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ÖZ Artan müşteri ve çalışan beklentileri günümüz
işletmelerinin insan odaklı olmalarını zorunlu kılmıştır.
Güçlendirme kavramı günümüz işletme yönetimi
alanında önemli bir yere sahiptir. Güçlendirme
çalışanlara esnek bir çalışma ortamının yaratılması,
kararlara dahil edilmeleri, yaptıkları işle ilgili sürekli
eğitilmeleri ve yetki ve sorumluluk kullanabilmelerini
destekleyen bir kültürle gerçekleştirilebilir. Diğer bir
ifade ile personel güçlendirmenin başarılı bir şekilde
uygulanabilmesi örgütün sahip olduğu kültüre bağlıdır.
Bu çalışmanın amacı, örgüt kültürü ile personel
güçlendirme kavramları arasındaki ilişkinin incelenerek
aralarındaki ilişkinin alt boyutlar açısından ne oranda
olduğunu ortaya koymaktır. Araştırma havacılık
sektöründe faaliyet gösteren bir firmada çalışan 310
kişiye anket uygulanarak yapılmıştır. Yapılan anketlerin
analizinde istatistik yöntemlerinden frekans dağılımları,
güvenirlik analizi, faktör analizi, t-testi, tek yönlü
varyans analizi (ANOVA), korelasyon analizi ve
regresyon analizi kullanılmış olup sonuçlar tablolar ile
özetlenmiştir. Araştırmanın yapıldığı firma çalışanları
örgütün adhokrasi ve pazar kültürlerine sahip olduğunu
ve kendilerini güçlendirilmiş olarak hissettiklerini anket
sorularına verdikleri cevaplar ile belirtmişlerdir.
Anahtar kelimeler:
güçlendirme.
Jel Kodu:M14
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ABSTRACT

