yüksekokullarında dersler zorunlu ve 
seçmeli dersler olarak iki grup okutulmaktadır. Meslek yüksekokullarında eğitim süresi iki yıl; 
yarıyıl olarak dört yarıyıl eğitim verilmektedir.
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Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 14.08.2002 
tarihinde imzalanan protokol gereğince, ilk olarak 2002–2003 eğitim döneminde başlamak üzere 
ticaret liselerinden meslek yüksek okullarına sınavsız geçiş hakkı tanınmış; ancak bu gelişme 
ile eğitim kalitesinin azalması başta olmak üzere birçok sorun ortaya çıkmıştır (Gençoğlu ve 
İşseveroğlu, 2010: 30).

Yüksek eğitimde ön lisans eğitimi veren yüksek okulların sayıları sürekli olarak artış 
eğilimindedir ve artan öğrenci sayısının yeni kaynak ihtiyacı ortaya çıkarması nedeniyle, bu 
okullarda eğitimde nitelik sorunu ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla eğitimde kalitenin 
sürdürülebilmesi büyük öneme sahiptir ve artan ihtiyaca paralel olarak eğitim programlarının 
ihtiyaca göre yenilenmesi, eğitmen ve donanım eksikliklerinin giderilmesi ve eğitime ayrılan 
kaynakların daha etkin kullanımı ihtiyacı devam etmektedir (Gençoğlu ve İşseveroğlu, 2010: 
29).

Türkiye’de meslek yüksekokullarının en önemli sorunu öğrenci niteliği ve kaynak 
sorunudur. Ortaöğrenimini tamamlayarak meslek yüksekokuluna gelen öğrencilerin niteliği 
eğitim niteliğini belirleyen en önemli faktördür. Ülkemizde bu eğitim kurumlarını tercihi 
özendirme amacı taşıyan sınavsız geçiş düzenlemesi hedeflerine ulaşamamış ve mevcut 
eğitim kalitesini olumsuz etkilemiştir (Karasioğlu, 2011: 89). Bununla bağlantılı olarak meslek 
yüksekokullarının daha iyi tanıtılabilmesi için öncelikle toplumun ve öğrenci kaynağının bu 
okullara bakış açılarının değiştirilmesine çalışılması gerekmektedir. Meslek yüksekokulları 
lisans eğitimi veren fakültelerin gölgesinde kalmış bir eğitim kurumu niteliğindedir ve “sınavsız 
geçiş projesinin” hayata geçirilmesi ile birlikte de, meslek yüksekokulları üniversite sınavını 
kazanamamış, vasat öğrencilerin okudukları öğretim kurumları olarak görülmeye başlanmıştır 
(Karasioğlu, 2011: 89). 

Diğer yandan ön lisans düzeyinde eğitime girişin kolaylaşması ve bu eğitim kurumlarının 
sayısının aniden artması öğretim görevlisi sayısının yetersizliğine ve bu doğrultuda düşük 
tecrübeli ve düşük derecede öğretim görevlilerinin istihdamına yol açmıştır. Bu durum eğitimin 
uygulamadan çok teorik düzeyde kalmasına yol açmıştır. Lisans düzeyinde bile yetişmiş ve yeterli 
öğretim elemanı bulamadığı bir dönemde meslek yüksekokullarının daha da ciddi sorunlarla 
karşı karşıya kaldıkları görülmektedir. 

Küresel bir dünyanın yarattığı etkilerden muhasebe mesleğinin de etkilenmesi ve muhasebe 
mesleğine girişte daha fazla gereksinim duyulan mesleki bilgi ve becerilerden dolayı ön lisans 
düzeyinde verilen muhasebe eğitimi yeterli olmayabilmektedir. Bu doğrultuda muhasebe 
sürecinde yeni metodojilerin geliştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilere olan ihtiyacın arttırılarak 
ihtiyaç duyulan muhasebe hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak sunulması açısından ön 
lisans eğitimden sonra da sürekli bir eğitim ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 
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Muhasebe alanında eğitim veren yüksekokullarda okul ortamında aktarılan teorik 
bilgilerle, bu bilgilerin uygulanmaya aktarılması noktasında bazı yetersizlik ve uyumsuzlukların 
ortaya çıktığı ve bu kapsamda muhasebe eğitiminin karmaşık ve sürekli değişen iş ortamının 
gerektirdiği yetenek ve yeterlilikleri kazandırmada başarılı olamadığı da öne sürülmektedir 
(Tugay ve Ömürbek, 2014: 54). Tugay ve Ömürbek (2014) yaptıkları araştırmada meslek yüksek 
okulunda verilen muhasebe derslerinin yeterliliğini değerlendirmişler ve uygulama sonucunda; 
meslek mensuplarının beklentileri ile verilen eğitim arasında farklılıklar olduğu ortaya 
konulmuştur (Tugay ve Ömürbek, 2014: 72). 

Meslek yüksekokullarındaki bir diğer önemli sorun ise, yüksekokul ile işveren arasındaki 
diyalog ve işbirliği eksikliğidir. Bilindiği gibi, meslek yüksekokulları mesleki öğretim veren 
yükseköğretim kurumlarıdır. Bu kurumların kuruluş amacı yardımcı mesleki ve teknik eleman 
konumunda yardımcı görevlerde çalışacak ara elamanlar yetiştirmektir. 

Meslek yüksekokulları uyguladıkları eğitim programının içeriklerini oluştururken 
mutlaka ilgili sektörlerle yakın işbirliği olmalıdırlar. Üniversitelerimizin, ilgili sektör veya 
iş dünyası ile ilişkilerin istenilen düzeyde bulunmaması, mesleki ve teknik eğitimde yaşanan 
sorunlardan biridir. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelerimizin, iş dünyası ile bazı 
işbirliği protokolleri imzalamalarına ve ortak toplantılar düzenlemelerine rağmen iş dünyası 
ile işbirliğinde yeterli bağlantılar kurulamamıştır. Bu durum, öncelikle işverenin taleplerine 
uygun nitelikte ara elaman yetiştirmede sorunlara yol açmaktadır. Mesleki ve teknik öğretimde 
eğitim programlarının oluşturulmasında, periyodik olarak güncelleştirilmesinde işverenin 
meslek elemanı istihdamında nitelik olarak verdiği önceliklerin iyi bilinmesi gerekmektedir 
(Çamtosun, 2008: 99-100). Bulca ve Erem (2014) tarafından yapılan çalışmada, Türkiye’de 
meslek yüksekokullarında; dört sömestrlik sürenin yeterli gelmemesi,  öğrenim dönemi 
içerisinde yeterli ölçüde pratik uygulamanın yapılmaması ve öğrenim esnasında işyerlerinde 
fiili olarak çalışma olanağının bulunmaması gibi birtakım eksiklikler tespit edilmiştir (Bulca ve 
Erem, 2014: 68).

Görüleceği üzere, özellikle muhasebe alanında eğitim veren meslek yüksekokullarının 
birbirinden farlı sorunları yer almaktadır. Söz konusu bu sorunlar doğal olarak meslek 
mensuplarının nitelikli iş gücü çalıştırma, değişen koşullara uyum sağlama, mevzuat ve güncel 
gelişmeleri izleme gibi beklentilerinin gerçekleşmesini önlemektedir.

4. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ÖN LİSANS DÜZEYİNDE MUHASEBE 
EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ

Nitelikli insan yetiştirme zorunluluğu;  iş dünyası içerisinde görev alacak olan Meslek 
Yüksekokulu mezunlarının bu sektörlerin taleplerine cevap verebilecek yeterlilikte donatılması 
gerekmektedir. Yapılan araştırmalar iş dünyasının işgücü ihtiyacının dörtte üçünün ön lisans 
seviyesinde eğitimle yetiştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Gerekli ve yeterli bilgi ve 
beceriye sahip, endüstri, sanayi ve hizmet sektörlerinin rekabet gücünü arttıracak “ara kademe” 
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insan gücünü yetiştirme amacını taşıyan meslek yüksekokullarının bu oranını daha yükseğe 
çıkarmak Türkiye için de kalkınma açısından büyük katkılar sağlayacaktır (Başer, 2010: 46).

Muhasebe meslek mensupları, mesleğe en önemli çalışan yetiştirme kurumlarından 
olan meslek yüksekokullarında günün gereklerine uygun ve değişen mevzuat neticesinde 
yetiştirilmiş çalışanlar beklemektedir. Bu durum eğitim müfredatının hem son gelişmelerle 
şekillendirilmesini hem de uygulamaya yönelik olmasını içermektedir. 

Muhasebe eğitiminin en önemli özelliklerinden biri, muhasebede uygulama ve temel 
mantığın kanunlarla belirlenen standart ve kurallara dayanmasıdır. Özellikle Türkiye’de bu 
uygulamalara yön veren kanunlar da sürekli bir değişim içerisindedir. Bu nedenle bu değişimlerin 
de öğrencilere aktarılmasına ihtiyaç vardır (Çukacı ve Elagöz, 2006: 148). Muhasebe meslek 
mensupları, verilen muhasebe eğitiminin iş hayatında ortaya çıkabilecek sorunların rahatça 
çözüme ulaştırılabilecek düzeyde olmasını istemektedirler. Muhasebe eğitimi ile iş yaşamı 
arasında sağlam bağlantılar kurularak iş yaşamının eğitime ilgi, katılım ve katkısının arttırılması 
beklenmektedir. Muhasebe meslek mensupları, uygulamaya yönelik verilecek eğitimler 
doğrultusunda mesleki yeterlilik belgesine sahip olan işgücü istihdamının yaygınlaştırılmasıyla 
müşterilere daha kaliteli hizmet sunacak çalışanların mesleğe dâhil olmasını hedeflemektedirler. 

Değişen muhasebe uygulamaları ve küresel yapısal gelişmeler müşterilerin, muhasebe 
meslek mensuplarından danışmanlık talebinde bulunmalarına yol açmaktadır. Meslek 
mensupları, işletmenin mali yapısı hakkında bilgi sahibi olma, rapor verme, mali kaynakları 
daha verimli kullanma seçenekleri konularında müşteriler tarafından danışılan kişiler haline 
gelmişlerdir. Bu durumda meslek yüksekokullarından mezun olan öğrencilerin danışmanlık 
yapacak meslek bilgisine ve yetisine sahip olmalarını gerekli kılmaktadır. 

Muhasebe mesleğinde gerçekleşen gelişmeler doğrultusunda mesleğin daha rekabetçi bir 
çevre kazanması muhasebe bürolarının hizmet kalitesini ön plana çıkartarak müşteri tatminini 
yüksek seviyede tutan faktörlerin bir araya getirilmesi gerekliliği ortaya çıkarmıştır (Yalkın: 2001: 
145). Bu doğrultuda değişim yoluyla mesleğinde başarılı olmak isteyen ve büyümeyi hedefleyen 
meslek mensupları, mükellefler ile farklı şekillerde iletişim kurmaya, yeni büro anlayışına ve 
kendilerini geliştirmek için meslek sonrası eğitim faaliyetlerine önem vermeleri gerekmektedir. 
Dolayısıyla muhasebe meslek mensupları, iş hayatında yaşam boyu eğitim vizyonuna sahip 
meslek erbabına ihtiyaç duymaktadır. 

5. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Çalışmamızda araştırma yöntemi olarak nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış 
görüşme tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda amaç; araştırma öznelerinin bakış açılarını 
yani dünyayı onların gözüyle görme, görüşülen kişilerin bakış açılarını derinsel bir ortaya 
çıkarmadır (Kuş, 2003: 87). 
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Araştırmada yansızlık ilkesine uygun olarak Denizli ilinde hizmet veren meslekte 20 yılını 
doldurmuş mali müşavirler rastgele olarak seçilmiştir. Araştırmaya katılmaya gönüllü 17 mali 
müşavir ile görüşmeler yapılmıştır.

Yarı yapılandırılmış modelde görüşülecek konular önceden belirlenmiştir. Görüşmenin 
akışına göre alt sorular ile yanıtların alınmasına yönelik esneklik sağlanmaktadır. Görüşme 
esnasında katılımcıların yönlendirilmemesine, araştırma ile ilgili görüşlerinin ortaya 
çıkarılmasına dikkat edilmiştir.

Araştırma sonrasında elde edilen veriler soru bazında incelenmiş, her soruya ilişkin 
temalar altında toplanarak değerlendirilmiştir. Tematik analiz ile veriler anlamlarına göre 
organize edilmiştir. Bu yöntem ile dikkatli bir inceleme, kodlama, karşılaştırma ve sınıflandırma 
gerektiren objektif ve sistematik bir süreç boyunca bağımsız olarak temalar veriler içinde 
tanımlanmıştır.

6. ARAŞTIRMANIN BULGULARI

Bu bölümde görüşme sonrası ilgili sorulara göre elde belirlenen temalara yer verilmişi bu 
temalara göre görüşler yorumlanmıştır.

Tablo 1. Genel Muhasebe Eğitimi İle İlgili Önlisans Eğitiminden Beklentilere İlişkin 
Bulgular

Temalar n %
Pratik ve uygulamanın birlikte verilmesi 13 76,47
Defter tutulmasının öğretilmesi 4 23,53
Vergi hukuku açısından önem ve değişen vergi kanunlarının öğretilmesi 2 11,76
Örnek belgelerle anlatım 2 11,76
Muhasebe programlarına hakim yetiştirilmesi 2 11,76
Zorunlu staj uygulamasının olması 2 11,76
Teorik bilginin yetersiz olduğu 1 5,88
Muhasebe standartlarına uygun eğitimin verilmesi 1 5,88
Yapılan işlerin mali boyutu 1 5,88
Meslek mantığına dayalı eğitim 1 5,88
Mali müşavirler odası ve işletmeler arasında muhasebe eğitimi alanında 
işbirliği yapılması 1 5,88

Mali müşavirlerin genel muhasebe eğitimi ile ilgili önlisans eğitimden beklentilerini 
belirlemek amacıyla yapılan araştırmada elde edilen temalar Pratik ve uygulamanın birlikte 
verilmesi, Defter tutulmasının öğretilmesi, Vergi hukuku açısından önem ve değişen vergi 
kanunlarının öğretilmesi, Örnek belgelerle anlatım, Muhasebe programlarına hakim yetiştirilmesi, 
Zorunlu staj uygulamasının olması, Yetersiz olduğu, Muhasebe standartlarına uygun eğitimin 
verilmesi, Yapılan işlerin mali boyutu, Meslek mantığına dayalı eğitim, Mali müşavirler odası 
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ve işletmeler arasında muhasebe eğitimi alanında işbirliği yapılması olarak 11 başlık altında 
toplanmıştır. Mali müşavirler ile yapılan görüşmeler sonucunda mali müşavirlerin Genel 
Muhasebe Eğitimi İle İlgili Önlisans Eğitiminden Beklentilerinin başında %76,47 oranla 
pratik eğitim ile birlikte uygulamanın birlikte verilmesi gerekliliğine dikkat çekmişlerdir. 
Mali müşavirlerin teorik ve uygulamalı eğitimin birbirinin tamamlayıcısı olarak gördükleri ve 
öğrencilerin öğrendiklerini unutmaması için bunun gerekliliğinden bahsettikleri görülmektedir. 
Katılımcı mali müşavirlerden bir görüş aşağıda görülmektedir.

“Muhasebe eğitiminde teorik bilgi ve uygulama birbirinin tamamlayıcısıdır. Muhasebe 
eğitiminin her aşamasında önceden verilen temel bilgiler yeni verilecek bilgiler ile birlikte 
kavranmalı, birbiri ile bütünleşmesi sağlanmalıdır.”(K3)

Bununla birlikte defter tutulmasının öğretilmesi (%23,53), az oranda vergi hukukunun 
öğretilmesi, örnek belgelerle anlatım, muhasebe programlarına hakim yetiştirilme ve zorunlu 
stajın gerekliliğine değindikleri görülmektedir.

Tablo 2. Maliyet Muhasebesi İle İlgili Önlisans Eğitiminden Beklentilere İlişkin 
Bulgular

Temalar n %
Maliyet yöntemlerinin anlatılması 7 41,18
Dersin uygulamalı yapılması 6 35,29
Belge düzeni eğitimi 1 5,88
Ders saatinin arttırılması 1 5,88

Maliyet muhasebesi ile ilgili maliyet yöntemlerinin anlatılması ve uygulamalı eğitim 
görüşünün ağır bastığı saptanmıştır. Bununla ilgili katılımcıların “En azından satışların maliyeti 
verilmeli”, “Üretilen malın maliyetinin bilinmesi” gibi görüşlerin belirtildiği görülmüştür. Maliyet 
muhasebesi eğitimi ile ilgili bazı mali müşavirlerin beklentilere ilişkin görüş belirtmedikleri 
görülmüştür.

Tablo 3. Paket Programlar İle İlgili Önlisans Eğitiminden Beklentilere İlişkin 
Bulgular

Temalar n %
En çok kullanılan iki programın öğretilmesinin yeterli olacağı 10 58,82
Paket program sayısının fazlalığı 1 5,88
Paket programlardaki her işlemin öğretilmesi 1 5,88
Paket program ders saatinin arttırılması 1 5,88

Paket programlar ile ilgili mali müşavirlerin en çok kullanılan programların öğretilmesi 
üzerinde durdukları saptanmıştır.
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Tablo 4. Muhasebede Belge Düzeni İle İlgili Önlisans Eğitiminden Beklentilere 
İlişkin Bulgular

Temalar n %
Sgk, fatura ve beyannamelerin öğretilmesi 6 35,29
Belge düzeninin uygulamalı öğretilmesi 3 17,65
Yasal dayanakları ile beraber öğretilmesi 2 11,76
Düzen, tertip, arşivlemenin öğretilmesi 1 5,88

Muhasebede belge düzeni ile ilgili “SGK, fatura ve beyannamelerin öğretilmesi”nin ön 
planda olması ve bununla birlikte uygulamalı eğitim, yasal dayanakların öğretilmesi konusunda 
paylaşımlar olmuştur.

Tablo 5. Büroya Stajer Olarak Alınacak Elemanda Aranan Nitelikler

Temalar n %
Temiz giyimli ve bakımlı, temiz olmalı 8 47,06
Araştırmacı ve sorgulayıcı 7 41,18
İsteklilik ve mesleki heyecan sahibi olmak 5 29,41
İş disiplini olan ve sabırlı 4 23,53
Muhasebe paket programları bilen 4 23,53
Dürüstlük 4 23,53
Meslek üzerine keriyer planı olan 2 11,76
Tekdüzen hesap planını bilmeli 2 11,76
Muhasebenin temel prensiplerini bilmeli 2 11,76
Tertip ve düzenli 2 11,76
Kültürlü 1 5,88
Pratiğe dönük uygulamaları bilmesi 1 5,88
Yenilikçi 1 5,88
Analitik zeka sahibi 1 5,88
İletişimi güçlü 1 5,88

Stajerde aranan nitelikler incelendiğinde temiz giyimli ve bakımlı, temiz olması ön 
plana çıkmaktadır. Aynı zamanda mali müşavirler stajerin araştırmacı ve sorgulayıcı olmasını 
istedikleri saptanmıştır. Bununla birlikte “İsteklilik ve mesleki heyecan sahibi olmak”, “İş disiplini 
olan ve sabırlı”, “Muhasebe paket programları bilen”, “Dürüstlük”  aranan diğer niteliklerdir.

Tablo 6. Muhasebe Meslek Mensubu Olmayı Kariyer Hedefi Yapan Öğrencinin Hangi 
Dersleri Almış Olmasının Beklendiği

Temalar n %
Maliyet muhasebesi 9 52,94
Genel muhasebe 9 52,94
Vergi usul kanunu 3 17,65
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Şirketler hukuku 3 17,65
Sosyal Sigorta ve İş kanunu 3 17,65
Excel Word programı 2 11,76
Finansal raporlama 2 11,76
Uygulamalı muhasebe dersleri 1 5,88
İstatistik 1 5,88
Pazarlama 1 5,88
Yabancı dil (son zamanlarda gerekli olmaya başladı) 1 5,88
Teknoloji gelişimini yakından takip etmeli 1 5,88
Borçlar kanunu 1 5,88

Mali müşavirlerin yanlarında çalıştıracakları öğrencilerin hangi dersleri almış olması 
gerektiğine ilişkin görüşler incelendiğinde maliyet muhasebesi ve genel muhasebe dersinin 
belirtildiği saptanmıştır. 

Mali müşavirlerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları dersi Önlisans Eğitiminde 
yer alması gerekliliğine ilişkin ayrıca sorulan soruya tamamının “gereklidir” yanıtını verdikleri 
görülmüştür.

Denetim dersinin önlisans programında yer alması sorusuna mali müşavirlerin tamamının 
yer alması yönünde görüş belirttikleri görülmüştür. Bu görüşü ifade eden bir örneğe aşağıda yer 
verilmiştir:

“Gerek yapılan hataların tespiti gerekse işlemlerin yasalara uygunluğunun denetimi ve 
Önlisans öğrencilerinin yaptıkları işin önemini kavramaları açısından verilmelidir.”

SPK dersinin ön lisans eğitiminde bulunmasına ilişkin mali müşavirlerin bunu önemli ve 
gerekli görmedikleri saptanmıştır.

“SPK derslerinin Önlisans düzeyinde okutulmasını çok önemli bulmuyorum. Ülkemizde 
SPK’da işlem gören şirket sayısı genel orana kıyasla çok azdır. SPK’ya ilişkin işlemler daha üst 
çalışanlar tarafından yapılabilmektedir.”

Meslek etiği dersinin önlisans programında verilmesine ilişkin tüm katılımcıların ortak 
görüşünün çok gerekli olduğuna yönelik olduğu görülmüştür. Bu görüşü desteklen bir görüşe 
aşağıda yer verilmiştir:

“Onurlu bir yurttaş olarak geçimini emek harcayarak kazanmayı, hakkını aramayı, 
başkalarının haklarına uymayı ilke edinecek bilince sahip olmalıdır. Meslek ahlakına sahip 
olmak için insan olmanın unsurları öğretilmelidir. Toplumu oluşturan ortak değerleri koruma ve 
geliştirme konusunda çaba sarfetmelidir”.
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7. SONUÇ

Muhasebe mesleği dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok gözde mesleklerden biri 
durumundadır. Bununla beraber muhasebe eğitimi veren eğitim kurumlarının mesleğe 
yaklaşımları ile meslek mensuplarının sürece bakışları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. 
Muhasebe de teorik açıdan her ne kadar geniş bir bilgi sistemine sahip olunsa da öğrencilerin 
bu meleği kavramaları ve adaptasyonu zaman alabilmektedir. Daha geniş bir ifadeyle teoriden 
uygulamaya geçiş zaman almaktadır ve sorunlar oluşturabilmektedir. Muhasebe eğitimi hem 
teorik hem de pratik bilgileri öğrencilere kazandırması gereken bir alandır. Bu nedenle bu alanda 
verilen eğitimlerin, belirli standartlar çerçevesinde sürekli olarak geliştirilmesi gerekmektedir. 

Türk eğitim sistemi içerisinde önemli bir yere sahip olan meslek yüksekokullarının 
sayılarının yeterli olmaması, fiziki kapasitelerinin kısıtlılığı ve öğretim elemanı sayılarında 
yaşanan sorunlar sunulan eğitimi etkilemektedir. 

 Ayrıca 2002 yılından itibaren başlayan uygulama ile sınavsız geçiş nedeni ile düşen öğrenci 
kalitesi ile önlisans eğitiminde  sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu durum mezuniyet oranının 
düşüklüğünü de beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla toplum genelinde meslek yüksekokulu 
algısı olumlu nitelikte değildir ve mevcut sorunlar ile de birleşince bu okullarda verilen eğitim 
kalitesinin artırılması konusu daha fazla önem kazanmaktadır. Bunlarla beraber meslek 
yüksekokullarının amaçlarına yönelik sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu 
ara insan gücünün standardını uluslararası düzeye çıkarmak amaçlı çalışmalar yürütülse de, 
şu an için bu projelerin genele yayıldığını ve başarılı olduğunu söylemek güçtür. Dolayısıyla 
meslek yüksekokulu muhasebe bölümlerinde yaşanan problemlerin birçoğu genel olarak meslek 
yüksekokullarının genel problemleri ile paralellik göstermektedir. 

Muhasebe eğitiminin amacı öğrendiği teorik bilgiyi kullanabilen yorumlayabilen ve 
son gelişmeler ışığında işine yenilikler katabilen bireyler yetiştirebilmektir. Bu doğrultuda 
günümüzde yetiştirilen muhasebe meslek mensuplarının sadece mevcut bilgiyi üretmekten 
ziyade karar alma, analiz yapma ve yorumlama yetilerine sahip olması gerekmektedir. 
Muhasebe mevzuatında yapılan son düzenlemeler ile beraber muhasebe meslek mensubu 
olabilmek için gerekli nitelikler arttırılmış ve meslekte kalitenin arttırılması hedeflenmiştir. 
Bu noktada ön lisans düzeyinde eğitim veren eğitim kurumlarının yetiştireceği bu özellikteki 
kişiler, mesleğin icrası açısından büyük önem taşımaktadır. Muhasebe meslek mensuplarının 
ön lisans seviyesinde eğitim veren meslek yüksekokullarından beklentisi bu yetenekte kişilerin 
yetiştirilmesidir. Yeni disipline hemen uyum sağlayabilen, gerekli bilgi donanımına sahip kişiler 
meslek mensuplarının işini önemli derecede kolaylaştırmaktadır.

Küreselleşme ile ortaya çıkan ortamda, muhasebe meslek teorisinde güncelliğin korunması 
sağlanarak ve teoride yer alan mantıksal bağlantılar kurma süreci ile birleştirilerek mesleğe her 
alanda etkin meslek mensuplarının kazandırılması hedeflenmelidir. Ayrıca mesleki eğitimin 
önemli bir öğesi olan muhasebe eğitimi gözden geçirilmesi ve değişim ve dönüşümlere uyumlu 
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hale getirilmesi de büyük öneme sahiptir. Yüksek öğretimde meslek yüksek okullarının verdiği 
muhasebe eğitimleri de uluslararası standartlar göz önüne alınarak hazırlanmalıdır. 

Genel bir değerlendirme yaptığımızda muhasebe alanında meslek yüksekokullarının 
en temel problemleri okullarda sınavsız geçiş nedeni ile de artan öğrenci sayısı, yeterli derslik 
ve donanım ihtiyacının tam olarak tamamlanmamış olması, öğretim elemanı eksikliği olarak 
sıralanabilecektir. 

Çalışmamızda elde edilen sonuçlara bakıldığında ise muhasebe meslek mensuplarının 
teori ile uygulamanın birlikte verilmesi, muhasebede belge düzeni dersinde ise muhasebe 
bürolarında özellikle kamu ile olan ilişkilerde kullanılan belge, beyanname ve fatura gibi 
belgelerin üzerinde daha ayrıntılı olarak ele alınmasını belirtmektedirler. 

Mevcut meslek mensupları ise bu alanda yetişecek elemanların, ara eleman ihtiyacını 
karşılaması ve güncel gelişmelerden haberdar olmasını beklemektedir. Sonuç olarak meslek 
yüksekokullarında verilen eğitim, meslek mensuplarının ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını 
karşılamaktan uzaktır ve bu alanda kaliteyi hedef alan politikaların hayata geçirilmesine ihtiyaç 
vardır. 
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1. GİRİŞ

Belirli ölçüde fiziksel güç ve beceri gerektiren, rekabetçi ve eğlenceli faaliyetler olarak 
tanımlanabilen spor, insanın sağlıklı yaşaması için vazgeçilmez unsurlardan birisidir. Spor, farklı 
kültürel toplumsal ve sosyo-ekonomik özellikleri olan birey ve toplumları bir araya getirme ve 
kaynaştırma gibi bir misyona da sahiptir.

Spor, bireysel ve takım halinde yapılan, boş zaman değerlendirmeye yarayan, sosyalleşme 
aracı olan bir olgu olarak da tanımlanabilir. Bir başka tanıma göre spor, ferdin tabii çevresini 
beşeri çevre haline çevirirken elde ettiği kabiliyetleri geliştiren, belirli kurallar altında araçlı veya 
araçsız, ferdi veya toplu olarak, boş zaman faaliyeti kapsamı içinde veya tam zamanını alacak 
şekilde meslekleştirerek yaptığı sosyalleştirici, toplumla bütünleştirici, ruh ve fiziği geliştiren 
rekabetçi dayanışmacı ve kültürel bir olgudur (Kuru ve Var, 2009).

Diğer spor dallarına göre daha popüler olması, büyük toplulukları kapsaması ve toplum 
üzerindeki çeşitli etkileri nedeniyle futbol, son yıllarda en çok takip edilen spor branşıdır. bol, 
geniş bir oyun alanı içinde, çok sayıda oyuncunun katılmasıyla, oyun kuralları gereği,  belirlenen 
sınırlı bir alanda, sonucun kalelere atılan ya da yenilen gollerle belirlendiği, kaleciler dışında, el 
harici, vücudun her yerini kullanarak oynanan bir spor dalıdır (İnal, 1998).