Being of people oriented of
today’s businesses has been compulsory due to increased
customer and employee expectations. Empowerment has an
important place in the field of today’s business management
approach. Empowerment can be carried out by a culture which
supports creating a flexible place for employees, incorporating
them into decisions, training them continuously and letting
them using authority and responsibility. In other words,
application of personnel empowerment successfully depends on
culture of organization. The main objective of this study is to
determine the relationship between organizational culture and
employee empowerment and to reveal the proportion of the
relationship between organization culture and strengthening
staff concepts in terms of sub sub-dimensions by examining the
stated concepts. The research was carried out by performing
survey conducted on 310 employees working in a company
from aviation industry. In the analysis of the conducted
surveys, frequency distributions, reliability analysis, factor
analysis, t-test, one-way analysis of variance (ANOVA),
correlation analysis and regression analysis were used from
statistical methods and the results were summarized in tables.
The workers of the company where the surveys were
performed stated that the organization had adhocracy and
market culture and they felt as reinforced.
Keywords: Organizational culture, employee empowerment.
Jel Code: M14
Type: Research
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1. GİRİŞ
Örgütlerde işlerin nasıl yapılacağı ile ilgili bir yol gösterici olan örgüt
kültürü, yapılan işlerde takım çalışmasının, sorunları çözme yönteminin, içsel
bütünleşme ve dışsal adaptasyon sorunlarının çözümünü sağlayan, grup üyeleri
tarafından paylaşılan, öğrenilerek geliştirilen, yeni üyelere örgüt yapısını
algılamaları, neyin önemli olduğu ve nasıl davranmaları gerektiği konularında
yön gösterici varsayımlar modelidir. Bütün örgütler bulundukları coğrafyaya,
faaliyet gösterdikleri sektöre ve yönetim anlayışlarına göre şekillenen bir
kültüre sahiptirler. Sahip olunan bu kültür yönetsel ideolojinin ve örgütün
çalışanlara bakış açısının en önemli belirleyicisidir (Bingöl, 2010: 68).
Örgüt kültürü kavramı, yönetim uygulamalarında ve akademik
çalışmalarda oldukça fazla incelenen bir konu olmuştur. Bunun nedeni, örgüt
kültürünün çalışanların tutumlarının, inançlarının, beklentilerinin, değerlerinin,
örgüte olan bağlılıklarının ve güçlendirilmelerinin şekillenmesinde (Şahin,
2010: 24), örgütün misyon ve stratejilerinin gerçekleştirilmesinde ve örgütteki
faaliyetlerin yürütülmesinde önemli bir belirleyici olmasıdır (Kök ve Özcan,
2012: 115). Bu faktörlerden personel güçlendirme, örgüt kültürüyle ilişkili olan
ve örgüt kültüründen etkilenen bir değişkendir (Erdem, 2007: 63). Örgüt
kültürünün etki ettiği personel güçlendirme olgusu, çalışanı motive edici
önemli bir unsurdur. Örgütlerin birçoğunda çalışanlar başkalarına bağlı
olduklarına ve performans üzerinde çok az etkilerinin olduğuna inanırlar
(Swarnalatha, 2012: 107). Günümüzde işletmeler bilgi ve tecrübesine güvenen,
kendinden emin, inisiyatif alabilen, sorunlara pratik çözümler bulabilen,
sorumluluktan kaçmayan ve motive olmuş çalışanlar sayesinde başarılı
olabileceklerinin farkına varmışlardır. Çalışanların bu özelliklere sahip olmaları,
örgütte personel güçlendirme anlayışı ve uygulaması ile mümkün
olabilmektedir (Çuhadar, 2005: 2).
2. TEORİK ÇERÇEVE
2.1. Örgüt Kültürü Kavramı
Örgüt kültürü kavramı 1980’li yıllarda araştırmacılar tarafından
incelenmeye başlanmıştır (Özenli, 2006: 11). 1980’li yıllar sanayileşmenin
ortaya çıkıp geliştiği 1700-1800’lü yıllar (Koçel, 2010: 52) baz alındığında
örgüt kültürü kavramının yeni bir kavram olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu
tarihlerde incelenmesinin nedeni o döneme kadar dünya pazarında büyük paya
sahip olan Avrupa ve Amerika şirketlerinin pazar paylarını hızlı bir şekilde ele
geçiren Japon firmalarının bunu nasıl başardıklarının merak edilmesiyle yapılan
araştırmalar sonucunda örgüt kültürünün en önemli faktör olduğu ortaya
çıkmıştır (Alamur, 2005: 22). Örgüt kültürü kavramı farklı bilim dalları
tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bunun nedeni kültürün insan bilimi,
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antropoloji, iktisat, hukuk, sosyoloji, sosyal psikoloji ve örgütsel davranış gibi
bilimlerin ilgi alanına giriyor olmasıdır (Türker, 2007: 8). Örgüt kültürü
Hofstede tarafından bir örgütün üyelerini diğer örgüt üyelerinden ayırt
edilmesini sağlayan paylaşılan inançlar, değerler ve uygulamalar olarak; Wood
tarafından örgüt üyelerinin davranışlarına yol gösteren ve örgüt içerisinde
gelişen ve paylaşılan değer ve inançlar sistemi olarak; Quinn ve Cameron
tarafından örgütte hakim olan liderlik tarzı, dil başarısı gibi örgütü eşsiz yapan
değerler olarak; Thomas ve Tung tarafından paylaşılan inançlar, değerler,
tutumlar ve sosyal bir grup içerisindeki insanların algı, düşünce, hareket,
etkileşimleri için kavramsal bir harita sunan mantıksal süreçler olarak
tanımlanmıştır (Abu-Jarad ve diğerleri, 2010: 34-35).
2.1.1. Örgüt Kültürünün Özellikleri
Örgüt kültürüyle ilgili olarak farklı bilimlerde farklı tanımlamalar
yapılmış ve farklı özelliklerinden bahsedilmiş olmasına rağmen örgüt
kültürünün dört temel özelliğinden bahsedebiliriz (Demir ve Öztürk, 2011: 20).
Bunlar;
Öğrenilmiş ve sonradan kazanılmış bir olgu olma özelliği: İnsanlar
kültürü kendi inançları, değerleri, bilgileri ve ihtiyaçlarına göre oluşturur,
şekillendirir, değiştirir ve yönetirler. Çalışanlar örgütte çalışmaya başladıkları
ilk andan itibaren örgüte ait inanç, tutum, norm, değer ve davranışları
öğrenmeye başlarlar ve zamanla bunlara uygun davranışlar sergilerler (Hämmal
ve Vadi, 2010: 5).
Yazılı Olmama Özelliği: Örgüt kültürü örgütün tamamına veya bir
kısmına hakim olan değer ve normlar gibi soyut terimlerle ilgili bir kavramdır.
Bu terimler tanımlanmamış, tartışılmamış veya yazılmamış olabilirler. Fakat
çalışanların davranışları üzerinde belirgin bir etkiye sahiptirler (Žagar, 2009:
91).
Düzenli Bir Şekilde Tekrarlanan Davranışlardan Oluşma Özelliği:
Örgüt kültürü birbiriyle ilişkili birçok unsurdan (örneğin normlar,
değerler, inançlar, törenler, adetler vs.) oluşan bir kavramdır. Örgüt kültürünün
oluşturulmasında ve devam ettirilmesinde bu unsurlarla olan ilişkileri önemlidir.
Örgüt kültürünün benimsenmesi, tekrar edilmesi ve geleceğe aktarılabilmesi bu
unsurların öğrenilmesi, benimsenmesi ve sürekli olarak uygulanması ile
mümkündür (Torun, 2012: 30).
Grup Üyeleri Tarafından Paylaşılma Özelliği: Grup üyelerince
paylaşılan ve örgüte yeni katılan üyelere aktarılan değer, inanç, tutum ve
normların paylaşılmasını ifade eder. Bu özelliği sayesinde örgüte yeni katılan
üyeler neyin doğru veya neyin yanlış olduğu konusunda bilgi sahibi olabilirler
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(Yıldız, 2006:5).
2.1.2. Örgüt Kültürünün Temel Unsurları
Örgüt kültürü unsurları örgüt kültürü tanımında belirtilen değerler,
normlar, inançlar, törenler,
semboller, alışkanlıklar, dil, hikayeler ve
efsanelerdir (Şenel, 2006: 119).
Değerler: Örgüt üyelerinin davranışlarına rehberlik eden genel kriterler,
standartlar veya prensiplerdir. Kişilerin düşüncelerini etkileyip tavır ve
hareketlerini değiştirerek davranışlarına yön verirler. Kişiler değerleri içerisinde
yaşadıkları sosyal çevre ile kurduğu ilişkilerle ve içinde bulundukları toplumun
kültürel yapısından öğrenirler (Battal, 2007: 5).
Normlar: Normlar organizasyondaki çalışanların hangi durumda nasıl
davranmaları gerektiğini belirten yazılı olmayan standartlardır. Çalışanların