Futbolun evrensel olmasını sağlayan nokta, insanların, yaşama dair istekleri ile örtüşen 
özelliklere sahip olmasıdır. İnsanların yaşadığı çeşitli duygular (sevinmek, heyecanlanmak, 
moral bulmak, coşmak, birlikte yaşamak), psikolojik ve sosyal yaşam özelliği ile bütünleşerek 
topluma yansır ve toplumun sosyo-kültürel yapısını etkiler (Topkaya, 1998).

İnsanlar, futbol maçlarını izlemek için stadyuma gitmek, evde televizyonda (açık kanal 
ya da şifreli kanallardan) izlemek, kafeye gitmek gibi seçeneklere sahiptir. Futbol taraftarları, 
taraftarı olduğu takımın maçlarını stadyumda izlemek üzere her maç için bilet satın almak 
ya da sezonluk kombine bileti almak durumundadır. Özellikle kombine bilet almak futbol 
kulüplerinin kazançlarını artırmaktadır. Stadyuma maç izlemek üzere giden bireyler, stadyum 
çevresinde takımlarının lisanslı ürünlerini satan mağazalardan alışveriş yaparak da kulübün 
ekonomisine ayrı bir katkı sağlamaktadır. Ayrıca futbol, maçları izlemek için dijital yayın satın 
alma ya da dijital yayınlara abone olma, futbol maçlarının sonuçlarını tahmin etmeye yönelik 
bahis oyunları oynama, futbolcu transferleri gibi ekonomik boyutuyla da günümüzde bir 
endüstri halini almıştır (Doğar,2006). 

Erdem ve Ulu (2004), yaptıkları çalışmada, Fırat Tıp Merkezinde çalışanlarının futbol 
olgusu ile ilgili görüşleri belirlemişlerdir. Yapılan analizde, futbol takımı taraftarlığının erkek 
çalışanlarda daha fazla etkili olduğu sonucu elde edilmiştir. Ayrıca, yaşı genç, gelir ve eğitim 
düzeyi düşük bireylerin futbol takımı taraftarlığından daha fazla etkilendikleri de saptanan bir 
başka durumdur.
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Gençer ve Aycan (2008), seyircilerin Türkiye’de futbol karşılaşmalarına seyirci olarak 
katılanların kararlarını etkileyen faktörleri araştırmışlardır. 24 maddelik bir ölçek hazırlanmış 
ve maddeler 6 faktörde toplanmıştır. Tutulan takım futbol maçını izlemede en önemli faktör 
olduğu belirlenmiştir.

Gültekin Salman ve Giray (2009), bireyleri futbol izleyicisi ve taraftarı olmaya motive 
eden güdüler ile, Fenerbahce taraftarlarının takımlarına yönelik sadakati arasındaki ilişkiyi 
incelemişlerdir.  Arastırmada 796 Fenerbahce taraftarına anket uygulanmıştır. Motivasyon 
boyutları faktor analiziyle incelenmiş ve heyecanı paylaşma, haz alma, estetik ve eğlence olmak 
üzere 4 yeni faktör elde edilmiştir. 

Kafkas vd. (2012), İnonu Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı farklı bölümlerde okuyan 
17-31 yaş arasındaki 915 öğrencinin katıldığı çalışmada, Yousof Al-Thibiti (2004) tarafından 
geliştirilen Taraftar Motivasyon Ölçeğini Türkçeye uyarlamışlardır. Araştırma sonucunda, 
sözkonusu ölçeğin geçerlik ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Taşmektepligil vd.(2015), yaptıkları çalışmada, Türk futbol izleyicilerinin taraftarlıkla 
ilgili tutumlarını belirleyen 13 maddelik bir ölçek geliştirmişlerdir. Elde edilen cevaplara faktör 
analizi uygulanmış ve sonuçlar iki faktörde toplanmıştır. Birinci faktör “şiddete yönelik düşünce 
ve eylem eğilimi” adı verilmiş ve ikinci faktöre de “kurumsal aidiyet” adı verilmiştir. Ayrıca, 
anket uygulanan bireylerin 13 soru üzerinden almış olduğu toplam puan 13-21 aralığında ise  
taraftarların “fanatik”, 22-30 aralığında “takım taraftarı”, 31-52 puan aralığında ise “futbolsever” 
olduğu ifade edilmiştir.

Son yıllarda spor izleyicisi, futbol, taraftarlık ve özellikle futbolda şiddet konularına ilişkin 
daha pek çok çeşitli araştırmalar yapılmıştır (Mahony vd., Kılcıgil, 2003; Çağlayan ve Fişekcioğlu, 
2004; Ramazanoğlu ve Çoban,2005; Öcalan, 2005; Doğar, 2006; Arıkan, 2007; Yıldız vd., 2007; 
Aydın vd.2008;; Erdoğan, 2008; Bouchet vd.2011;Fallahi vd. 2011; Koçer, 2012; Nemati vd. 2012; 
Pilus  ve Hussin, 2013; Dilbaz ve Ergün, 2014; Orçun ve Demirtaş, 2015) 

Futbol maçlarını izlemek için stadyuma gelen seyircilerin neredeyse tamamının erkek 
olması, bayanların neden stadyumlara az gittiği ya da hiç gitmediği sorusunu akla getirmektedir. 
Bu nedenle futbol maçlarını bayanların stadyumda futbol maçı izlemek üzere gitmemeleri 
konusundaki tutum ve düşüncelerini belirlemeye çalışmak çalışmanın önemini ortaya 
koymaktadır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Bu araştırmanın amacı, bayanların stadyumda maç izleme konusundaki düşüncelerini 
belirlemeye çalışmaktır. Bayanların stadyumda maç izleme konusunda nelere önem verdikleri, 
maçları neden stadyumda izlediğini ya da stadyumda maç izlememesine neden olan etmenler 
belirlenmek istenmiştir. 
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Araştırmada veri toplamak üzere araştırmacı tarafından geliştirilen 36 soruluk bir anket 
kullanılmıştır. Araştırma evrenini Eskişehir’de yaşayan 15 yaş ve üzeri bayanların tamamı 
oluşturmaktadır (TÜİK tarafından yapılan 2013 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına 
göre Eskişehir’de 15 yaş ve üzeri kadın sayısı 330274 olarak belirlenmiştir). Araştırma örneklemini 
ise 10-25 Mayıs 2013 tarihleri arasında Eskişehir’de yaşayan 15 yaş üzeri bayanlardan basit 
tesadüfî örnekleme yoluyla rasgele seçilen 300 bayanın tamamı oluşturmaktadır. Örneklem 
sayısını belirlerken önceden belirlenen sabit bir örnekleme oranına göre örneklem büyüklüğünün 
saptanabilir ya da (n/N=%1 oranının kararlaştırılarak evrenin %1’inin seçilmesi) ya da hazır 
tablolardan faydalanılabilir Sözkonusu tabloada %5 örnekleme hatası ve evren hacmi 1000000 
için belirlenmesi gereken örneklem hacmi 384 olarak belirtilmektedir  (Arıkan, 2004:152; 
Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004:50). 

Araştırmaya katılan bayanlara sözkonusu anket soruları 10-25 Mayıs 2013 tarihlerinde 
uygulanmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde yaş, eğitim durumu, 
medeni durum, meslek, gelir durumu, futbol takımı tutup tutmadığı, takım tutuyorsa, 
hangi takımı tuttuğu, futbolu sevip sevmediği gibi sorular yer almaktadır. İkinci bölümde 
ise, bayanların stadyumda maç izlemelerine ilişkin tutum ve görüşlerin yer aldığı 36 soru 
bulunmaktadır. Bu soruların değerlendirilmesinde 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Her 
bir soru için katılımcılardan 1 (Kesinlikle Katılmıyorum), 2 (Katılmıyorum), 3 (Kararsızım), 
4 (Katılıyorum) ve 5 (Kesinlikle Katılıyorum) şeklindeki seçeneklerden en uygun seçeneği 
cevaplamaları istenmiştir. 

3. FAKTÖR ANALİZİ

Faktör analizi başta sosyal bilimler olmak üzere birçok alanda çok sık kullanılan çok 
değişkenli analiz tekniklerinden birisidir. Faktör analizi, p değişkenli bir olayda birbiri ile 
ilişkili değişkenleri bir araya getirerek, az sayıda yeni ilişkisiz değişken bulmaktır. Faktör analizi 
yapmadaki temel amaç; y1, y2,…….., yp  orijinal değişkenlerini m < p olmak üzere daha az 
sayıda ve birbiriyle ilişkisiz faktör adı verilen f1, f2,………., fm  rasgele değişkenleri ile ifade 
edebilmektedir. Ancak orijinal değişkenlerden farklı olarak faktörler ölçümlenemez1 veya 
gözlemlenemezler. Faktör analizi tekniğinde aralarında yüksek korelasyon bulunan değişkenlerin 
her bir altkümesi birer faktör yapısı adı altında açıklanmaya çalışılır(Tatlıdil, 2002; Albayrak, 
2006).

Faktör analizi modeli aşağıdaki gibi ifade edilir:

zj=a j1f1+aj2f2+….+ajmfm+bjuj;      j=1,2,3,….,p                  (1)

(1) denkleminde zj: j.değişkeni; ajm: j. Değişkenin m. Faktör üzerindeki yükünü; f: ortk 
faktörü; uj artık faktörü; bj:Artık faktöre ilişkin katsayıyı; m: ortak faktör sayısını ifade eder.
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Faktör analizinin amacı, en az bilgi kaybıyla orijinal değişkenleri daha küçük yeni 
boyutlarla içeren bilgiyi özetlemeye çalışmaktadır. Daha öncede denildiği gibi birbiriyle ilişkili 
çok sayıdaki değişkeni, birbiriyle ilişkisiz daha az sayıda yeni veri yapılarına dönüştürmektir. 
Daha özel olarak faktör analizi faktör analizi teknikleriyle başarılabilecek dört fonksiyon 
aşağıdaki gibidir. 

1- Büyük değişkenler setinde yer alan kolay gözlenemeyen boyutlar setini tanımlamaktır. 
Bu R faktör analizi olarak adlandırılmaktadır.

2- Birleştirici bir metodun tasarlanması ya da çok sayıdaki insanın çok farklı gruplarla 
özetlenmesidir. Bu Q faktör analizi olarak adlandırılmaktadır. 

3- Büyük sayıdaki değişken setinden uygun değişkenleri, daha sonraki regresyon, 
korelasyon ya da diskriminant analizi için tanımlamaktır.

4- Kısmen ya da tamamen orijinal değişken setinin yerini alan, yeni küçük bir değişken 
seti yaratmak ve bunları daha sonraki analizlere dahil etmektir.

Birinci ve ikinci yaklaşımlar kendi içlerinde temel faktörlerin ya da boyutların 
tanımlanmasını ele almaktadır. Tahmin edilen tüm faktör yükleri analiz için istenmektedir. 
Üçüncü yaklaşım faktör yüklerine güvenmektedir ama bunları diğer tekniklerle beraber daha 
sonraki analizde tanımlanan değişkenler için temel olarak kullanmaktadır. Dördüncü yaklaşım 
faktörlerin tahminlerinden faktör skorlarının elde edilmesini istemektedir. Daha sonra bu 
faktör skorları regresyon, korelasyon ya da diskriminant analizinde bağımsız değişkenler olarak 
kullanılmaktadır (Özdamar, 2002; Hair vd, 1990).

Faktör Analizi 4 temel aşamada gerçekleştirilmektedir. Bunlar veri setinin faktör analizi için 
uygunluğunun değerlendirilmesi, faktörlerin elde edilmesi, faktörlerin rotasyonu ve faktörlerin 
isimlendirilmesidir (Kalaycı.Ş.,2005). Veri setinin faktör analizi için uygun olup olmadığını 
değerlendirmek amacıyla Örnekleme Yeterliği Testi (KMO: Kaiser-Meyer-Olkin) ve değişkenler 
arasında bir ilişkinin var olup olmadığını belirlemek için Barlett Küresellik Testi’nden (Bartlett’s 
Test of Sphericity) yararlanılmaktadır (Patır, 2009). 

KMO Testi, değişkenler arasındaki korelasyonları ve faktör analizinin uygunluğunu 
ölçmektedir. KMO testinin değeri 0-1 aralığındadır. Örneklem büyüklüğünün uygun olarak 
kabul edilebilmesi için KMO oranın 0,5’in üzerinde olması gerekmektedir. Oran ne kadar yüksek 
olursa veri setinin faktör analizi yapmak için o kadar uygun olduğu ifade edilmektedir. KMO 
değeri 1’e yaklaştıkça mükemmel, 0,5’in altında ise kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir 
(Kalaycı ,2005). KMO testi aşağıdaki gibi hesaplanır.
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biçiminde tanımlanır. KMO ölçüsünün değeri  0.90 ve üstünde ise “mükemmel”; 0.80 
ve üstünde ise “çok iyi”; 0.70 ve üstünde ise “iyi”; 0.60 ve üstünde ise “orta”; “0.50 ve üstünde 
ise “kötü”;0.50 ve altında ise “kabul edilemez” olarak değerlendirilmektedir. (Hair vd., 1990 ve 
Turanlı vd.2012).

Bartlett Küresellik Testi ise, değişkenlerin en azından bir kısmı arasında yüksek oranlı 
korelasyonlar olduğu olasılığını test etmektedir ve analize devam edilebilmesi için “korelasyon 
matrisi birim matristir” sıfır hipotezinin reddedilmesi gerekmektedir. Sıfır hipotezinin 
reddedilmesi, değişkenler arasında yüksek korelasyonlar olduğu ve veri setinin faktör analizi 
için uygun olduğu anlamına gelmektedir (Kalaycı, 2005).

3.1. Faktör Sayısının Belirlenmesi:

 Faktör analizi uygulamalarında toplam varyansın büyük bir bölümünü açıklayabilecek 
(yani bilgi kaybını en aza düşürecek) az sayıda ortak faktörün türetilmesi amaçlanır. Bu nedenle, 
anlamlı faktör sayısını belirleyen çeşitli ölçütler geliştirilmiştir. 

3.1.1. Birden Büyük Özdeğer Sayısı Kadar Faktör Seçmek

 Pratikte en yaygın kullanılan ölçütlerden biridir. Bu ölçüt Kaiser tarafından önerildiği 
için, literatürde Kaiser ölçütü olarak geçmektedir. Bu ölçüte göre, korelasyon matrisinin 1’den 
büyük özdeğerleri (λ >1) anlamlı kabul edilmekte, 1’den küçük özdeğerler anlamsız kabul edilip, 
analiz dışı bırakılmaktadır. Böylece 1’den büyük özdeğer sayısı kadar faktör türetilmektedir 
(Khalaf, 2007).