normlara uyumları organizasyon tarafından belirlenen bir takım ödül ve cezalar
ile sağlanır. Bu nedenle çalışanların davranışlarını yönlendirmede çok önemli
bir etkiye sahiptirler (Sarıkamış, 2006: 27).
İnançlar: İnançlar örgüt kültürünün bir parçası olarak oluşmuş,
örgütteki üyelerin nasıl olmaları gerektiğini açıklayan değerlerden farklı olarak
örgüt içerisinde yürütülen tüm faaliyetlerde nelerin doğru veya yanlış olduğuyla
ilgili karışıklığı önlemede açıklayıcı cevaplar sunarlar (Schein, 2008: 29).
Törenler: Törenler örgüt için önemli olan norm ve değerlerin altını
çizmek ve çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla belirli
zamanlarda yapılan sürekli faaliyetlerdir (Kavi, 2006: 34). Örgütlerde tören adı
altında yürütülen faaliyetlere anma, kutlama, emeklilik, mezuniyet, şirket
yemekleri, balolar, kokteyller, piknikler vs. örnek verilebilir (Boylu, 2006: 4445).
Semboller:
Örgütün kimliğini yansıtan ve dışarıdan kolayca
görülebilen fakat kolayca anlamlandırılamayan semboller örgütün ayrılmaz
parçalarından birisidir. Yeni logolar, yeni yapılar, yeni olaylar ve yeni
anlaşmalar örgütlerde sembol olarak kullanılabilirler (Cameron, 2004: 10).
Alışkanlıklar: Alışkanlıklar kalıcı bir atmosfer yaratmak, ayrıca doğru
değer ve düşünceleri açıklamak için dikkatlice düzenlenen ve uygulanan
davranışlardır (Alvesson, 2008: 38).
Hikayeler ve Efsaneler: Hikayeler, örgütte geçmişte yaşanmış sıra dışı
başarıların birazda abartılarak örgüt içerisindeki çalışanlar arasında paylaşılması
sonucu ortaya çıkan kültür taşıyıcılarıdır. Örgütte başarı göstermiş olan kişi
veya kişilere ait hikaye ve efsaneler çalışanları, özellikle örgüte yeni katılanları,
motive edici etki gösterirler. Anlatılan hikaye ve efsaneler çalışanlara hangi
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değerlerin önemli olduğu hakkında fikir vermesi açısından da önemlidirler
(Torun, 2008: 28).
Dil: Her toplumun kendine özgü bir dilinin olması gibi örgütlerinde
kendilerine has dilleri vardır. Çalışanlar bu dil sayesinde yukarıda bahsedilen
tüm unsurları kolayca anlayabilir ve ifade edebilirler. Diğer bir ifade ile dil
örgüt kültürünün bütün unsurlarının tanımlanması ve aktarılmasında önemli bir
unsurdur (Meydan, 2010: 126).
2.1.3. Örgüt Kültürünün Analizinde Quinn ve Cameron’un Örgüt
Kültürü Modeli
Örgüt kültürü farklı disiplinlerde farklı yazarlar tarafından farklı
sınıflandırmalara tabii tutularak ifade edilmiştir. Bu yazarlardan Quinn ve
Cameron örgüt kültürünü bir ucunda iç odaklılık diğer ucunda dış odaklılık
bulunan bir eksenin bir ucunda organik diğer ucunda ise mekanik süreçlerin yer
aldığı başka bir eksenin kesişmeleri ile oluşturdukları Rekabetçi Değerler
Modeli ile ifade etmişlerdir (Acar, 2013: 11). Quinn ve Cameron (1999)
geliştirdikleri bu modele göre örgüt kültürü kavramını dört kısımda ele
almışlardır. Bunlar; klan, hiyerarşi, pazar ve adhokrasi kültürleridir (Erdem ve
Kaya, 2010: 77).
Klan kültürü: Bu örgüt kültürüne sahip organizasyonlar bir aile gibi
olan, yöneticilerin anne-baba çalışanlarında aile bireyleri olarak görüldüğü bir
anlayışla faaliyette bulunurlar. Yeni fikirlere açıklık, takım çalışması,
çalışanların örgüte bağlılığı, katılım ve güçlendirilmiş çalışan bu tip kültürün
genel özellikleridir. İnsan unsuru en önemli öge olarak görülür (Özdevecioğlu
ve Akın, 2013:118).
Adhokrasi Kültürü: Yeniliğe açıklık, risk alma, girişimcilik gibi
özelliklere sahip olan örgütlerde görülen kültür tipidir. Bu tür kültüre sahip
organizasyonlarda çalışanların kararlara dahil olmaları ve fikirlerini açıkça
belirtmeleri teşvik edilir ve çalışanlar kendilerini güçlendirilmiş hissederler.
Organizasyon için hem yapılan iş hem de insan önemli unsurlardır (Erdem ve
diğerleri, 2010: 79).
Pazar Kültürü: Bu tür kültüre sahip organizasyonlar yapılan işe ve bu
işin sonuçlarına odaklanmış olan organizasyonlardır. Bu yüzden çalışanların
birbirleriyle yarışmaları ve mücadele etmeleri teşvik edilir. Başarı gösteren
çalışanlar başarılarına göre ödüllendirilirler. Örgütün başarısının göstergesi
rekabet üstünlüğüne ve pazarda sahip olduğu paya göre değerlendirilir (Öcal ve
Ağca, 2010: 167).
Hiyerarşi Kültürü: Yapılan işlerin emir komutaya, önceden belirlenmiş
prosedürlere göre yapılmasının beklenildiği, çalışanların kararlara dahil
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edilmediği, çalışanların gözetim ve kontrollerinin sıkı bir şekilde yapıldığı
örgütlerin hiyerarşi kültürüne sahip oldukları söylenebilir. Önceden belirlenmiş
rol ve görevlere itaat beklenir (Kalkan, 2013: 56).
2.2. Personel Güçlendirme Kavramı
Modern yönetim tekniklerinden birisi olan personel güçlendirme; bir
kişiye düşüncesinde, davranışlarında, harekete geçmesinde ve karar vermesinde
özerk bir biçimde fırsat veya yetki verme sürecidir. Personel güçlendirme
kavramı araştırmalarda farklı yönleriyle tanımlanmıştır. Voght ve Murrele
(1990) personel güçlendirmeyi çalışanların ortak çalışma, paylaşım, eğitim ve
takım çalışması gibi periyotlarda karar verme yeteneklerini geliştirme süreci
olarak tanımlamaktadırlar (Tutar ve diğerleri, 2011: 6318-6319). Robins (2005)
personel güçlendirmeyi katılımcı bir yönetim olarak, yetkilendirme ve daha
düşük seviyedeki çalışanlara karar vermeleri için güç vermek olarak tanımlar
(Kanooni, 2005: 5) Bowen ve Lawler (2007) güçlendirmeyi dört örgütsel
ögenin müşterilerle direkt temas halinde olan çalışanlar ile paylaşımını
amaçlayan çeşitli yönetim uygulamaları gerektiren “hizmet sağlama yaklaşımı”
olarak tanımlar. Bu dört öge; (1) örgütün performansı hakkında bilgi, (2)
örgütün performansına bağlı olarak ödüller, (3) çalışanlara örgütün
performansına katkıda bulunabilecekleri ve anlayabilecekleri bilgi ve (4)
örgütün yönünü ve performansını etkileyecek karar verme gücüdür (Fernandez
ve Moldogaziev, 2013: 5).
Personel güçlendirme çalışanların memnuniyetsizliklerinin üstesinden
gelmek ve işe devamsızlık, işgücü devir oranı ve düşük kaliteli iş miktarını
azaltmak için sıklıkla uygulanır. Güçlendirme sayesinde çalışanların kararlara
katılımı, risk almaları ve yeni fikirler ortaya koymaları sağlanmış olur. Ayrıca,
güçlendirilmiş çalışanlar yaptıkları işlerde karşılaştıkları problemleri üstlerinin
onayını almadan kendi beklentileriyle nasıl çözebileceklerine karar verebilirler
(Hamed, 2010: 66).
2.3. Örgüt Kültürü ve Personel Güçlendirme Arasındaki İlişki
Örgütlerin sahip oldukları kültür birçok faktörden oluşan karmaşık bir
yapıdır. Personel güçlendirme kavramı bu yapıya uygun ve yönetim tarafından
desteklenirse uygulanabilir. Eğer personel güçlendirme uygulanmak
istenmesine rağmen, mevcut örgüt kültürü buna uygun değilse, öncelikli olarak
mevcut örgüt kültürünün değiştirilmesi gerekir (Doğan ve Demiral, 2007: 289).
Otoritenin, kaynakların, bilginin ve ödüllerin paylaşıldığı bir süreç olan
personel güçlendirmenin uygulanabilmesi örgütün bu süreci destekleyen ve
uygulayabilecek bir örgüt kültürüne sahip olması ile sağlanabilir (Fernandez ve
Moldagaziev, 2013: 3). Örgütün güçlendirmeyi uygulaması için çalışanları
kısıtlamayan bir sistem ve süreç oluşturması gerekir. Örgütün öğrenmeye,
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büyümeye ve gelişmeye kendini adamış çalışanlar; kendi kendini yönetebilen
çalışanlar; yüksek seviyeli güven; çalışanların karar verme sürecine katılımları;
yüksek seviyeli dikey ve yatay iletişim ve çalışanların çatışma yönetimi ile başa
çıkmaları ve etkili çözüm bulabilmeleri gibi personel güçlendirme faktörleri
örgütün sahip olduğu kültüre bağlıdır (Erstad, 1997: 325).
Örgüt kültürü ve personel güçlendirme arasındaki ilişkiye yönelik
yapılan çalışmalar şöyle özetlenebilir: Sigler (2000) örgüt kültürü ile personel
güçlendirme arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmasında, örgüt kültürü ile personel