3.1.2. Açıklanan Varyans Oranı Ölçütü

 En basit ölçütlerden biri olan birinci faktör tarafından açıklanan varyans ( 1λ / p) değeri 
1’e yakınsa,diğer faktörler ihmal edilebilir. Eğer 1λ / p değeri 1’den çok küçükse, faktör sayısı 
ikiye çıkartılır ve her iki faktör tarafından açıklanan varyans )/)(( 21 pλλ +  payı hesaplanır. 
Bu değer 1’den çok küçükse, üçüncü faktör ele alınır. Bu süreç, özdeğerler tarafından açıklanan 
birikimli varyansın en az  0.8 (%80) olana kadar devam eder. Bazı durumlarda %67’den az 
olmamak koşuluyla, %80’den daha az açıklanan varyans ile çalışılabileceği ileri sürülmektedir. 
Başka bir ifadeyle;

 3/2/
1

≥∑
=

p
m

j
jλ                        (3)

koşulunun sağlandığı en küçük  m değeri, faktör sayısı olarak belirlenebilmektedir (Khalaf, 2007).

3.1.3. Joliffe Ölçütü 

 0.7 ve daha büyük değerli özdeğer )7.0( ≥λ  sayısı kadar faktör alınmasının uygun 
olacağını ileri süren bir yaklaşımdır. Bu ölçüt ile Kaiser ölçütünden iki kat daha fazla faktör 
seçilebilmektedir. Bu nedenle bu ölçüt, değişken sayısının az olduğu durumlarda iyi sonuç 
vermeyebilir (Tatlıdil, 2002).
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3.1.4. Yamaç Eğim Grafiği (Scree  Plot)

 Bu yöntem Cattel tarafından geliştirilmiş olup, özdeğerlerin çizimine dayalı bir 
yöntemdir. Bu yöntemde, faktör sayısı 1, 2,……….p biçiminde X ekseninde ve özdeğerler (ya 
da özdeğerlerin varyans açıklama oranı) Y ekseninde olmak üzere, XY koordinat sisteminde 
çizgi eğim grafiği çizilir. Faktör sayısı arttıkça özdeğerlerdeki hızlı düşüşe denk gelen sayı, faktör 
sayısı olarak alınır. 

3.2. Faktörlerin Döndürülmesi 

 Faktör döndürmesi, elde edilen faktörleri daha iyi yorum verebilecek biçimde  (kavramsal 
anlamlılık) yeni faktörlere çevirme olarak ifade edilebilir (Tatlıdil, 2002).

 Değişkenler birden çok faktör altında tatmin edici yük değerlerine sahip olabilirler. 
Birinci faktör dışında, kalan faktörler çoğu kez çift kutuplu yani pozitif ve negatif yüklerin 
karışımı şeklinde olabilirler. Bu durumda faktör analizi çözümlemesinin anlaşılması oldukça 
zorlaşabilmektedir(Tatlıdil, 1996, s.176). Bu zorluklarla beraber faktörler yorumlanamamakta 
ve karmaşık bir hal almaktadır. İşte bu durumda faktör döndürmeleri devreye girmektedir. 
Faktör döndürmeleriyle basit yapıya ulaşmak hedeflenmektedir. Döndürmedeki amacı daha 
somut bir biçimde ifade edebilmek için Thurstone tarafından geliştirilen basit yapı kavramından 
söz etmek gerekmektedir. Basit yapı için beş koşul önerilmiştir. Bunlar:

- Faktör matrisinin her bir satırında en az bir tane sıfır değeri olmalıdır. Yani her bir 
değişken en azından bir tane sıfır faktör katsayısına sahip olmalıdır.

- Faktör matrisinde m tane ortak faktör var ise her bir sütunda en az m tane sıfır değeri 
bulunmalıdır.

- Faktör matrisindeki her bir faktör çiftinin birinde yük değeri görülürken ötekinde 
görülmemelidir. Yani her bir faktör çifti, bir faktör için faktör katsayısı sıfır diğerleri için farklı 
olan çeşitli değişkenlere sahip olmalıdır.

- Faktör sayısı dört ya da daha çok iken, faktör matrisindeki her bir faktör çifti için 
değişkenlerin büyük çoğunluğunun yük değeri sıfır olmalıdır.

-  Faktör sayısı dört ya da daha çok iken, faktör matrisindeki her bir faktör çifti için sadece 
az sayıda değişkenin yük değeri olmalıdır. Yani sıfırdan farklı faktör katsayılarına sahip olan çok 
az sayıda değişken olmalıdır.

Faktör matrisini rotasyona tabi tutmanın temel amacı, daha basit bir yapı ve teorik olarak 
daha anlamlı bir faktör matrisi elde etmek için önceki faktörlerin açıkladığı toplam varyansı 
faktörler arasında yeniden dağıtmaktır. Yani her faktörün, değişkenlerden sadece  bazıları için 
sıfır olmayan yüklere sahip olması gerekir. Böyle bir durum faktörü daha kolay yorumlamaya 
yardım etmektedir. Ayrıca her bir değişkenin faktörlerden sadece bazılarıyla (tercihen tek 



Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 6 * Sayı 10 * Yıl 2015

325

Bayan Taraftarlarin Stadyumlarda Futbol Maçi Seyretmemelerine Neden Olan ...  ı ÇEMREK, F.

bir faktörle) sıfır olmayan bir yüke sahip olması beklenir. Böylece faktörlerin birbirinden 
farklılaşması sağlanır. Eğer faktörlerden bir kaçı aynı değişkenle birbirine yakın ilişki içinde 
olması durumunda faktörlerin nasıl farklılaştığını yorumlamak güçleşmektedir (Hair vd 1990).

Faktör analizinde döndürmeler basit yapıya ulaşmayı garanti etmediği gibi döndürmelerden 
sonra elde edilecek faktör sonuçları, elde edilen ilk faktör sonuçlarından daha kötü de (anlamsız) 
olabilmektedir (Albayrak, 2006).

3.3. Faktör Döndürme Yöntemleri

Faktör analizinde kavramsal anlamlılığa ulaşabilmek için iki tip döndürme yöntemi 
mevcuttur. Bunlar, ortogonal (dik) döndürme yöntemleri ve oblik (eğik) döndürme yöntemleridir.

Dik Döndürme Yöntemleri; Quartimax, Varimax,Eqıimax iken; Eğri Döndürme Teknikleri 
ise, Oblimax, Quartimin,, Covarimin, Oblimin, Binorminb 

3.4. Faktörlerin Yorulanması

Faktörlerin  çıkarımından  sonra  birde  bu  faktörlerin  yorumlanması gerekmektedir. 

Faktör analizi araştırmacıya isimsel etiket ya da faktörlerle bağlantılı ne gibi anlamlar 
verdiğini açıklayamaz ve bu noktayı vurgulamak önemlidir. Faktörün yorumlanması, üzerinde 
yüklenen değişken grubunun temel boyutlarını anlamaya yardımcı olur.  Faktör sonuçlarının 
alınması üç aşamayı içermektedir. 

1. Aşama: Çıkarılacak faktör sayısının öncül gösteriminin elde edilmesinde değerlendirilen 
ilk döndürülmemiş faktör matrisinin hesaplanmasıdır. Döndürülmemiş faktör matrisinin 
hesaplanmasında, araştırmacı değişkenlerin en iyi doğrusal kombinasyonlarıyla ilgilenilir.

 Döndürülmemiş faktör sonuçları veri indirgemesini objektif olarak başarmışlardır. Faktör 
yükünün anlamı, her  faktörün tanımlanmasında her değişkenin oynadığı roldür. Faktör yükleri 
her değişken arasındaki korelasyondur. Yükler değişkenle faktör arasındaki uyumun derecesini 
gösterir. Yüksek yükler değişkeni faktörün temsili yapar. Eğer döndürülmemiş faktörler anlamlı 
olarak beklenirse, kullanıcı döndürme yapmamalıdır. Genellikle döndürme istenir çünkü bu 
faktör yapısını basitleştirir ve döndürülmemiş faktörlerin anlamlı olup olmadığını tanımlamak 
zordur. 

2.aşama: Daha basite ulaşmak ve teorik olarak daha anlamlı faktör çözümleri için 
döndürme metodu olarak çalışmaktadır).

3. Aşama:  Araştırmacının faktör modelini aşağıdakilere göre değerlendirmesi

- Analizden değişkenlerin silinmesi. 

- Yorumlama için farkı döndürme metotlarını çalıştırma.
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- Farklı faktör sayılarının çıkarımı.

- Bir metottan diğerine çıkarımlarda değişim (Hair vd. 1990).

4. ANALİZ VE BULGULAR

Ankete verilen cevapların iç tutarlılığını belirlemek için Cronbach α güvenilirlik katsayısı 
kullanılmıştır. Bayan taraftarların stadyumlara gitmemesi üzerinde etkili olabilecek nedenlerin 
yer aldığı 36 soru için güvenilirlik analizi uygulanmıştır. Bu analiz sonucunda Cronbach α 
değeri 0.832 olarak hesaplanmıştır ve değişkenler arasında negatif korelasyona sahip değişken 
görülmemiştir. Cronbach α değeri 0.60 ile 0.80 arasında ise anket güvenilirdir; 0.80 ile 1.00 
arasında ise anketin güvenirliği oldukça yüksektir  (Kalaycı, 2005; Alpar, 2011). 

4.1. Demografik Özellikler

Araştırmaya katılan 300 bayanın demografik özelliklerine ilişkin elde edilen bulgular 
Tablo 1’de verilmiştir

          Tablo 1: Araştırmaya Katılan Bayanların Demografik Özellikleri  

Değişken Düzey Frekans Yüzde

Yaş

15-18 17 5,7
18-25 180 60,0
25-35 80 26,7
35-45 17 5,7
45-55 4 1,3
55+ 2 0,7

Gelir

0-600 102 34,0
600-1200 92 30,7
1200-1800 60 20,0
1800-2500 29 9,7
2500+ 17 5,7

Medeni Hal
Evli 57 19,0
Bekar 239 79,7
Eşi ölmüş- boşanmış 4 1,3

Eğitim

İlkokul 2 0,7
Ortaokul 2 0,7
Lise 51 17,0
Üniversite 218 72,7
Yüksek lisans 24 8,0
Doktora 3 1,0

Araştırmaya katılanların yaklaşık %92’si 15-35 yaş grubundadır. Gelir açısından 
incelendiğinde ise, katılımcıların %34’ü 0-600 TL, %30,7’si 600-1200 TL, %20’sinin 1200-1800 
TL, %9,7’sinin 1800-2500 TL ve %5,7’sinin ise 2500 TL’den fazla geliri olduğu belirlenmiştir. 
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Çalışmaya katılan bayanların %79,7’si bekar,  %19’u evli ve %1,3’ü ise eşi ölmüş ya da eşinden 
boşanmıştır. Eğitim bakımından ise dağılım, %1,4 ilköğretim, %17 lise, %72,7 üniversite ve %9 
yüksek lisans-doktora mezunu olarak gerçekleşmiştir.

Araştırmaya katılanların bir takım taraftarı olma, hangi takımın taraftarı oldukları ve 
futboldan hoşlanıp hoşlanmamaları ve hoşlanmayanların neden hoşlanmadıklarına ilişkin 
bulgulara Tablo 2’de yer verilmiştir.

Tablo 2: Araştırmaya Katılanların Futbol Taraftarlığı Hakkındaki Görüşleri

Değişken Düzey Frekans Yüzde
Takım Taraftarı mısınız? Evet 275 91,7

Hayır 25 8,3

Taraftarı Olunan Takım Adı

Galatasaray 117 39,0
Fenerbahçe 98 32,7
Beşiktaş 44 14,7
Eskişehirspor 6 2,0
Diğer 10 3,3

Futboldan Hoşlanır mısınız? Evet 216 72,0
Hayır 84 28,0

Futboldan Hoşlanmama Nedeniniz

Sıkıcı olması 32 10,7
İlkel olması 8 2,7
Çok saçma 13 4,3
Erkek oyunu olması 8 2,7
Diğer 23 7,3

Tablo 2’ye göre;

•	Araştırmaya katılan bayanların %91,7’si bir futbol takımının taraftarı olduğu 
görülmektedir. En çok taraftarı olunan takım ise %39 ile Galatasaray olurken, %32,7 ile 
Fenerbahçe ikinci sırayı almaktadır. Taraftarı olunan diğer takımlar sırasıyla Beşiktaş (%14,7), 
Eskişehirspor (%2) ve diğer (%3,3) olarak belirlenmiştir. 

•	Bayanların %72’si futboldan hoşlanmakta, %28’i ise hoşlanmamaktadır. Futboldan 
hoşlanmayan bayanların %10,7’si futbolu sıkıcı bulduğu, %4,3’ü futbolu çok saçma bir oyun 
olarak gördüğü, %5,4’ünün futbolun ilkel ve erkek oyunu olarak gördüğü ve %/,3’ünün diğer 
nedenlerden dolayı futboldan hoşlanmadığı görülmektedir. 

Araştırmaya katılan bayanların stadyumlara gitme ve gitmeme nedenlerini belirlemek 
amacıyla sorulan sorulara verilen cevaplar için elde edilen sonuçlar Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3 ’te araştırmaya katılan bayanların stadyuma gitme konusundaki görüşleri 
incelendiğinde, stadyumda maç izlememek için en büyük neden “Maçlardaki şiddet olayları 
beni korkutuyor” ifadesidir (3,96).  İkinci en büyük neden ise, “Stadyumlardaki erkeklerin 
davranışları beni rahatsız ediyor” ifadesidir (3,81). “Stadyumlardaki kötü tezahüratlar beni 
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rahatsız ediyor” ifadesine verilen cevap ortalaması (3,79) stadyumda maç izlememenin üçüncü 
en önemli nedenidir.

Araştırmaya katılan bayanların stadyumda maç izleme konusundaki düşünceleri arasında 
bir fark olup olmadığı araştırılmıştır. Sonuçlar aşağıdaki Tablo 3’te görüldüğü gibidir.

Tablo 3:Araştırmaya Katılanların Stadyumda Maç İzleme Hakkındaki Görüşleri

Soru Aritmetik 
Ortalama

Standart
Sapma

1.Çevremde kalabalık erkek gruplarının bulunması beni rahatsız eder. 2,98 1,33
2.Futbolun erkekler için olduğunu düşünüyorum. 2,62 1,39
3.Stadyumlarda erkeklerin davranışları beni rahatsız ediyor. 3,81 1,25
4.Ailem maça gitmemden rahatsızlık duyuyor. 2,94 1,36
5.Ailem maçların bayanlara göre olmadığını düşünüyor 2,79 1,35
6.Ailem maç izlemeye gitmenin hoş bir davranış olmadığını düşünüyor. 2,59 1,33
7.Maçlardaki şiddet olayları beni korkutuyor. 3,96 1,13
8.Stadyumlardaki kötü tezahüratlar beni rahatsız ediyor. 3,79 1,30
9.Stadyumda başıma kötü bir şey gelmesinden korkuyorum. 3,58 1,28
10.Stadyumlara ulaşım imkânlarının pahalı olduğunu düşünüyorum 2,81 1,18
11. Maç biletlerinin pahalı olduğunu düşünüyorum. 3,55 1,08
12.Stadyumda satılan yiyeceklerin pahalı olduğunu düşünüyorum 3,36 1,02
13.Maçların geç saatte başladığını düşünüyorum. 2,81 1,12
14.Maçlardan sonra eve dönüş saati geç oluyor. 3,24 1,14
15.Stadyumlarda maç izlemek için çok fazla zaman harcanıyor. 2,83 1,02
16.Stadyuma ulaşım imkanlarının kısıtlı olduğunu düşünüyorum. 2,88 1,09
17.Stadyuma ulaşım zor oluyor. 2,80 1,05
18.Stadyuma ulaşım şartlarının kötü olduğunu düşünüyorum. 2,87 1,12
19.Stadyumlarda kendimi güvende hissetmiyorum. 3,51 1,16
20. Stadyumda değerli eşyalarımın çalınmasından korkuyorum. 3,61 2,66
21.Maçlardaki güvenlik önlemlerini yetersiz buluyorum. 3,62 1,08
22 Kalabalık ortamlarda hastalık kapmaktan endişeleniyorum. 2,88 1,25
23.Stadyumlarda ihtiyaçlarımı karşılayacak imkanların yeterli olmadığını 
düşünüyorum 3,25 1,07
24.Stadyumda maç izlemek bana keyif vermiyor. 2,50 1,27
25.Stadyumda huzurlu bir şekilde maç seyredemiyorum. 2,92 1,16
26.Stadyumda maç seyretmek çok yorucu oluyor. 2,82 1,18
27.Stadyumdaki gürültü beni rahatsız ediyor 2,66 1,30
28.Stadyumlara giriş ve çıkışlar zor oluyor. 3,62 1,14
29.Stadyumda maç seyretmenin gereksiz olduğunu düşünüyorum. 2,40 1,26
30.Stadyumda maç seyretmek eğlencelidir. 3,82 1,17
31.Stadyumda maç seyretmek bana cazip geliyor. 3,57 1,22
32.Stadyumda maç izlemek beni mutlu ediyor. 3,50 1,22
33.Futbolcuları canlı izlemek hoşuma gidiyor. 3,56 1,24
34.Bayanların stadyumlara daha çok gelmesi kötü tezahüratı azaltır 3,63 1,23
35.Bayanların stadyumlara daha çok gelmesi,stadyumlardaki şiddeti azaltır. 3,69 1,24
36.Bayanların stadyumlara daha çok gelmesi, ortamdaki güveni artırır. 3,69 1,26
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4.2. Faktör Analizi Sonuçları

Bayanların stadyumda futbol maçı izlemeleri etkileyen unsurları belirlemek için 36 
maddelik anket uygulanmış ve faktör analizi ile incelenmiştir. Faktör Analizi sonucunda 
anlamsız olan 1,2,15,22,28,30,31,32,33,34,35 ve 36. sorular analizden çıkarılarak yeniden faktör 
analizi uygulanmış ve Varimax döndürmesi yapılmıştır. 

Faktör analizinde örneklem büyüklüğünün yeterliliğini test etmek için ise Kaiser-Meyer- 
Olkin (KMO) testi yapılmalıdır. KMO ölçütü 0.90-.1.00 arasında ise “mükemmel”, 0.80-0.89 
arasında ise “çok iyi”, 0.70-0.79 arasında ise “iyi”, 0.60-0.69 arasında ise “ orta”, 0.50-0.59 
arasında ise “zayıf ” ve 0.50’nin altında ise “kabul edilemez” dir. Çalışmadan elde edilen KMO 
değeri 0.792 olup, örneklemin yeterliliğinin iyi olduğu söylenilebilir. Verilerin Faktör analizine 
uygun olup olmadığını belirlemek için Bartelett Küresellik Testi yapılmıştır. Bartlett testinde, 
korelasyon matrisi birim matristir şeklinde ifade edilen sıfır hipotezinin reddedilmesi gerekir. 
Bartlett Küresellik testi ile,sonucuna göre, hesaplanan kare istatistiği değeri 2670.222’dir (p<0.01) 
Buradan sıfır hipotezi reddedilmiştir ve verilerin faktör analizine uygun olduğu ifade edilebilir. 
Faktör analizi sonucunda özdeğeri 1’den büyük olan 7 faktör ortaya çıkmıştır (özdeğerleri 
sırasıyla, 3.207, 2.635, 2.620, 2.260, 1.824, 1.778, 1.539). Bu 7 faktörün varyans açıklama oranı 
%66.01’dir. 

Tablo 4: Faktör Analizi Sonuçları

Soru

Faktör 1 (Korku)
Varyans 
açıklama 
Oranı (%)

Faktör 
ağırlığı

Cronbach 

Alfa
7.Maçlardaki şiddet olayları beni korkutuyor.

13.363

0.811

0.816

8.Stadyumlardaki kötü tezahüratlar beni rahatsız ediyor. 0.811
9.Stadyumda başıma kötü bir şey gelmesinden korkuyorum. 0.702
3.Stadyumlarda erkeklerin davranışları beni rahatsız ediyor. 0.654
19.Stadyumlarda kendimi güvende hissetmiyorum. 0.575

Faktör 2 (Stadyuma Ulaşım Zorluğu)
Varyans 
açıklama 
Oranı (%)

Faktör 
ağırlığı

Cronbach 
Alfa

17.Stadyuma ulaşım zor oluyor.

10.981

0.894

0.876
18.Stadyuma ulaşım şartlarının kötü olduğunu düşünüyorum. 0.866
16.Stadyuma ulaşım imkanlarının kısıtlı olduğunu düşünüyorum. 0.831

Faktör 3 (Zevkler)
Varyans 
açıklama 
Oranı (%)

Fa ktör 
ağırlığı

Cronbach 
Alfa

29.Stadyumda maç seyretmenin gereksiz olduğunu düşünüyorum.

10.918

0.757

0.771

26.Stadyumda maç seyretmek çok yorucu oluyor. 0.721
24. Stadyumda maç izlemek bana keyif vermiyor. 0.719
27. Stadyumda maç izlemek bana keyif vermiyor. 0.663
25.Stadyumda huzurlu bir şekilde maç seyredemiyorum. 0.554
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Faktör 4 (Aile Etkisi)
Varyans 
açıklama 
Oranı (%)

Fa ktör 
ağırlığı

Cronbach 
Alfa

5.Ailem maçların bayanlara göre olmadığını düşünüyor

9.417

0.857

0.808
4.Ailem maça gitmemden rahatsızlık duyuyor. 0.824
6.Ailem maç izlemeye gitmenin hoş bir davranış olmadığını 
düşünüyor. 0.804

Faktör 5 (Hizmet ve Biletlerin Pahalı Olması)
Varyans 
açıklama 
Oranı (%)

Fa ktör 
ağırlığı

Cronbach 
Alfa

11. Maç biletlerinin pahalı olduğunu düşünüyorum.

7.601

0.792

0.763
12.Stadyumda satılan yiyeceklerin pahalı olduğunu düşünüyorum 0.786
10.Stadyumlara ulaşım imkânlarının pahalı olduğunu düşünüyorum 0.596

Faktör 6 (Güvenlik ve Hizmet Eksikliği)
Varyans 
açıklama 
Oranı (%)

Fa ktör 
ağırlığı

Cronbach 
Alfa

23.Stadyumlarda ihtiyaçlarımı karşılayacak imkanların yeterli 
olmadığını düşünüyorum

7.410

0.637

0.729
20. Stadyumda değerli eşyalarımın çalınmasından korkuyorum. 0.536
21.Maçlardaki güvenlik önlemlerini yetersiz buluyorum. 0.497

Faktör 7 (Maç Saati)
Varyans 
açıklama 
Oranı (%)

Fa ktör 
ağırlığı

Cronbach 
Alfa

13.Maçların geç saatte başladığını düşünüyorum.
6.411

0.838
0786

14.Maçlardan sonra eve dönüş saati geç oluyor. 0.826

KMO:0.792; Bartlett Küresellik Testi:2670.220 (p<0.01), Cronbach Alfa:0.832

Birinci faktörün varyans açıklama oranı %13.363’tür. Birinci faktörde 5 madde yer almıştır. 
Bu faktör “Korku” olarak adlandırılabilir. İkinci faktör de 3 madde yer almıştır ve varyans 
açıklama oranı %10.981’dir. Bu faktöre de “Syadyuma Ulaşım Zorluğu” adı veerilebilir. Üçüncü 
faktörün varyans açıklama oranı %10.918 olup, 5 madde bu faktörde toplanmıştır. Bu faktör 
ise, “Bireysel Zevkler” olarak adlandırılabilir.  Dördüncü faktörün varyans açıklama oranı 
%9.417’dir. Bu faktör 3 madeenin toplandığı ve “aile etkisi” olarak adlandırılabilen bir faktördür.  
Beşinci faktörün varyans açıklama oranı %7.601 ve bu faktörde 3 madde yer almaktadır. Bu 
faktör de; “Hizmet ve Bişletlerin Pahalılığı” isimlendirilebilir. Altıncı faktörde 3 madde yer 
almakta olup, varyans açıklama oranı %7.410’dur. Bu faktör, “Güvenlik ve Hizmet eksikliği” 
olarak adlandırılmıştır. Son olarak, yedinci faktörün varyans açıklama oranı %6.411’dir. Bu 
faktörde, 2 madde yer almıştır. Bu faktörün; adı da “maç saati” “olarak adlandırılmıştır.

 Ayrıca, Tablo 4’te her faktörde yer alan maddelerin faktör yükleri ile her bir faktöre 
ilişkin Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları yer almaktadır. Faktör yüklerinin 0.497 ile 0.894 
arasında değiştiği görülmektedir. Herbir faktörün, faktör yükleri ayrı ayrı incelendiğinde, 1. 
Faktörün, faktör yükleri 0.575 ile 0.811, 2. Faktörün, faktör yükleri 0.831 ile 0.894, 3. Faktörün, 
faktör yükleri 0.554 ile 0.757, 4.Faktörün, faktör yükleri 0.804 ile,0.857, 5. Faktörün, faktör 
yükleri, 0.596 ile 0.792, , 6. Faktörün, faktör yükleri 0.497 ile 0.637 ve 7. Faktörün, faktör yükleri 
de 0.826 ile 0.838 arasındadır. 
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Her bir faktörün Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları incelendiğinde, katsayıların 0.729 
ile 0.876 arasında değiştiği görülmektedir. Bu durum, her bir faktörün güvenilir olduğunu 
göstermektedir.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada, bayanların stadyumda maç izlememelerine neden olan etmenler 
belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma evrenini 2013 yılında Eskişehir’de yaşayan 15 yaş ve 
üzeri bayanların tamamı oluşturmaktadır (TÜİK tarafından yapılan 2013 yılı adrese dayalı 
nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Eskişehir’de 15 yaş ve üzeri kadın sayısı 330274 olarak 
belirlenmiştir). Araştırma örneklemini ise 10-25 Mayıs 2013 tarihleri arasında Eskişehir’de 
yaşayan 15 yaş üzeri bayanlardan basit tesadüfî örnekleme yoluyla rasgele seçilen 300 bayanın 
tamamı oluşturmaktadır. 

Araştırmaya katılan bayan taraftarlara sözkonusu anket soruları 10-25 Mayıs 2013 
tarihlerinde uygulanmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde yaş, 
eğitim durumu, medeni durum, meslek, gelir durumu, futbol takımı tutup tutmadığı, takım 
tutuyorsa, hangi takımı tuttuğu, futbolu sevip sevmediği gibi sorular yer almaktadır. İkinci 
bölümde ise, bayanların stadyumda maç izlemelerine ilişkin tutum ve görüşlerin yer aldığı 36 
soru bulunmaktadır. Bu soruların değerlendirilmesinde 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Her 
bir soru için katılımcılardan 1 (Kesinlikle Katılmıyorum), 2 (Katılmıyorum), 3 (Kararsızım), 
4 (Katılıyorum) ve 5 (Kesinlikle Katılıyorum) şeklindeki seçeneklerden en uygun seçeneği 
cevaplamaları istenmiştir.  Bu maddelerden bazıları çıkartılmış ve kalan 24 madde ile veri 
toplanmıştır.

Ankete verilen cevapların iç tutarlılığını belirlemek için Cronbach α güvenilirlik katsayısı 
kullanılmıştır. Cronbach α değeri 0.832 olarak hesaplanmıştır ve değişkenler arasında negatif 
korelasyona sahip değişken görülmemiştir. Cronbach α değeri 0.832 olduğundan, anketin 
güvenirliği oldukça yüksektir .

Faktör analizinde örneklem büyüklüğünün yeterliliğini test etmek için ise Kaiser-Meyer- 
Olkin (KMO) testi yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen KMO değeri 0.792 olup, örneklemin 
yeterliliğinin iyi olduğu söylenilebilir. Verilerin Faktör analizine uygun olup olmadığını 
belirlemek için Bartelett Küresellik Testi yapılmıştır. Bartlett Küresellik testi sonucuna göre, 
hesaplanan ki-kare istatistiği değeri 2670.222’dir (p<0.01) olup, veriler faktör analizine uygun 
olduğu belirlenmiştir.. Uygulanan faktör analizi sonucunda özdeğeri 1’den büyük olan 7 faktör 
ortaya çıkmıştır (özdeğerleri sırasıyla, 3.207, 2.635, 2.620, 2.260, 1.824, 1.778, 1.539). Bu 7 
faktörün varyans açıklama oranı %66.01’tir. Birinci faktör “Korku”, ikinci faktör “Stadyuma 
Ulaşım Zorluğu”, üçüncü faktör “Bireysel Zevkler”, dördüncü faktör“aile etkisi”,beşinci 
faktör “Hizmet ve Bişletlerin Pahalılığı”, altıncı faktör, “Güvenlik ve Hizmet Eksikliği” ve son 
olarak yedinci faktör de “Maç Saati” “olarak adlandırılmıştır.
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Ayrıca, her faktörde yer alan maddelerin faktör yükleri ile her bir faktöre ilişkin Cronbach 
Alpha güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Faktör yüklerinin 0.497 ile 0.894 arasında değiştiği 
ve her bir faktörün Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları incelendiğinde, katsayıların 0.729 ile 
0.876 arasında değerler aldığı belirlenmiştir. Bu durum, her bir faktörün güvenilir olduğunu 
göstermektedir.