güçlendirme arasında anlamlı bir ilişki olduğunu, toplu hareket etmeyi ve
çalışanların yaptıkları iş üzerinde etkili olmalarını destekleyen örgüt
kültürlerinde çalışanların kendilerini daha fazla güçlendirilmiş hissettiklerini
tespit etmiştir (Siglera ve Pearson, 2000:43). Shakibaei, Khalkhali ve Nezgad
(2012) değişim odaklı kültüre sahip örgütler ile değişim odaklı kültüre sahip
olmayan örgütlerdeki personel güçlendirme faaliyetlerini inceledikleri
çalışmada örgüt kültürü tipleri ile personel güçlendirme faaliyetleri arasında
anlamlı bir ilişki olduğu ve personel güçlendirme faaliyetlerinin değişim odaklı
kültüre sahip örgütlerde değişim odaklı olmayan örgütlere göre daha
uygulanabilir olduğunu ortaya koymuşlardır (Shakibaei ve diğerleri, 2012:
2888). Teymorzadeh ve diğerleri (2014) örgüt kültürü ile personel güçlendirme
arasındaki ilişkiye yönelik olarak yaptıkları çalışmada çalışanların kendilerini
yaptıkları işin sahibi olarak hissettiren ve katılımcılığı destekleyen kültüre sahip
örgütlerde çalışanların kendilerini daha fazla güçlendirilmiş hissettiklerini tespit
etmişlerdir (Teymorzadeh ve diğerleri, 2014: 242). Foster ve Fishman (1997)
yaptıkları çalışma sonucunda örgütlerde uygun bir kültürün olmaması
durumunda personel güçlendirme uygulamalarının başarısız olacağını tespit
etmişlerdir. Personel güçlendirmenin başarılı bir şekilde uygulanması için
bürokratik kültür yerine çalışanların kararlara ve yönetime dahil edilebilecekleri
demokratik bir kültürün örgütlerde oluşturulması gerekmektedir (Honold, 1997:
208). Jung ve diğerleri (2003) örgüt kültürü ile personel güçlendirme arasındaki
ilişkiye yönelik olarak yapmış oldukları çalışmada personel güçlendirmenin
çalışanların yenilikçi fikir ve düşüncelerini rahatça uygulayabildikleri
örgütlerde başarılı olabileceğini tespit etmişlerdir (Jung ve diğerleri, 2003: 539).
Çalışkan (2006) örgüt kültürünün personel güçlendirme üzerindeki etkisini
araştırmaya yönelik yaptığı çalışmada, hiyerarşi kültürünün hakim olduğu
örgütlerde personel güçlendirme uygulamalarının başarılı olmasının çok zor
olduğunu, güçlendirmenin başarıya ulaşması için örgüt yapısının basık olması
gerektiğini tespit etmiştir (Çalışkan, 2006: 153). Doğan (2006) yaptığı
çalışmada, örgüt kültürü ile personel güçlendirme arasında anlamlı bir ilişkinin
olduğunu, bürokratik yapılı örgütlerde personel güçlendirme uygulamalarının
başarılı olamayacağını, diğer yandan, klan veya adhokrasi tipi kültüre sahip
örgütlerde ise personel güçlendirmenin kolayca uygulanabileceğini ve başarılı
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olabileceğini tespit etmiştir (Doğan, 2006: 184). Ulusal ve uluslararası literatür
incelendiğinde, yapılan çalışmalar havacılık sektöründeki çalışanlar üzerinde bir
araştırma yapılmadığını göstermektedir. Günlük yapılan işlerin yoğun ve
zamana karşı bir yarışın olduğu havacılık sektöründe örgüt kültürü ile personel
güçlendirme arasında ilişki olup olmadığı ve çalışanların algıladıkları örgüt
kültürü boyutları ile kendilerini güçlendirilmiş hissedip hissetmedikleri ortaya
çıkarılmıştır. Yaptığımız çalışmada örgüt kültürü ile personel güçlendirme
arasında anlamlı bir ilişki olduğu, örgüt kültürü boyutlarından klan ve adhokrasi
kültürüne sahip örgütlerde çalışanların kendilerini güçlendirilmiş hissettiklerini,
örgütün hiyerarşi kültürüne sahip olması çalışanların kendilerini
güçlendirilmemiş olarak hissettikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuçlar, örgüt
kültürü ile personel güçlendirme arasında anlamlı bir ilişki olduğu yönünde
sonuçlara ulaşan daha önceki araştırmaları desteklemektedir.
3. METODOLOJİ
3.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, örgüt kültürü ile personel güçlendirme arasındaki
ilişkinin incelenmesidir. Örgüt kültürü ile personel güçlendirme arasındaki
ilişkinin örgütün amaçlarına ulaşmasında önemli bir etkiye sahip olduğu göz
önünde bulundurularak yapılan bu araştırma ile, hizmet sektöründe faaliyet
göstermekte olan özel bir işletmede örgüt kültürü ve personel güçlendirme
arasındaki etkileşim belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu çalışma, anket
uygulanan işletmenin sahip olduğu örgüt kültürünün klan, adhokrasi, pazar ve
hiyerarşi kültür türlerinden hangisine daha yakın olduğunu ve güçlendirme ile
ilgili algılarını incelemeyi amaçlamaktadır.
3.2. Veri Toplama Yöntemi ve Örneklem
Araştırmada elde edilen veriler anket yöntemiyle toplanmıştır. Üç
bölümden oluşan anket sorularında, birinci bölüm katılımcılara ait demografik
sorulardan; ikinci bölüm örgüt kültürü sorularından(1-24) ve üçüncü bölüm
personel güçlendirme sorularından (25-30) oluşmaktadır.
Örgüt kültürünü ölçmeye yönelik kullanılan sorular Cameron ve
Quinn’in (1999) “Diagnosing and Changing Organizational Culture, Based on
The Competing Values Framework” adlı çalışmalarından Türkçe’ye çevrilerek
uygulanmıştır. Toplam 24 yargıdan oluşan örgüt kültürü ölçeği klan, adhokrasi,
pazar ve hiyerarşi boyutlarından oluşmaktadır.
Personel güçlendirme ile ilgili sorular Spreitzer’e (1995) ait
“Psychological Empowerment in the Workplace: Dimensions, Measurement
and Validation” adlı eserinden Türkçe’ye çevrilerek kullanılmıştır. Toplam 6
sorudan oluşan personel güçlendirme ölçeği tek bir faktörü içermektedir.
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Araştırmada kullanılan anketler ilgili firmadaki çalışanlara posta ile
yollanmıştır. Araştırmanın yapıldığı ilgili firmadaki toplam çalışan sayısı 1.100
kişiden oluşmaktadır. Zaman ve maliyet kısıtlarından ötürü ana kütlenin
tamamına erişilememesi nedeniyle basit tesadüfi örneklem yöntemiyle ilgili
firmaya bağlı müdür, şef, memur ve işçilerinden oluşmaktadır. Toplam 310 adet
anket cevaplanmış olup, anket formları incelendiğinde 57 adedi eksik veya
hatalı doldurulmalarından ötürü değerlendirilmeye katılmamıştır. Eleme
sonucunda değerlendirilmeye katılan anket sayısı 253 (% 72,3) olmuştur.
Örneklem büyüklüğünün tespit edilmesinde Krejcie ve Morgan’nın
anakütleden çekilecek örneklem miktarı tablosundan yararlanılmış ve söz
konusu tablo kullanılarak %95 güven düzeyinde 285 çalışanla anket yapılması
gerektiği belirlenmiştir (Krejcie ve Morgan, 1970: 608). Bu kapsamda elde
edilen anket sayısı araştırmanın güvenirliği açısından yeterli görülmüştür.
Anket sorularına verilen cevaplar 1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılıyorum ve 5-Kesinlikle Katılıyorum
şeklinde 5’li Likert ölçeği yöntemine göre hazırlanmıştır.
3.3. Araştırmanın Hipotezleri
Araştırmanın amacına yönelik olarak 1 adet ana ve 4 alt olmak üzere
toplam 5 adet hipotez geliştirilmiştir.
H: Örgüt kültürü ile personel güçlendirme arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
Ha: Hiyerarşi kültürü ile personel güçlendirme arasında anlamlı ve
negatif yönlü bir ilişki vardır.
Hb: Klan kültürü ile personel güçlendirme arasında anlamlı ve pozitif
yönlü bir ilişki vardır.
Hc: Pazar kültürü ile personel güçlendirme arasında anlamlı ve negatif
yönlü bir ilişki vardır.
Hd: Adhokrasi kültürü ile personel güçlendirme arasında anlamlı ve
pozitif yönlü bir ilişki vardır.
3.4. Verilerin Analizi
Araştırma amacına yönelik olarak hazırlanan anket sorularının analizi
için SPSS 18 istatistik programı kullanılmıştır. Anket sorularının analizinde
istatistik yöntemlerinden frekans dağılımları, güvenirlik, faktör, t-testi, tek
yönlü varyans analizi (ANOVA), korelasyon, regresyon analizi ve hiyerarşik
regresyon analizi kullanılmış ve sonuçlar tablolar ile özetlenmiştir.
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Tablo 1: Ankete Katılanlara Ait Demografik Özellikler
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER