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, bayan taraftarların maça gitmeme nedenleri iyi 
analiz edilirse ve bu eksiklikler giderilirse bayan taraftarların futbol maçlarını izlemek için 
stadyumlara daha çok gideceği düşünülmektedir. Stadyumlarda bayan taraftarların korkmadan, 
rahat bir ortamda maç izlemelerinin sağlanması ile stadyumlarda meydana gelen şiddet ve/veya 
kötü tezahürat gibi hoş olmayan filli ve davranışların azaltılması sağlanabilir. Ancak, seyircisiz 
maç oynama ceza alan ceza alan ev sahibi takımın maçına sadece kadın ve çocukların gitmesi 
gibi uygulama yerine bayanların her zaman maçlara gitmeleri özendirilmeli ve bu konuda kamu 
yetkililerinin, kulüp yöneticilerinin ve halkımızın daha duyarlı çalışmalar yapmaları önem 
kazanmaktadır. 
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1. GİRİŞ

Geçtiğimiz yıllarda dünyanın ekonomik yapısında pek çok değişim yaşanmıştır. Bu 
değişimlerden birisi; 1980’li yıllardan sonra Güney Amerika’daki imalatçıların ve Asya’daki 
imalatçıların maliyet avantajı sayesinde Avrupalı ve Amerika’daki imalatçılardan daha güçlü 
olduğu bir dönemin başlamış olmasıdır. Bu değişime kadar tedarik yönetimi imalat firmalarının 
genel olarak önemsemedikleri bir konudur. 

1980’li yıllara kadar Amerikalı imalatçıların tedarik ettiği hammadde, yarı mamul ve 
yardımcı malzeme içinde hammaddenin payı %60-80 arasında idi. Kalan %20-40 arasındaki 
kısmını ise yarı mamullerin ve yardımcı malzemenin tedariki oluşturmakta idi. 1980’li yıllardan 
sonra bu yapı değişmeye başlamıştır. Tedarik edilen tüm malzemeler içinde yarı mamullerin payı 
%60 ila % 80’lere çıkmıştır (Benton, 2010). Hammadde tedarikinin aynı kaldığı düşünülürse, 
bu durum yarı mamul tedarikinin inanılmaz derecede arttığını göstermektedir. Artık işletmeler 
çok daha fazla dış kaynak kullanarak, farklı tedarikçilerden elde ettikleri yarı mamulleri kendi 
montaj hatlarında birleştirmektedirler. Tedarikçilerden sağlanan malzeme miktarının artması, 
çok sayıda tedarikçi ile ilişki içine girmeyi ve bu ilişkileri iyi yönetmeyi gerektirmektedir. 1980 
öncesi pek çok firma tarafından önemsiz görülen ve taktik bir karar olan tedarik ve satın alma 
yönetiminin rekabet gücü üzerindeki etkisi sonraki yıllarda anlaşılmış, böylelikle tedarik ve 
satın alma stratejik bir hal almıştır (Handfield vd. 2002) 

Genel olarak ortalama bir imalatçının harcamalarının %60’ının malzeme tedarik 
faaliyetlerine harcandığı düşünüldüğünde (Waters, 2003) tedarik yönetimi ile ilgili verilecek 
kararların neden stratejik öneme sahip olduğu daha iyi anlaşılabilir.

Tedarik yönetiminin önemli konularından birisi tedarikçilerin değerlendirilmesi ve 
seçilmesidir. Tedarikçilerin değerlendirilmesinde iki temel yaklaşım mevcuttur.  Bunlardan 
ilki süreç temelli değerlendirme, ikincisi ise performans temelli değerlendirmedir. Süreç bazlı 
değerlendirme, tedarikçilerin üretim ve hizmet süreçlerinin incelenip değerlendirilmesidir. 
Performans bazlı değerlendirmede pek çok kritere göre işletmelerin performansları 
değerlendirilir. Performans pek çok kritere göre değerlendirilebilir. Bu kriterlerden en 
önemlileri; teslimatın zamanında yapılması, maliyet, teslimatın hasarsız yapılması, ürün kalitesi 
olarak sıralanabilir (Benton, 2010).

2. TEDARİKÇİ SEÇİMİ KRİTERLERİ

Tedarikçi seçiminde pek çok kriter kullanılmaktadır. Bu kriterlerin bir kısmı kolayca sayısal 
veri elde edilebilen kriterlerdir. Bunlar arasında finansal kriterler, maliyet, kalite belgelerine sahip 
olup olmaması, tedarikçinin imalat kapasitesi gibi kriterler yer almaktadır. 1990’lı yıllardan önce 
tedarikçi seçiminde daha çok kantitatif kriterler kullanılmakta iken, 1990’lı yıllar sonrasında 
kalitatif kriterler de kullanılmaya başlanmıştır (Cusumano ve Takeashi 1991; Choi ve Hartley 
1996; Zsidisin ve Siferd 2001; Sarkis ve Talluri 2002; Chan, 2003; Kahraman, Cebeci ve Ulukan, 
2003; Gencer ve Gürpınar, 2007;  Kar ve Pani, 2014). 
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Tedarikçi seçiminde kullanılan kriterler sektöre, ülkeye, tedarikçi seçiminin ulusal veya 
uluslararası olmasına göre değişebilmektedir. Cusumano ve Takeashi (1991) Amerika’daki 
ve Japonya’daki otomobil fabrikaları yöneticileri arasında anket yöntemi ile yaptığı araştırma 
sonucunda Japon tedarikçilerin kalite ve maliyet konusunda daha iyi performans gösterdiklerini 
belirtmiştir. Tedarikçileri değerlendirirken; tedarikçinin sunduğu fiyat, tedarikçinin maliyet 
düşürme yeteneği, tedarikçinin kalite ile ilgili yeteneği, tedarikçinin teslimat yeteneği, 
tedarikçinin tasarım ve tedarikçinin mühendislik yeteneği, tedarikçinin teknolojik yeteneği, 
tedarikçinin imalat yeteneği, tedarikçi ile geçmiş dönem ilişkiler ve tedarikçinin finansal gücü 
kriterleri dikkate alınmıştır. Min (1994) ise farklı ülkelerden tedarikçiler için uluslararası 
tedarikçi seçimi problemini çözerken Çok Nitelikli Yarar Teorisini kullanmıştır. Burada farklı 
ülkelerden gerçekleştirilen tedarikte ülkeler arasında farklılık yaratan ekonomik etkenler ve 
ticari etmenler dikkate alınarak tedarikçi seçimi için, navlun bedelleri, ödeme şekilleri, döviz 
kurları, gümrük tarifeleri, kültürel öğeler, çevresel ve etik öğeler gibi kriterleri kullanılmıştır.

Tedarikçi seçiminde sanıldığının aksine fiyat en önemli kriter olarak ortaya çıkmayabilir. 
Choi ve Hartley (1996) otomotiv endüstrisinde tedarikçi seçimi uygulamalarını anket yöntemi 
ile incelemiştir. Çalışmada 23 adet tedarikçi seçim kriteri kullanılmış ve faktör analizi sonucunda 
bu kriterler; finans, tutarlılık, ilişki, esneklik, teknolojik yetenekler, hizmet, güvenilirlik ve fiyat 
faktörleri olarak belirlenmiştir. Çalışmanın ilginç sonucu işletmelerin tedarikçi seçiminde fiyat 
faktörüne verdikleri önemin sonlarda yer almasıdır. En çok önem verilen faktörler tutarlılık, 
güvenilirlik ve ilişki olarak ortaya çıkmıştır. Kannan ve Tan (2002) tedarikçi seçiminin işletme 
performansına olan etkisini anket yöntemi ile araştırmışlardır. Çalışmada 30 adet tedarikçi 
değerlendirme kriterleri kullanmışlardır. Faktör analizi sonucunda bu kriterler tedarikçinin 
işletmeye stratejik bağlılığı, işletmenin ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneği, yetenekler, 
tedarikçi işletme uyumu ve dürüstlük üst başlıklarında toplanmıştır. Çalışmanın sonucunda 
sayısal veri elde edilemeyen tedarikçinin işletmeye stratejik bağlılığı gibi kriterlerin sayısal veri 
elde edilebilen kriterlere göre performans üzerinde daha etkili olduğunu belirtilmiştir.

Braglia ve Petroni, (2000) tedarikçi seçiminde Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemini 
uygulamışlardır. Ele aldıkları kriterler yönetim yeteneği, üretim tesisleri ve kapasitesi, teknolojik 
yetenekler, finansal durum, tecrübe, coğrafi konum, karlılık ve teslimatı şeklindedir.

Sarkis ve Talluri (2002) kültür kriterini de ayrı bir başlık olarak ele almıştır.  Kültür 
kriteri başlığında güvende hissetme, yönetimin tutumu, stratejik uyum, üst yönetimin uyumu, 
fonksiyonlar ve kademeler arasındaki uyum, tedarikçinin organizasyon yapısı ve personeli gibi 
kriterler bulunmaktadır.

Noci (1997) tedarikçileri çevresel kriterler açısından değerlendirerek yeşil tedarikçi 
değerlendirmesi için ölçütler belirlemiş ve çevresel kriterler açısından tedarikçi seçimi için 
yöntem oluşturmuştur. Zsidisin ve Siferd (2001) de çevresel faktörlerin de tedarik kararlarının 
alınmasında önemli bir nokta olduğunu vurgulamıştır. Humphreys, Wong ve Chan (2003) 
tedarikçi seçiminde çevresel kriterleri temel alan bir karar destek sistemi geliştirmişlerdir.  
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3. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHS) VE ANALİTİK AĞ SÜRECİ (AAS) İLE 
TEDARİKÇİ SEÇİMİ

Tedarikçi seçiminde kullanılan yöntemler Ho, Xu ve Dey (2010) tarafından tek başına 
kullanılan yöntemler ve bütünleşik yöntemler olmak üzere iki başlıkta incelenmiştir. Tek başına 
kullanılan yöntemler Matematik Programlama, VZA, AHP, AAS, Durum Tabanlı Çıkarımsama, 
Bulanık Kümeler Teorisi, Basit Çok Nitelikli Karar Verme ve Genetik Algoritma olarak 
sıralanmıştır.   

Handfield vd. (2002) çevresel kriterleri dikkate alarak AHP ile tedarikçi seçim modeli 
oluşturmuşlardır. Chan (2003) tedarikçi seçimi problemini AHP yöntemi ile çözmüştür. 
Tedarikçi seçim kriteri olarak maliyet, kalite, tasarım yeteneği, imalat yeteneği, teknik yetenek, 
teknolojik yetenek, performans geçmişi, yönetim yeteneği, işbirliği derecesi, finansal performans 
ve yakınlık derecesini kullanmıştır. 

Kahraman, Cebeci ve Ulukan (2003) tedarikçi seçimi problemini bulanık AHP yöntemi 
ile çözmüştür. Çalışmada tedarikçi seçim kriterleri olarak tedarikçi ile ilgili kriterler, ürün 
performansı ile ilgili kriterler ve hizmet performansı ile ilgili kriterler kullanılmıştır. 

Gencer ve Gürpınar (2007) yaptıkları çalışmada AAS yöntemi kullanarak tedarikçi 
seçimi gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada; tedarikçi genel yapısı ile ilgili kriterleri (tedarikçi ile 
ilgili genel bilgi, tedarikçinin organizasyon yapısı, tedarikçinin finansal yapısı), tedarikçinin 
imalat yetenekleri ile ilgili kriterleri (tedarikçinin ekipman durumu, tedarikçinin imalat 
yeteneği, tedarikçinin malzeme teslimat yeteneği), tedarikçinin kalite sistemi ile ilgili kriterleri 
(tedarikçinin kalite sistem dokümantasyonu ile ilgili kriterleri ve tedarikçinin kalite sistemi 
uygulamaları ile ilgili kriterleri) ve kalite sistem sertifikası ile ilgili kriterleri dikkate almışlardır.

Jafar, Rafiei ve Hasemi, tedarikçileri değerlendirmek ve seçmek için bulanık AAS 
yöntemini ve doğrusal olmayan programlamayı kullanmışlardır. Vinodh, Ramiya ve Gautham 
(2011) de tedarikçi seçimini bulanık AAS yöntemi ile gerçekleştirmişlerdir.

4. ANALİTİK AĞ SÜRECİ (AAS)

AAS Thomas L. Saaty tarafından çok kriterli karar verme problemlerinin çözümü için 
geliştirilmiş bir yöntemdir (Saaty, 1996, 2008). AAS yöntemi Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) 
yönteminin daha genelleştirilmiş halidir. (Saaty, Sağır, 2005), (Saaty, Vargas, 2001). AAS’de 
yukarıdan aşağıya tek yönlü bir hiyerarşinin yerine ağ yapısı mevcuttur. Bir küme içerisindeki 
kriterler ve alternatifler birbirleriyle etkileşim içinde olduğu gibi kümeler arasında da 
etkileşimler bulunabilmektedir. Kriterler arası bağımlılıklar, geri bildirimleri hesaba katan özel 
ağ yapısı ve süpermatrisin limit üssünü alma özelliği ile kriterlerin ağırlık katsayıları (global 
öncelikler vektörü) elde edilir. Bu özelliklerden dolayı AHS ve AAS yöntemleri analitik çözüm 
gücü açısından kıyaslandığında AAS üstün gelmektedir (Cheng ve Li, 2004). AAS yönteminin 
diğer çok kriterli yöntemlere göre üstünlükleri yöntemin kantitatif ve kalitatif veri setlerine 
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uygun olmasının yanı sıra kriterler ve alternatifler arasındaki bağımlılık ve geri bildirim 
problemlerinin de üstesinden gelmesidir (Tzeng ve Huang, 2011). AHS’de aynı seviyede olan 
kriterler birbirinden etkilenmemektedir, bir başka deyişle bu kriterler birbirinden bağımsızdır. 
AAS’de ise kriterler arasında etkileşimler dikkate alınmaktadır. Problemin etki yönü AHS’de 
olduğu gibi yalnızda yukarıdan aşağıya değil (amaçtan alt kriterlere ve alternatiflere doğru) ağ 
yapısındadır (her kriterin birbiri ile etkileşimi mümkündür). Böylece varsayımlar ve kısıtlamalar 
büyük ölçüde ortadan kaldırılarak gerçek hayat problemi oldukça iyi modellenebilmektedir. 
Bunun yanı sıra ikili karşılaştırma ölçeği ve karşılaştırmalardaki tutarsızlıkların tespit edilmesi 
her iki yöntemde de benzerdir. 

AAS yöntemi VZA, Uzman Sistemler, Hedef Programlama ve MAUT gibi yöntemlerle 
kıyaslandığında birçok üstünlük içermektedir (Sarkis and Sundarraj, 2006). Bu üstünlüklerden 
ilgili çalışmada yedi başlık altında bahsedilmiştir. Kriterler ve alt kriterler arasındaki bağımlılıkları 
ve geri beslemeleri modele dâhil etmesi ve katı bir hiyerarşik yapıya ihtiyaç duymaması ile AAS 
yöntemi AHS yöntemine göre de üstündür. Bu nedenle bu çalışmada çok kriterli karar verme 
yöntemlerinden AAS yöntemi uygulamaya ait karar probleminin çözümünde kullanılmıştır.