YAŞ

CİNSİYET

EĞİTİM

MEDENİ HAL

UNVAN

POZİSYON

ÇALIŞMA SÜRESİ

SAYI

%

19-25 ARASI
26-32 ARASI
33-39 ARASI
40-46 ARASI
ERKEK
BAYAN

89
118
37
9
128
125

35,2
46,6
14,6
3,6
50,6
49,4

İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
ÖNLİSANS
LİSANS
LİSANSÜSTÜ
EVLİ
BEKAR

2
4
40
75
122
10
73
180

0,8
1,6
15,8
29,6
48,2
4
28,9
71,1

MÜDÜR
ŞEF
MEMUR
İŞÇİ
DİĞER
OPERASYON
İNSAN KAY.
İŞ GELİŞTİRME
MALİ İŞLER
DİĞER
3 YILDAN AZ
3-6 YIL ARASI
7-10 YIL ARASI
10 YILDAN FAZLA

2
12
228
9
2
155
3
2
4
89
149
57
37
10

0,8
4,7
90,1
3,6
0,8
61,3
1,2
0,8
1,6
35,2
58,9
22,5
14,6
4

Tablodaki veriler genel olarak incelendiğinde; ankete katılan
çalışanların çoğunun 26-32 yaş gurubu arasında oldukları, cinsiyetleri
bakımından çok az bir farkla erkeklerin çoğunlukta olduğu, eğitim seviyeleri
bakımından büyük bir çoğunluğunun lisans mezunu oldukları, medeni halleri
bakımından büyük çoğunluğunun bekar olduğu, sahip oldukları unvanlara göre
çok büyük oranda memur oldukları, şirkette sahip oldukları pozisyonlara göre
çoğunluğun operasyon biriminde çalıştığı ve çalışma sürelerine göre büyük
çoğunluğunun 3 yıldan az bir süredir bu şirkette çalıştığı tespit edilmiştir.
3.5. Araştırmada Yer Alan Ölçeklerin Güvenirlik Analizi
Örgüt kültürü Cameron ve Quinn (1999) tarafından yapılan
sınıflandırmaya göre; klan, adhokrasi, pazar ve hiyerarşi olarak ele alınmıştır.
Yapılan güvenirlik analizine göre klan kültürüne ait ölçeğin alpha katsayısı
0,902, adhokrasi kültürüne ait ölçeğin alpha katsayısı 0,823, pazar kültürüne ait
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ölçeğin alpha katsayısı 0,839 ve hiyerarşi kültürüne ait ölçeğin alpha katsayısı
0,887 olarak çıkmıştır. Çıkan sonuçlara göre, örgüt kültürü boyutlarına ait
güvenirlik derecelerinin çok yüksek seviyelerde oldukları söylenebilir.
Tek boyutta ele alınan personel güçlendirme ölçeği soruları personelin
kendisini güçlendirilmiş olarak görüp görmediği ile ilgili verileri elde etmeye
yöneliktir. Personel güçlendirme soruları Gretchen M. Spreitzer’in (1995)
“Psychological Empowerment in the Workplace: Dimensions, Measurement
and Validation” adlı eserinden Türkçe’ye uyarlanarak hazırlanmıştır. Yapılan
güvenirlik analizi sonucunda alpha katsayısı 0,819 bulunmuştur. Bu sonuca
göre, personel güçlendirme ölçeğinin çok yüksek derecede güvenilir bir ölçek
olduğu söylenebilir.
3.6. Araştırmada Yer Alan Ölçeklerin Faktör Analizleri
Yapılan araştırmada elde edilen verilere ilişkin ölçeklerin yapı
geçerliliklerini sınamak amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Faktör yükleri
değerlendirilirken sosyal bilimler için faktörlerin güvenirlik katsayılarının 0,4
ile 1 arasında olması yeterli kabul edilir ve 0,4’ün altında olan değişkenlerin
faktör analizinden çıkarılmaları gerekir (Karagöz ve Kösterelioğlu, 2008: 87).
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği ölçütü oranları, veri setinin
faktör analizi yapmak için yeterliliğini ölçen bir indekstir. KMO değerinin
0,5’in üzerinde olması gerekir. İlgili kavram ya da yapının faktör analizi için
uygunluk düzeyini kabul edilebilir düzeyde ölçüp ölçmediğini ve toplam
varyansın yüzde kaçını açıkladığını ortaya koyan açıklanan varyans değeri için,
bazı araştırmacılar %70 ve üzeri olması gerektiği görüşünü savunurken, bazı
araştırmacılar ise sosyal bilimlerde bu oranın %40 ile %60 arasında olmasının
yeterli olacağını savunmaktadırlar (Doğanay ve Sarı, 2012: 225).
Tablo 2: Örgüt Kültürü Boyutlarına İlişkin Faktör Analizi
SORULAR
Örgüt Kültürü
Çalıştığım kurum çalışanların gelişimine önem verir.
Yüksek güven, açıklık ve sürekli katılım sağlar.
Çalıştığım kurum başarıyı insan kaynaklarının gelişimine,
takım çalışmasına ve çalışanlara ilgi gösterilmesine göre
değerlendirir.
Çalıştığım kurum katılımı destekleyen, kararların ortak
alındığı ve takım çalışmasının önemsendiği bir kurumdur.
Çalıştığım kurumda bağlılığın yüksek olmasını sağlayan
unsur, kurumu bir arada tutan sadakat ve karşılıklı
güvendir.
Şirketimi çalışanların bilgi ve tecrübelerini paylaştıkları
bir aile ortamı olan özel bir yer olarak görüyorum.
Yöneticilerimiz işleri en iyi şekilde nasıl yapabileceğimiz
konusunda bizlere babacan tavırlarla yön gösterirler.
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0,816
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Açıklanan Varyans Değeri:67,221
Çalıştığım kurumdaki yönetim tarzı kişisel risk alma,
yenilikçi olma ve esnekliği destekleyen bir yapıya sahiptir.
Çalıştığım kurumu ayakta tutan temel unsurlar yeniliklere
yönelik çalışmalar ve sürekli gelişimdir.
Çalıştığım kurum başarıyı yeni ürün veya fikirlerin ortaya
konmasına göre değerlendirir.
Yöneticilerimiz risk alan, yaratıcı ve girişimci kişilerdir.
Çalıştığım kurum yeni fırsatlarla karşılaşmaya ve yeni
kaynaklar elde etmeye önem verir. Yeni şeylerin denenmesi
ve yeni fırsatların araştırılması önemlidir.
Şirketimin dinamik ve girişimci yapıya sahip olmasından
ötürü işimi yaparken risk almaktan çekinmem.
AçıklananVaryans Değeri:53,302
Çalıştığım kurum çalışanların rekabet içinde olmalarına ve
başarılarına önem verir.
Şirket yöneticilerimizi genellikle üretici kişiler olarak
görüyorum
Çalıştığım kurumu bir arada tutan unsurlar üretim odaklı
olması ve hedeflerin yerine getirilmesindeki başarısıdır.
İşletmemizdeki yönetim tarzı çalışanlar arası rekabeti ve
hedef odaklı olmayı teşvik eder
Şirketimin ana amacı işi yaptırmak olduğundan, çalışanlarda
sürekli bir rekabet ve başarılı olma çabası vardır.
Çalıştığım kurum başarıyı pazarda sahip olduğu paya göre
değerlendir.
Açıklanan Varyans Değeri:55,582
Çalıştığım kurum devamlılığa ve istikrara önem verir.
Yürütülen faaliyetlerin sorunsuz yerine getirilmesi
önemlidir.
Çalıştığım kurumu bir arada tutan unsurlar kurumun sahip
olduğu kural ve politikalardır.
Şirketimde kimin neyi nasıl yapacağı önceden belirlenmiş
kural ve prosedürlere göre belirlenir.
Yöneticilerimizi yapılan işleri koordine eden idareciler
olarak görüyorum.
Çalıştığım kurumda yönetim tarzı performansın dikkatlice
izlenmesi ve yerine getirilen görevdeki hizmet süresine göre
karakterize edilir.
Çalıştığım kurum başarıyı etkinliğe göre tanımlar. Güvenilir
dağıtım, kusursuz planlama ve düşük maliyetli üretim çok
önemlidir.
Açıklanan Varyans Değeri: 63,202
KMO: 0,945

0,801
0,746
0,743
0,721
0,697
0,666

0,800
0,774
0,753
0,727
0,708
0,707

0,829
0,818
0,810
0,810
0,760

0,738

Bartlett's Test of Sphericity: 4029,476; df:276; Sig ( p)=0,000

(F1:Klan, F2: Adhokrasi, F3:Pazar, F4:Hiyerarşi)

Örgüt kültürüyle ilgili olan değişkenlere uygulanan faktör analizi
sonuçları yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Yapılan faktör analizi sonucunda;
birinci faktörde klan kültürünün faktör yükleri, ikinci faktörde adhokrasi
kültürünün faktör yükleri, üçüncü faktörde pazar kültürünün faktör yükleri ve
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dördüncü faktörde hiyerarşi kültürünün faktör yükleri gruplanmıştır.
Örgüt kültürü boyutlarıyla ilgili tablodaki değerler incelendiğinde
faktörlere ait faktör yüklerinin 0,855 ile 0,666 aralığında oldukları
görülmektedir. Faktör yüklerinin bu seviyelerde olması sorulara ait grupların
birbirleri ile ilişkili oldukları anlamına gelir.
Örgüt kültürü ölçeğine ait 24 soruya uygulanan faktör analizinde
örneklem büyüklüğünün yeterliliğini gösteren KMO değeri 0,945 bulunmuştur.
Bu değer örneklem büyüklüğünün faktör analizi uygulaması için yeterli
olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, değişkenlerin normal dağılıma sahip olup
olmadıklarını belirlemek için yapılan Bartlett Testi (Bartlett’s Test of
Sphericity) anlamlı çıkmıştır (p<0,000). KMO ve Bartlett testleri sonucunda
verilerin faktör analizi için uygun oldukları tespit edilmiştir.
Klan kültürüne ait faktör yüklerine baktığımızda faktör değerlerinin
0,7’nin üzerinde olması katılımcıların klan kültürüyle ilgili soruları
anlamlandırdıkları ve soruların bütünlük sağladıkları sonucu ortaya çıkar. Bu
bölüme ait açıklanan varyans değeri 67,221’dir. Bu sonuca göre, veri setinin
faktör analizi uygulaması için uygun olduğu ve toplam varyansın %67,221’inin
bu faktör tarafından açıklandığı söylenebilir. Bu bölümde faktör yükü en yüksek
olan soru 0,855’lik değeriyle “Çalıştığım kurum çalışanların gelişimine önem
verir. Yüksek güven, açıklık ve sürekli katılım sağlar” sorusudur.
Adhokrasi kültürüne ait faktör yükleri 2 soru haricinde 0,7 üzeri
çıkmıştır. Bu sonuç katılımcıların soruları anlamlandırdıkları ve soruların
birbirleriyle bütünlük arz ettiklerini ortaya koymaktadır. Bu kısma ait açıklanan
varyans değeri 53,302’dir. Yani, veri setinin faktör analizinin yapılması için
uygun olduğunu ve toplam varyansın %53,302’sinin bu faktör tarafından
açıklandığını söylemek mümkündür. Bu bölüme ait faktör yükü en yüksek olan
soru 0,801’lik değeri ile “Çalıştığım kurumdaki yönetim tarzı kişisel risk alma,
yenilikçi olma ve esnekliği destekleyen bir yapıya sahiptir” sorusudur.
Pazar kültürüne ait faktör yüklerinin 0,7 üzerinde çıkmaları
katılımcıların pazar kültürüyle ilgili soruları anlamlandırdıkları ve soruların
bütünlük arz ettikleri söylenebilir. Bu kültür türüne ait değişkenlerin açıklanan
varyans değeri 55,582’dir. Bu değerin anlamı, veri setinin faktör analizi
yapılması için uygun olduğu ve bu faktörün toplam varyansın %55,582’sini
açıkladığı ifade edilebilir. Bu bölüme ait faktör yükü en yüksek olan soru
0,800’lük değeri ile “Çalıştığım kurum çalışanların rekabet içinde olmalarına
ve başarılarına önem verir” sorusudur.
Hiyerarşi kültürüne ait faktör değerlerine baktığımızda bütün değerlerin
0,7’nin üzerinde olduğunu görmekteyiz. Bu sonuç katılımcıların hiyerarşi
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kültürü ile ilgili soruları anlamlandırdıkları ve soruların bütünlük arz ettiğini
ortaya koymaktadır. Bu bölüme ait açıklanan varyans değeri 63,202’dir. Bu
değer veri setinin faktör analizinin yapılması için uygun olduğunu ve toplam
varyansın %63,202’sinin bu faktör tarafından açıklandığını ortaya koymaktadır.
Bu bölüme ait faktör yükü en yüksek olan soru 0,829’luk değeri ile
“Çalıştığım kurum devamlılığa ve istikrara önem verir. Yürütülen faaliyetlerin
sorunsuz yerine getirilmesi önemlidir” sorusudur.
Tablo. 3. Personel Güçlendirmeye Ait Faktör Analizi
Personel Güçlendirme
İşimi yapacak yeteneğe sahip olduğumu düşünüyorum
Yaptığım iş benim için önemlidir.
Bölümümde yapılan işler üzerinde geniş bir etkiye sahibim.
Yürüttüğüm işle ilgili faaliyetler bana kişisel olarak anlamlı gelmektedir.
İşimi nasıl yapacağımla ilgili kendi kararımı verebilirim.
İşimi nasıl yapacağımla ilgili oldukça fazla özgürlük ve bağımsızlığa sahibim.
Açıklanan Varyans Değeri: 53,638
KMO: 0,790
Bartlett's Test of Sphericity: 566,579; df:15; Sig (p):0,000

F1

0,711
0,917
0,542
0,535
0,699
0,672

Personel güçlendirme ölçeği ile ilgili olarak örneklem yeterliliğini
gösteren KMO testine bakıldığında 0,79 değeri örneklemin yeterli olduğu ve
Barlett testi sonuçları incelendiğinde ortaya çıkan değerlerin anlamlı oldukları
görülmektedir (p<0,05).
Yapılan faktör analizi sonucunda altı soruda ölçülen personel
güçlendirmeye ait verilerin tek bir faktörde toplandıkları görülmektedir.
Açıklanan varyans değerine baktığımızda toplam
%53,638’inin bu faktör tarafından açıklandığı görülmektedir.

varyansın

Altı maddeli ölçeğin faktör yüklerinin 0,917 ile 0,535 arasında olduğu,
faktör yükü en yüksek olan sorunun “Yaptığım iş benim için önemlidir”
sorusunun olduğu görülmektedir.
3.7. Örgüt Kültürü Boyutları ile Personel Güçlendirme Arasındaki
İlişki
Değişkenler arasındaki ilişkileri ölçmeye yönelik olarak Pearson
korelasyon analizi yapılmış ve aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
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Tablo 4: Örgüt Kültürü Boyutları ile Personel Güçlendirme Arasındaki İlişki
KLAN
Pearson Correlation

KLAN

Sig.(2-tailed)

ADHOKRASİ

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
Pearson Correlation

PAZAR

HIYERARSI

Sig.(2-tailed)
Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)

GÜÇLENDİRME

1

,733

---,733

ADHOK.
**

,000

**

1

PAZAR
-,608

**

,000
-,472

**

HİY.

GÜÇ.

-,744

**

,000
-,533

**

,310**
,000
,375**

,000

-----

,000

,000

,000

-,608**

-,472**

1

,812**

-,192**

,000

,000

----

,000

,002

-,744**

-,533**

,812**

1

-,213**

,000

,000

,000

---

**

Pearson Correlation

,310

Sig.(2-tailed)

,000

,375

**

,000

-,192

**

,002

-,213

,001
**

,001

1
----

** Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır.
Korelasyon analizi sonucunda, örgüt kültürünün her bir boyutu ile
personel güçlendirme arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir (p=0,000). Tablodaki değerler incelendiğinde;
Klan ve adhokrasi kültürlerinin birbirleriyle anlamlı ve pozitif yönlü bir
ilişki içerisinde olduğu (0,733), hiyerarşi ve pazar kültürlerinin de aynı şekilde
birbirleriyle anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki içerisinde oldukları (0,812)
görülmektedir. Ayrıca, klan ve adhokrasi kültürleri ile pazar ve hiyerarşi
kültürleri arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Bu durum
çalışanların klan kültürü ile adhokrasi kültürlerini birbirlerine benzer, hiyerarşi
ve pazar kültürlerini de birbirlerine benzer olarak algıladıklarını ve ayrıca klan
ve adhokrasi kültürleri ile pazar ve hiyerarşi kültürlerinin zıt özelliklere sahip
olduklarını algıladıklarını ortaya koymaktadır.
Klan (0,310) ve adhokrasi (0,375) kültürleri ile personel güçlendirme
arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Diğer bir
ifadeyle, örgütlerde klan veya adhokrasi kültürleri ne kadar güçlü ise personel
güçlendirme de aynı düzeyde güçlüdür. Diğer taraftan, pazar (-0,192) ve
hiyerarşi (-0,213) kültürleri ile personel güçlendirme arasında negatif yönlü ve
anlamlı bir ilişki olduğu, klan ve adhokrasi kültürlerinin aksine, örgütlerde
pazar veya hiyerarşi kültürlerinin güçlü olması durumunda personel
güçlendirmenin zayıf olacağı sonucu ortaya çıkmaktadır.
Bütün bu sonuçlar, kendilerini güçlendirilmiş hisseden çalışanların
örgütün sahip olduğu kültürü adhokrasi ve klan olarak ifade ettikleri, kendilerini
güçlendirilmiş olarak hissetmeyen çalışanların örgütün sahip olduğu kültürü
hiyerarşi ve pazar olarak ifade ettikleri şeklinde yorumlanabilir.
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Çıkan sonuçlar ile hipotezler karşılaştırıldığında;
Ha kodlu “Hiyerarşi kültürü ile personel güçlendirme arasında anlamlı
ve negatif yönlü bir ilişki vardır”, Hb kodlu “Klan kültürü ile personel
güçlendirme arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki vardır”, Hc kodlu “Pazar
kültürü ile personel güçlendirme arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki
vardır” ve Hd kodlu “Adhokrasi kültürü ile personel güçlendirme arasında
anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki vardır” hipotezlerimizin desteklendikleri diğer
bir ifade ile hipotezlerimizin kabul edildikleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu
sonuçlara dayanarak, H kodlu “Örgüt kültürü ile personel güçlendirme arasında
anlamlı bir ilişki vardır” hipotezimizi destekleyen genel bir sonucun ortaya
çıktığı söylenebilir.
3.8. Örgüt Kültürü Tiplerinin Personel Güçlendirme Üzerindeki
Etkileri
Çalışmanın bu kısmında araştırma ölçekleri (örgüt kültürü boyutları ve
personel güçlendirme) arasındaki ilişki regresyon analiz yöntemi kullanılarak
ölçülmüş ve yorumlanmıştır.
Tablo 5: Örgüt Kültürü Boyutlarının Personel Güçlendirme Üzerindeki
Etkileri
Bağımlı Değişken Personel Güçlendirme
Bağımsız Değişkenler