AAS’nin adımları aşağıdaki gibi belirtilebilir: (Tzeng ve Huang, 2011; Saaty, 1996; Ishizaka, 
Nemery, 2013).

1. Adım: Karar probleminin tanımlanması: Karar probleminin amacı, kriterleri, alt-
kriterleri, alternatifleri, karar vericileri detaylı olarak tanımlanır. 

2. Adım: Bağımlılıkların tespit edilmesi: Kriterler ve alt kriterler arasında içsel ve dışsal 
bağımlılıklar ile geri beslemeler tanımlanır.  

3. Adım: İkili karşılaştırmaların yapılması: İkili karşılaştırmaların yapılması ve 
tutarsızlıkların tespit edilmesi AHS ile benzerlik göstermektedir. Saaty’nin 1-9 ölçeği AAS’de 
de kullanılmaktadır. Farklı olarak birbirleri ile etkileşimde olan kriterler ve kriter kümeleri 
arasında da ikili karşılaştırmalar yapılır.

4. Adım: Süpermatrisin oluşturulması: İkili karşılaştırma sonucu elde edilen öncelik 
değerlerinin süpermatrise yerleştirilmesi bu aşamada yapılır. Süpermatriste sol taraf düğümü ile 
üst taraf düğümü arasındaki etki yoksa matriste kesişen yere sıfır yazılır. 

5. Adım: Ağırlıklandırılmış süpermatrisin elde edilmesi: Küme matrisinden yararlanarak 
kriterler ağırlıklandırılır. Ağırlıklandırılmış süpermatriste kolon değerleri toplamı 1’e eşittir. 
Böylece stokastik süpermatris elde edilir.

6. Adım: Limit süpermatrisin elde edilmesi: Global öncelikler vektörünü elde edebilmek 
için ağırlıklandırılmış süpermatrisi lim k

k
W

→∞
 formülü ile limit üssü alınır.

7. Adım: En iyi alternatifin seçimi: Son adımda ise limit matristeki değerlerden 
yararlanarak en iyi alternatif seçilir.
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5. UYGULAMA VE BULGULAR

Tedarikçi değerlendirmesi yapılan işletme 40 yıldan fazla süredir faaliyet gösteren bir imalat 
işletmesidir. İşletme; otomotiv, makine, ticari araç endüstrisi için direksiyon, pompa, hidrolik 
ürünler, motor parçaları, dişliler, aktarma organları gibi parçalar imal etmektedir. Çalışan sayısı 
3000’in üzerindedir. İşletmede Ar-Ge departmanının yanı sıra Yalın Üretim ve Altı Sigma 
uygulamalarının gerçekleştirildiği endüstri mühendisliği departmanın da bulunması, işletmenin 
yeni yönetim modellerini benimsediğini ve Ar-Ge konusunda önemli çabasının olduğunu 
göstermektedir. İşletmenin dünya genelinde pek çok tedarikçisi bulunmaktadır. Tedarik 
faaliyetlerinden sorumlu olan satın alma departmanında yoğun olarak mühendisler çalışmakta, 
satın alınacak mamuller ile ilgili fiyat analizleri yapılmakta, ürün testleri gerçekleştirmekte ve 
raporlar hazırlanmaktadır.

Ele alınan ürün otomotiv parçası üretiminde gerekli olan ve tedarikçilerden tedarik edilen 
bir üründür. Ürün için yurt içi ve yurtdışından pek çok tedarikçi kullanılmaktadır. Çalışmada 
bu ürün için tedarikçi seçimi gerçekleştirilecektir. Satın alma departmanı yöneticileri ve satın 
alma mühendisleri ile tedarikçi seçimi ile ilgili mevcut durum ve uygulamalar ön görüşme 
yapılarak tartışılmıştır. Ön görüşme sonrasında satın alma ekibi tarafından aralarında seçim 
yapmak üzere üç adet tedarikçi belirlenmiştir (Tedarikçi 1, Tedarikçi 2 ve Tedarikçi 3). Ürünün 
yoğunlukla tedarik edildiği tedarikçiler olan bu tedarikçilerden Tedarikçi 1 ve Tedarikçi 2’nin 
imalat tesisleri yurtdışında kurulu iken Tedarikçi 3’ün imalat tesisi yurt içindedir. Tedarikçi 1 ele 
alınan ürün konusunda dünya genelinde lider imalatçı olarak kabul edilmekte iken, Tedarikçi 2 
ise dünya genelinde tanınan önemli bir imalatçıdır. Üçüncü tedarikçi olan Tedarikçi 3 ise hem 
iç piyasaya ürün tedarik eden hem de ihracat yapan bir tedarikçidir.

Tedarikçi seçiminde kullanılacak kriterlerin belirlenmesi için satın alma ekibi ile yapılan 
görüşmede kendilerine literatürde tedarikçi seçiminde hangi kriterleri önemli gördükleri 
sorulmuştur. Daha sonra literatürdeki diğer kriterlerden de bahsedilip bu kriterler ile ilgili 
açıklamalar yapılmış ve bu kriterlerin önem düzeyi sorulmuştur. Alınan cevaplar sonrasında AAS 
modelinde kullanılacak kriterler belirlenmiştir. Bu kriterler ilgili başlıklar altında toplanmıştır. 
Kullanılan kriterlerin genelde tedarikçi seçim kriterleri ile ilgili literatür ile uyumlu olduğu 
görülmektedir. Belirlenen kriterler arasında çevre ile ilgili kriterler de yer almaktadır. Buna göre 
ele alınacak kriterler Tablo.1’deki gibi belirlenmiştir.  
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Tablo 1.  Tedarikçi seçiminde kullanılan AAS kümeleri ve elemanları

Kümeler Küme Elemanları (Düğümler)

A_Alternatifler
A1_Tedarikçi 1
A2_Tedarikçi 2
A3_Tedarikçi 3

B_Lojistik ve 
Teslimat

B1_Teslimat süresi
B2_Sipariş değişimlerine esneklik sağlaması
B3_Teslimat koşulları
B4_Beklenmeyen talepleri karşılayabilme becerisi

C_Ürün

C1_Ürünü teslimattan önce test edebilmesi
C2_Ürün ile ilgili garanti
C3_Kalite sertifikasına sahip olması
C4_Ürünün kalitesi

D_Maliyet

D1_Tedarikçilerin teklif ettiği fiyat ile piyasa fiyatı arasındaki fark
D2_Fiyat
D3_Tedarikçinin sunduğu performansa göre istediği fiyat
D4_Tedarikçiden alınan ürünün toplam maliyeti (ürün maliyeti+lojistik 
maliyeti+kalitesizlik maliyeti)

E_Tedarikçi ile 
İlgili Kriterler

E1_Tedarikçilerin yönetim yapısı ve yönetim şekli
E2_Tedarikçilerin sunduğu garantiler ve sigorta politikaları
E3_Tedarikçilerin esnek ödeme şartları sunması
E4_Tedarikçilerin finansal olarak güçlü olması

F_İletişim ve 
İlişkiler

F1_Tedarikçi ile iletişimin kolay ve problemsiz olması
F2_Tedarikçilerin istediğiniz bilgileri paylaşması
F3_Tedarikçilerin ilişki kurma sıklığı
F4_Tedarikçilerin sipariş alma sistemi

G_Çevre
G1_Tedarikçilerin çevre politikası
G2_Tedarikçilerin ISO 14000 sertifikası olması
G3_Geri dönen ürünler ile ilgili politikalar

H_Geçmiş 
Performans

H1_Tedarikçilerin taahhüt ettiği miktara uygun teslimat yapması
H2_Tedarikçilerin taahhüt ettiği zamana uygun teslimat yapması
H3_Tedarikçilerin taahhüt ettiği kalite düzeyine uygun teslimat yapması
H4_Tedarikçiler ile ilgili geçmiş dönem ilişkiler
H5_Tedarikçilerin sektördeki namı ve yeri

I_Üretim

I1_Tedarikçilerin ürünlerini ve süreçleri iyileştirme konusunda çabasının olması
I2_Tedarikçilerin imalat teknolojisi
I3_Tedarikçilerin imalat kapasitesi
I4_Tedarikçilerin teknik konulardaki uzmanlığı
I5_Tedarikçilerin geniş ürün yelpazesi sunması

J_Hedef J1_Hedef

Uygulamaya ait AAS modeli Super Decision paket programında Şekil 1’de gösterildiği gibi 
yapılandırılmıştır. Ağ yapısı 9 küme ve bu kümelere bağlı 36 düğümden oluşmaktadır.
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Şekil 1. Tedarikçi Seçimine Ait AAS modelinin Superdecision Paket Programında 
Oluşturulması
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Tablo 2.  Küme Matrisi

A B C D E F G H I J
A 0,0267 0,0312 0,0409 0,0417 0,0360 0,1429 0,0541 0,0484 0,0604 0,0000

B 0,1648 0,5991 0,0000 0,2481 0,1444 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0796

C 0,1795 0,0000 0,4408 0,2714 0,1476 0,0000 0,0804 0,2574 0,2261 0,1653

D 0,2507 0,1540 0,2203 0,3810 0,2403 0,0000 0,0000 0,1315 0,0000 0,3521

E 0,0634 0,0734 0,0905 0,0579 0,3827 0,0000 0,1810 0,0000 0,0000 0,0610

F 0,0591 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,8571 0,0000 0,0655 0,0000 0,0589

G 0,0289 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6844 0,0000 0,0000 0,0289

H 0,0557 0,0418 0,0562 0,0000 0,0491 0,0000 0,0000 0,4972 0,1112 0,0814

I 0,1711 0,1006 0,1513 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6023 0,1729

J 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Ağ yapısındaki kümelerin önem dereceleri birbirinden farklı olduğu için küme matrisindeki 
ağırlık katsayıları ikili karşılaştırmalar ile elde edilir (Gasiea, vd., 2010). Bu karşılaştırmalarda 
her küme ayrı ayrı ebeveyn küme olur ve diğer kendisine bağlı olan kümeler etki seviyeleri 
dikkate alınarak ikili karşılaştırılır. Kümeler arasındaki bu etkileşim AHS yönteminde yer 
almamaktadır. Kümeler arasında etkileşim yok ise bu küme matrisinde “0” ile gösterilir.

Kümeler arasında ikili karşılaştırmalar tamamlandıktan sonra kriterler (düğümler) arasında 
ikili karşılaştırmalara geçilir. Super Decision paket programı ağ yapısındaki etkileşimlere bağlı 
olarak her bir düğüm için ikili karşılaştırma anketleri oluşturur. Bu karşılaştırmalar sonucu alt 
matrisler oluşturulur. Alt matrisler birleştirilerek süpermatris elde edilir (Tablo 3). Oluşturulan 
süpermatris öncelikle küme ağırlıkları ile işleme sokularak ağırlıklandırılmış süpermatris elde 
edilir (Tablo 4). Daha sonra ise uzun dönem durağan sonucun elde edilmesi için süpermatrisin 
2k+1. üssü alınır (Chen ve Wu: 2011). Burada k rastsal büyük bir sayıdır. Böylelikle kriterlerin 
tedarikçilerin öncelik değerlerinin bulunduğu limit süpermatrise ulaşılmış olur (Tablo 5).  AAS 
modelinin çözümü sonucu kriter ve alternatif öncelikleri Şekil 2’de gösterildiği gibi elde edilmiş 
olur.

Uygulama sonucunda “ürünün kalitesi” (0,2096), “ürün ile ilgili garanti” (0,1199), “fiyat” 
(0,1119), “teslimat süresi” (0,0680), “tedarikçiden alınan ürünün toplam maliyeti” (0,0605), 
“tedarikçinin sunduğu performansa göre istediği fiyat” (0,0515)  kriterleri tedarikçi seçiminde 
önemli kriterler olarak bulunmuştur. “Geri dönen ürünler ile ilgili politikaları” (0,0008), 
“tedarikçiler ile ilgili geçmiş dönem ilişkiler” (0,0013),  “tedarikçilerin yönetim yapısı ve yönetim 
şekli” (0,0014), “tedarikçilerin finansal olarak güçlü olması” (0,0014), “tedarikçinin sektördeki 
namı ve yeri” (0,0023), ve “tedarikçilerin ürünlerini ve süreçleri iyileştirme konusunda çabasının 
olması” (0,0029) kriterleri ise göreceli olarak daha az öneme sahiptir.
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Şekil 2. AAS modelinin Çözümü Sonucu Bulunan Kriter ve Alternatif Öncelikleri
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Şekil 3. Kriterlerin Önem Sıraları
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C1_Ürünü teslimattan önce test edebilmesi

C3_Kalite sertifikasına sahip olması

I3_Tedarikçilerin imalat kapasitesi

I5_Tedarikçilerin geniş ürün yelpazesi sunması

B2_Sipariş değişimlerine esneklik sağlaması

B4_Beklenmeyen talepleri karşılayabilme becerisi

F2_Tedarikçilerin istediğiniz bilgileri paylaşması

F3_Tedarikçilerin ilişki kurma sıklığı

B3_Teslimat koşulları
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E2_Tedarikçilerin sunduğu garantiler ve sigorta politikaları

I2_Tedarikçilerin imalat teknolojisi

I4_Tedarikçilerin teknik konulardaki uzmanlığı

D1_Tedarikçilerin teklif ettiği fiyat ile piyasa fiyatı…

D3_Tedarikçinin sunduğu performansa göre istediği fiyat

D4_Tedarikçiden alınan ürünün toplam maliyeti

B1_Teslimat süresi

D2_Fiyat

C2_Ürün ile ilgili garanti

C4_Ürünün kalitesi
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Tablo 6. AAS Yöntemi kullanılarak elde edilen tedarikçi sıralaması

Sıra Tedarikçi AAS Normalize Değer

1 Tedarikçi 1 %36,57

2 Tedarikçi 2 %34,53

3 Tedarikçi 3 %28,91

Tedarikçi seçim probleminin AAS yöntemi ile çözümü sonucu tedarikçilerin seçim 
öncelik sıraları Tablo 6’da gösterilmektedir. Buna göre imalat tesisleri yurtdışında kurulu olan 
ve ele alınan ürün konusunda dünya genelinde lider imalatçı olarak kabul edilen Tedarikçi 1 
%36,57 değeri ile birinci sırayı almaktadır. Onu dünya genelinde tanınan önemli bir imalatçı 
olan Tedarikçi 2 %34,53 değeri ile izlemektedir. Son sırayı ise imalat tesisi yurt içinde olan 
Tedarikçi 3 %28,91 değeri ile almaktadır. 