Klan
Adhokrasi
Pazar
Hiyerarşi
F
R²

B

Sig. (p)

0,238
0,354
-0,175
-0,165
10,404

0,000
0,000
0,002
0,001
0,144

Yukarıdaki tabloda bağımsız değişkenler klan, adhokrasi, pazar ve
hiyerarşi kültürlerinin bağımlı değişken olan personel güçlendirme üzerindeki
etkilerini göstermektedir.
Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni yüzde kaç oranında
açıklayabildiğini gösteren R² değeri 0,144 olarak çıkmıştır. Bu sonuç bize
bağımlı değişken olan personel güçlendirmenin %14 oranında bağımsız
değişken durumundaki klan, adhokrasi, pazar ve hiyerarşi kültürleri ile
açıklanabildiğini, geriye kalan %86’lık kısmı kontrol edilemeyen değişkenler
tarafından açıklandığını ifade etmektedir. Tablodaki değerler incelendiğinde her
bir bağımsız değişkenin personel güçlendirme değişkeni üzerinde anlamlı
belirleyiciler oldukları görülmektedir (p<0,05).
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Bağımlı değişkenin alacağı değer; Y=α+βX+ε basit doğrusal regresyon
modeline göre belirlenebilir. Burada (Kalaycı, 2009: 199);
Y= Bağımlı değişken
X= Bağımsız değişken
α= Sabit değer (X=0 olduğunda Y’nin aldığı değerdir)
β= Regresyon katsayısı (X’in 1 birimlik değişiminde Y’de meydana
gelecek değişimi ifade eder)
ε= Şansa bağlı hata terimini ifade eder.

Regresyon analizi sonuçlarına göre personel güçlendirmenin
açıklanmasına ilişkin basit regresyon eşitliği (matematiksel model)
aşağıda verilmiştir.1
PG=2,457 + (0,238*K) + (0,354*A) – (0,175*P) – (0,165*H)
Bu formül bağımsız değişkenlerdeki bir birimlik değişimin bağımsız
değişken üzerindeki etkisini göstermektedir. Formüldeki değerler
incelendiğinde personel güçlendirme üzerinde en fazla belirleyici etkiye sahip
değişkenin adhokrasi, daha sonra sırasıyla klan, pazar ve hiyerarşi kültürü
değişkenlerinin olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile adhokrasi ve klan
kültürlerindeki bir birimlik artış/azalış personel güçlendirmeyi sırasıyla 0,354
ve 0,238 oranında artıracak/azaltacak, benzer şekilde hiyerarşi ve pazar
kültürlerindeki bir birimlik artış/azalış personel güçlendirmeyi sırasıyla 0,165
ve 0,175 oranlarında azaltacak/artıracaktır.
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bu çalışma ile örgüt kültürü ve personel güçlendirme arasındaki ilişki
araştırılmıştır. Örgüt kültürü toplam 24 madde ile ölçülmüştür. Katılımcıların
örgüt kültürüne (klan, adhokrasi, pazar ve hiyerarşi boyutlarına) verdikleri
cevaplar incelendiğinde, kendilerini güçlendirilmiş olarak hisseden çalışanların
büyük çoğunluğunun örgütün sahip olduğu kültürü klan ve adhokrasi tipi örgüt
kültürleri olarak algıladıkları sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç çalışanların
çalıştıkları örgütü bilgi ve becerilerin paylaşıldığı, yöneticilerin yön gösterici
olduğu, çalışanların kararlara dahil edildiği ve takım çalışmasının olduğu bir yer
olarak gördüklerini ifade eder.
Çalışanların kendilerini güçlendirilmiş hissedip hissetmedikleriyle ilgili
tek boyutta incelenen personel güçlendirme toplam 6 madde ile ölçülmüştür.
Katılımcıların personel güçlendirme ile ilgili sorulara verdikleri yanıtlar
1

PG:Personel Güçlendirme, K:Klan, A:Adhokrasi, P:Pazar, H:Hiyerarşi
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incelendiğinde, büyük çoğunluğunun kendilerini güçlendirilmiş hissettiklerini
görmekteyiz. Bu sonuç ilgili firmadaki çalışanların yaptıkları iş üzerinde
etkilerinin olduğu, karar verme yeteneklerinin olduğu, işlerini yapabilecek
yeteneğe sahip olduklarını ortaya koymaktadır.
Örgüt kültürü boyutları ile personel güçlendirme arasındaki ilişkiye
yönelik yapılan analizlerde anlamlı ilişkiler ortaya çıkmıştır. Personel
güçlendirme ile klan ve adhokrasi kültürleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı
bir ilişki, pazar ve hiyerarşi kültürleri arasında ise negatif yönlü ve anlamlı bir
ilişki çıkmıştır. Personel güçlendirmenin örgütlerde uygulanabilmesi ve
istenilen hedeflere ulaştırabilmesi örgütün sahip olduğu kültür tipi ile yakından
ilişkilidir. Çalışanların önemsendiği, kararlara dahil edildiği, yeni fikir ve
düşüncelerini ifade etmeleri konusunda desteklendiği bir yapının oluşmasını
sağlayan klan ve adhokrasi kültürleri ile personel güçlendirme arasında anlamlı
ve pozitif bir ilişkinin çıkmış olması ilgili firma çalışanlarının bu iki örgüt
kültürü boyutu ile güçlendirme algılarının aynı yönde olduğu şeklinde
yorumlanabilir. Diğer yandan, yapılan işin daha fazla önemsendiği, çalışandan
sadece kendisine söylenenin yapılmasının beklendiği, çalışanların kararlara
dahil edilmediği örgütlerde hakim olan hiyerarşi kültürü ve yapılan işlerde işi
yapandan çok ortaya çıkan sonucun önemsendiği pazar kültürü personel
güçlendirme uygulamaları için uygun kültür türleri olmadığı anket sonuçlarına