6. SONUÇ VE YORUMLAR

İşletmelerde alt düzey, orta düzey ve üst düzey yönetim seviyelerinde yöneticilerin 
karşılaştığı ve çözülmesi gereken birçok problem bulunmaktadır. Özellikle üst düzey yöneticilerin 
vermesi gereken kararlar bünyesinde belirsizlik barındıran ve yapısal olmayan veya yarı yapısal 
olan verilere dayanarak karar verilmesi gereken problemlerin çözümünü gerektirmektedir. 
Karar problemlerinin çözümünde önem dereceleri farklı birçok kriter mevcuttur. En iyi 
alternatifin seçiminde karar vericilerin nicel ve nitel parametreleri birlikte değerlendirerek en 
uygun alternatifin seçiminde AAS yönteminin kullanılması uygundur. AAS ayrıca kriterlerin 
birbiri ile etkileşimini de dikkate almaktadır. Böylece problemin modellenmesi ve çözümü çok 
daha güvenilir olmaktadır. 

Bu çalışmada Türkiye’de otomotiv yedek parçaları üreten bir işletmenin tedarikçi 
seçiminde kullanabileceği uygun bir nicel yöntem önerilmektedir. Satın alma bölümünde karar 
verici üç uzmanın bireysel yargıları geometrik ortalama yöntemi ile birleştirilmiştir ve böylece 
uzlaşma sağlanmıştır. Üç uzmanın görüşlerine göre AAS yöntemi ile yapılan analiz sonucunda 
elde edilen bulgular işletmeye farklı yönlerden fayda sağlayabilmektedir. Öncelikle hangi 
tedarikçinin en uygun tedarikçi olduğu konusunda işletmeye bir sonuç vermektedir. İşletme 
için en uygun tedarikçinin Tedarikçi-1 olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Çalışmanın bulgularından bir diğeri işletmenin tedarikçi seçiminde kullandığı kriterlerin 
önem sırasına göre sıralanmasıdır. İşletmede yapılan analize göre ele alınan otuzüç tedarikçi 
seçim kriterleri arasında en önemli kriterin “ürün kalitesi” olduğu ortaya çıkmıştır. Ürün 
kalitesini, “ürün ile ilgili garanti”, “fiyat”, “teslimat süresi”, “tedarikçiden alınan ürünün toplam 
maliyeti”, “tedarikçinin sunduğu performansa göre istediği fiyat” kriterleri izlemiştir. 
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Çalışmada tedarikçi seçim kriterleri içine çevre ile ilgili kriterler de eklenmiştir. Çevre 
ile ilgili üç kriterden ikisi olan “tedarikçilerin çevre politikası” ve “tedarikçilerin ISO 14000 
sertifikasına sahip olması” kriter önem sırasına göre onüçüncü ve ondördüncü sırada yer 
almışlardır. İşletmenin ISO 14000 sertifikası bulunmayan tedarikçileri genel olarak tercih 
etmiyor olması ISO 14000 ile ilgili kriterin orta sıralarda yer alıyor olmasını etkilemiş olabilir. 
Bununla birlikte tedarikçilerin çevre politikasının da işletme tarafından tedarikçilerin ISO 
14000 sertifikasına sahip olması ile eşdeğerli görülmesi işletmenin tedarikçi seçim sürecinde 
çevre ile ilgili bir duyarlılığının olduğunu göstermektedir. Çevre ile ilgili bir diğer kriter olan 
“tedarikçilerin geri dönen ürünler ile ilgili politikaları” tedarikçilerin geri dönen ürünleri 
çevreye zarar vermeden, geri dönüşüm veya bazı parçaların tekrar kullanılması yolu ile yeniden 
kullanma yoluna gidip gitmedikleri ile ilgilidir. Bu kriterin tedarikçi seçim kriterleri arasında 
son sırada yer alması ise işletmenin henüz tedarikçilerin tersine lojistik ve geri dönüşüm 
konusundaki faaliyetleri konusunda fazla bilgi sahibi olmamasından, tedarikçilerin bu konularda 
önemli faaliyetler gerçekleştirmemelerinden veya işletmenin, tedarikçilerin geri dönen ürünler 
ile ilgili geri dönüşüm gibi faaliyetlerini önemli bir çevresel kriter olarak algılamamalarından 
kaynaklanıyor olabilir. Bu kriterin sonda olması işletmenin ve tedarikçilerinin yeşil bir tedarik 
zinciri oluşturma konusunda henüz bir gayretlerinin olmadığını da göstermektedir.   

Ülkemizde işletmelerdeki üst düzey yöneticilerin karar verme aşamasında nicel 
yöntemlerden daha fazla yararlanması ve genellikle tecrübe ve sezgileri ile verdikleri kararları 
nicel yöntemler kullanılarak elde edilen çıktılarla desteklemelerinin işletmelere fayda sağlayacağı 
düşünülmektedir. Tedarikçi alternatifleri arasından en uygunun seçimi iş değeri yüksek stratejik 
ve önemli bir karardır. Tedarikçi seçimi için çevresel kriterleri de içeren bu çalışmada kullanılan 
kriterler bütünü ve kullanılan yöntem, işlemelere özgü daha farklı kriterler de kullanılarak başka 
işletmelere de uygulanabilir. 

7. KAYNAKÇA

Benton, W. C., (2010). Purchasing and Supply Chain Managment, McGraw-Hill, London.

Braglia, M., Petroni, A., (2000). A quality assurance-oriented methodology for handling trade-
offs in supplier selection, International Journal of Physical Distribution & Logistics 
Management, 30(2), 96-112.

Chan, F. T. S., (2003). Interactive selection model for supplier selection process: an analytical 
hierarchy process approach, International Journal of Production Research, 41(15), 3549-
3579.

Chen, K.Y., Wu, W.T., (2011). Applying Analytic Network Process in Logistics Service Provider 
Selection– A Case Study Of The Industry Investing in Southeast Asia, International 
Journal of Electronic Business Management, Vol. 9, No. 1, pp. 24-36



352

Kafkas University Economics and Administrative Sciences Faculty
The Journal of KAU IIBF | Vol 6 * Issue 10 * Year 2015

ÇETİN, O. ÖNDER E. ı Using Analytic Network Process Method For Supplier Selection

Cheng, E.W.L., Li, H., (2004). Contractor selection using the analytic network process, 
Construction Management and Economics, 22, 1021–1032

Choi, T.Y., Hartley, J. L., (1996). An exploration of supplier selection practices across the supply 
chain, Journal of operations management, 14(4), 333-343.

Cusumano, M. A., Takeishi, A., (1991). Supplier relations and management: A survey of Japanese, 
Japanese-Trasnsplant, and US auto plants. Strategic Management Journal 12(8), 563-588.

Gencer, C., Gürpinar, D., (2007). Analytic network process in supplier selection: A case study in 
an electronic firm, Applied Mathematical Modelling, 31(11), 2475-2486.

Gasiea, Y., Emsley, M., Mikhailov, L., (2010). Rural Telecommunications Infrastructure Selection 
Using the Analytic Network Process, Journal of Telecommunication and Information 
Technology, Special Edition, 15-29

Handfield, R., Walton S.,*, Sroufe, R., Melnyk, S., (2002),.Applying environmental criteria 
to supplier assessment: A study in the application of the Analytical Hierarchy Process, 
European Journal of Operational Research 141, 70–87.

Ho, W., Xu, X., Dey, P.K., (2010). Multi-criteria decision making approaches for supplier 
evaluation and selection: A literature review, European Journal of Operational Research, 
202(1), 16-24.

Humphreys, P. K., Wong, Y. K, Chan, F. T. S., (2003). Integrating environmental criteria into the 
supplier selection process, Journal of Materials Processing Technology, 138(1), 349-356.

Ishizaka, A.; Nemery, P., (2013). Multi-Criteria Decision Analysis: Methods and Software, John 
Wiley & Sons, Ltd., ISBN 978-1-119-97407-9, New Delhi, India.

Kar, A., Pani A, (2014). Exploring the importance of different supplier selection criteria, 
Management Research Review 37(1), 89-105.

Kahraman, C., Cebeci, U., Ulukan, Z., (2003). Multi-criteria supplier selection using fuzzy AHP, 
Logistics Information Management 16(6), 382-394.

Kannan, V. R.,Tan, K. C., (2002). Supplier selection and assessment: their impact on business 
performance, Journal of Supply Chain Management, 38(3), 11-21.

Min, H., (1994). International supplier selection: A multi-attribute utility approach, International 
Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 24(5), 24-33.

Noci, G., (1997). Designing ‘green’vendor rating systems for the assessment of a supplier’s 
environmental performance, European Journal of Purchasing & Supply Management 
3(2), 103-114.



Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 6 * Sayı 10 * Yıl 2015

353

Tedarikçi Seçiminde Analitik Ağ Süreci Yönteminin Kullanılması  ı ÇETİN, O. ÖNDER E.

Saaty, T.L., (1996). Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network 
Process. RWS Publications: Pittsburgh, PA.

Saaty, T. L., (2008). Decision Making With The Analytic Hierarchy Process, Int. J. Services 
Sciences, 1 (1), 83-98.

Saaty, Thomas L.,;Sağır, Müjgan, (2005), The Encyclicon: A Dictionary of Decisions with 
Dependence and Feedback Based on the Analytic Neywork Process, Pittsburgh, USA, 
RWS Publications.

Saaty, T. L.; Vargas, L. G.,  (2001). Models, Methods, Concepts  & Applications of  the Analytic 
Hierarchy Process,  International Series in Operations Research & Management Science, 
Kluwer Academic Publishers.

Sarkis, J., Sundarraj, R.P. (2006). Evaluation of Enterprise Information Technologies: A Decision 
Model for High-Level Consideration of Strategic and Operational Issues IEEE Transactions 
on Systems, Man, And Cybernetics—Part C: Applications And Reviews, 36( 2)

Sarkis, J., and Talluri, S., (2002). A model for strategic supplier selection, Journal of supply chain 
management, 38(1), 18-28.

Tzeng, G. H., Huang, J. J., (2011). Multi Attribute Decision Making: Methods and Applications, 
CRC Press, ISBN: 978-1-4398-6157-8, USA.

Vinodh, S., Ramiya, R. S., and Gautham, G., (2011). Application of fuzzy analytic network 
process for supplier selection in a manufacturing organisation, Expert Systems with 
Applications, 38(1), 272-280.

Waters, D., 2003. Logistics, Palgrave MacMillan, Great Britain.

Zsidisin, G., Siferd, S., (2001). Environmental purchasing: a framework for theory development, 
European Journal of Purchasing & Supply Management, 7(1),  61-73.



354

Kafkas University Economics and Administrative Sciences Faculty
The Journal of KAU IIBF | Vol 6 * Issue 10 * Year 2015

ÇETİN, O. ÖNDER E. ı Using Analytic Network Process Method For Supplier Selection



Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 6 * Sayı 10 * Yıl 2015

355

EDİTÖRE MEKTUP

Timur KESKİNTÜRK 
Doç.Dr. 

İstanbul Üniversitesi 
İşletme Fakültesi 

tkturk@istanbul.edu.tr

Önder ve diğerlerinin (2013) derginizde yayınlanan “Combinatorial Optimization 
Using Artificial Bee Colony Algorithm and Particle Swarm Optimization Supported Genetic 
Algorithm” isimli çalışmaları ile ilgili bazı görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Çalışmada Gezgin 
Satıcı Problemi (GSP), Yapay Arı Kolonisi (YAK) ve Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) ile 
desteklenmiş Genetik Algoritma (GA) ile çözülmüştür. GSP problemi olarak Türkiye’nin 81 
ili kullanılmıştır. Sonuçlar, Söyler ile yaptığımız çalışmanın (2007) aynı problem için Karınca 
Koloni Algoritması kullanılarak bulunan sonucu ile karşılaştırılmıştır. Ancak karşılaştırma 
tablolarında çalışmamıza atıfla verilen toplam mesafe 9921 km’dir. Bizim çalışmamızda elde 
ettiğimiz ve yayınımızda yer alan toplam mesafe ise 9954 km’dir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi, 81 ilin birbirleri ile olan karayolu 
mesafelerini matris halinde vermektedir ve her sene güncellenmektedir. Söyler ile yaptığımız 
çalışmada (2007) siteye erişim tarihi olarak 10.10.2004 verilmiştir. Önder ve diğerleri (2013) 
ise erişim tarihi belirtmemişlerdir. Çalışmanın yapıldığı yıl 2013 olduğundan bu ve önceki 
senelere ait mesafeler matrisi Karayolları Genel Müdürlüğü’nden talep edilmiştir (2015). Her iki 
çalışmadaki rotalar ele alındığında farklılığın Aksaray ile Kayseri arasında ki kısımda Nevşehir 
ve Niğde illerinin sıralamasında olduğu anlaşılmaktadır. Önder ve diğerlerinin (2013) rotasında 
önce Nevşehir sonra Niğde gelirken, Keskintürk ve Söyler’in (2007) çalışmasında önce Niğde 
sonra Nevşehir gelmektedir. 2004 veri seti üzerinde Önder ve diğerlerinin (2013) rotaları dikkate 
alınarak toplam mesafe hesaplandığında 9955 bulunmaktadır.

Tablo 1. Türkiye turlarının toplam mesafelerinin karşılaştırılması

İller arası mesafeler 
matrisleri (yıllar)

Önder ve diğ. (2013) Keskintürk ve Söyler (2007)

2004 9955 9954
2012 9920 9921

Verilerden anlaşılmıştır ki, kullandıkları mesafeler matrisi 2012 yılına aittir ve 2004 yılı 
verileri için elde edilen çözümün 2012 verilerine uygulanması ile elde edilen sonuçla (9921) 
karşılaştırma yapılmıştır. Ancak yöntemlerin karşılaştırılmasında aynı döneme ait veri setinin 
ve sonuçlarının kullanılması bilimsel açıdan daha uygun olacaktır.

Önder, E., Özdemir, M., Yildirim, B. F. (2013) “Combinatorial Optimization Using Artificial 
Bee Colony Algorithm and Particle Swarm Optimization Supported Genetic Algorithm”, KAU 
IIBF Dergisi, 4(6), 59-70 

Söyler, H., Keskintürk, T. (2007) “Karınca Kolonisi Algoritması ile Gezen Satıcı Probleminin 
Çözümü”, 8.Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, , İnönü Üniversitesi, Malatya 

2000 yılı ve sonrası tüm yıllara ait Türkiye’nin 81 iline ait mesafeler matrisi talebi, http://
www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/BilgiEdinme.aspx (18.03.2015)
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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 uzat 
ılmamalıdır. Alt başlıklarda sıralamaya dikkat edilmeli, iki ve daha fazla alt başlık olmayan 
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kısımlar başlık 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 verilmelidir. 
Kaynakçada yer alacak olan eserlerin gösteriminde şunlara dikkat edilmelidir;

Kitap Kaynakları:
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