göre söylenebilir.
Ortaya çıkan bu sonuçlar benzer çalışmalarla karşılaştırıldığında;
Sigler’in (2000) çalışanların toplu hareket etmeleri ve yaptıkları iş üzerinde
etkili olmalarını destekleyen kültüre sahip örgütlerde çalışanların kendilerini
daha fazla güçlendirilmiş hissedecekleri; Shakibaei ve diğerlerinin (2012)
personel güçlendirmenin değişim odaklı kültüre sahip örgütlerde değişim odaklı
olmayan kültüre sahip işletmelere göre daha fazla uygulanabilir olduğu;
Teymorzadeh ve diğerlerinin (2014) çalışanların kendilerini yaptıkları işin
sahibi olarak hissettiren ve katılımcılığı destekleyen kültüre sahip örgütlerde
çalışanların kendilerini daha fazla güçlendirilmiş hissettikleri; Foster ve
Fishman (1997) tarafından ortaya konan personel güçlendirmenin başarılı bir
şekilde uygulanabilmesi için bürokratik kültür yerine, çalışanların kararlara
dahil edilebileceği demokratik bir kültürün olması gerektiği; Çalışkan (2006)
tarafından hiyerarşi kültürünün hakim olduğu örgütlerde personel
güçlendirmenin başarılı bir şekilde uygulanmasının zor olduğu, başarılı bir
şekilde uygulanması için örgüt yapısının basık olması gerektiği; Doğan (2006)
tarafından bürokratik yapılı örgütlerde personel güçlendirme uygulamalarının
başarılı olamayacağını, diğer yandan, klan veya adhokrasi tipi kültüre sahip
örgütlerde ise personel güçlendirmenin kolayca uygulanabileceğini ve başarılı
olabileceği sonuçları ile bu çalışmada ortaya koyduğumuz sonuçların uyumlu
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oldukları görülmektedir.
İnceleme yapılan işletmenin hizmet üreten bir işletme olması ve hizmet
üreten işletmelerde yeniliğe, katılıma ve grup çalışmasına önem verilmesinden
ötürü örgüt kültürünün klan ve adhokrasi tipi kültürler olması ve çalışanların
kendilerini güçlendirilmiş hissetmeleri birbirleriyle örtüşen durumlar olarak
değerlendirilebilir. Araştırmamızda geliştirilen 1 adet ana hipotezimiz ve 4 alt
hipotezlerimize ait değerlendirmeler örgüt kültürü klan, adhokrasi, pazar ve
hiyerarşi boyutunda ele alınarak her birinin personel güçlendirme ile olan
ilişkilerine ait sonuçlar aşağıda kısaca özetlenmiştir.
Hiyerarşi kültürü ile personel güçlendirme arasındaki ilişkiye ait
sonuçları incelediğimizde aralarında istatistiksel olarak negatif yönlü ve anlamlı
bir ilişki olduğunu görmekteyiz. Bu sonuç Ha kodlu “Hiyerarşi kültürü ile
personel güçlendirme arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki vardır”
hipotezimizin kabul edildiği anlamına gelmektedir. Hiyerarşi kültürü ve
personel güçlendirme arasındaki ilişkinin negatif yönlü çıkmış olması bu
kültüre sahip örgütlerin personel güçlendirme uygulamaları için uygun bir
yapıya sahip olmamalarından kaynaklanmaktadır. Personel güçlendirmede
çalışanların kararlara katılımı, yaptıkları işlerle ilgili inisiyatif almaları, yeni
fikir ve düşüncelerini açıkça ifade edebilmeleri desteklenirken, hiyerarşi
kültüründe ise kararların sadece üst yönetim tarafından verildiği, çalışanlardan
yaptıkları işlerle ilgili karar verirken üstlerine danışmaları ve sadece söyleneni
yapmaları beklenir. Bu sayılan özelliklerden ötürü hiyerarşi kültürüne sahip
örgütlerde personel güçlendirmenin uygulanmasının mümkün olmadığını
söylemek mümkündür.
Klan kültürü ve personel güçlendirme ilişkisini gösteren sonuçları
incelediğimizde aralarında istatiksel olarak pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki
olduğunu görmekteyiz. Bu sonuç Hb kodlu “Klan kültürü ile personel
güçlendirme arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki vardır” hipotezimizi
desteklemektedir. Yani, Hb kodlu hipotezimiz kabul edilmiştir. Klan kültürüne
sahip örgütlerde çalışanların kararlara dahil edilmesi, fikir ve önerilerinin
değerlendirilmesi, kendi başlarına karar vermelerinin desteklenmesi ve
çalışanlara örgütün bir parçası oldukları hissi vermesi bu tarz kültüre sahip
örgütlerde personel güçlendirmenin uygulanmasını mümkün kılmaktadır
şeklinde yorumlanabilir.
Pazar kültürü ile personel güçlendirme arasındaki ilişkiyi gösteren
sonuçlar incelendiğinde aralarında istatiksel olarak negatif yönlü ve anlamlı bir
ilişki olduğu görülmektedir. Bu sonuç Hc kodlu “Pazar kültürü ile personel
güçlendirme arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki vardır” hipotezimizin
desteklendiği anlamına gelmektedir. Pazar kültürüne sahip örgütlerin sonuç
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odaklı olmaları, çalışanları bireysel başarı konusunda teşvik etmeleri ve
birbirleriyle rekabet edebilecekleri bir ortam yaratması diğer yandan, personel
güçlendirmenin istenilen amaca ulaşmasında ise çalışanların ve yönetimin
birlikte hareket etmesi yani, takım çalışması oldukça büyük öneme sahiptir. Bu
nedenle bireysel başarının teşvik edildiği örgütlerde personel güçlendirmenin
uygulanmasının veya başarıya ulaşmasının zor olduğu söylenebilir.
Adhokrasi kültürü ve personel güçlendirme arasındaki ilişkiye ait
veriler incelendiğinde aralarında istatiksel olarak pozitif yönlü anlamlı bir ilişki
olduğu görülmüştür. Bu sonuç Hd kodlu “Adhokrasi kültürü ile personel
güçlendirme arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki vardır” hipotezimizi
destekleyen bir sonuç olduğu için kabul edilmiştir. Adhokrasi kültürüne sahip
örgütlerin yeni fikir ve düşüncelere önem vermesi, çalışanlarını yaratıcı olmaları
konusunda cesaretlendirmesi, risk almanın ve girişimciliğin önemsenmesi gibi
özellikleri personel güçlendirmenin bu kültüre sahip örgütlerde uygulanması ve
başarıya ulaşmasında yeterli sayılabilecek özellikler olarak değerlendirilebilir.
Sonuç olarak H kodlu “Örgüt kültürü ile personel güçlendirme arasında
anlamlı bir ilişki vardır” hipotezimiz kabul edilmiştir. Yapılan bu araştırma
çalışmanın yapıldığı firmada örgüt kültürünün personel güçlendirme
uygulamalarını olumlu anlamda destekleyen bir yapıda olduğunu ortaya
koymaktadır.
Örgüt kültürü personel güçlendirme üzerinde etkili olan faktörlerden
sadece birisidir. Araştırmacılar personel güçlendirmeyi liderlik, örgüt yapısı,
faaliyet alanı, çalışanların kişilik yapılarını dikkate alan çalışmalarla
inceleyebilirler. Araştırma yapılan firma hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir
firmadır. Araştırmacılar hizmet sektörü ve üretim sektörlerini aynı çalışmada
inceleyerek personel güçlendirme boyutunda aralarındaki benzerlik ve
farklılıkları ortaya koyabilirler. Örgüt kültürü bu çalışmada Cameron ve
Quinn’in örgüt kültürü boyutlarına göre ele alınmıştır. Araştırmacılar örgüt
kültürünü farklı boyutlarda ele alarak personel güçlendirme ile ilişkisini ortaya
koyabilirler. Yapılan çalışma bir firmadaki çalışanların bir kısmına uygulanmış
olup, ortaya çıkan sonuçların ilgili firmanın faaliyette bulunduğu sektördeki
(havacılık) bütün çalışanlar için genelleme yapılarak değerlendirilmesi doğru
olmaz. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda araştırmanın daha kapsamlı
yapılması, sadece bir firmadaki çalışanlar değil diğer firmalardaki çalışanların
da dahil edilerek daha geniş sayıda örneklemle değerlendirilmesi
önerilmektedir.
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ÖZ
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1. INTRODUCTION
This research aims to study the relationship among organizational
socialization, organizational commitment and social exchange. Socialization is a
process of learning the functions entailed by a role (Parsons, 1951).
Organizational socialization is defined as a process which individuals acquires
new knowledge related to their prior or future studies and adapts themselves
with emerging new situations (Ashfort and others, 2007). Louis (1980)
describes this concept as a process of acquiring knowledge and adaptation of an
individual who recently joined to an organization.
Mowday and his colleagues developed a perspective about
organizational commitment. This perspective has been carefully investigated so
far. This approach shows the importance of the employee’s affective connection
with the organization. This viewpoint claims that there are three factors typical
to organizational commitment. These are (a) “believing in and accepting the
organization’s objectives and values strongly; (b) a wanting to exert effort
important enough on behalf of the organization; and (c) a strong feeling of
willing to keep on being a member in the organization”(Mowday and others,
1979; La Mastro, 1999). Such things like payment that encourages employees
and extra benefits supplementing employees’ salary and such socio emotional
benefits like respect, approval, and caring increase organizational commitment.
According to social exchange, concrete rewards such as money and other
benefits make employees spend extra effort and not to leave their organizations
(Eisenberger and others, 1986; Armeli and others, 1998). The norm of
reciprocity is one of the causes of exchange process, which holds that the
receiving benefits makes the employee obliged to pay the donor back (Armeli
and others, 1998).
There are no studies about these three variables- social exchange,
organizational commitment and organizational commitment in the literature.
However there are many studies intended for the relationship of any two
variables in both Turkish and foreign literature.
Regarding the relationship between organizational commitment and
organizational exchange, the analyses showed that economic exchange
approach is a variable that has a negative effect on committing to the
organization. Organizational support perception has a conditional variable role
in the effect of economic exchange approach on organizational commitment
(Goktepe, 2012). Relationships based on social exchange approach can have
beneficial effects for the organizations. Psychological contract found such
evidences in the studies related to perceived organizational support that support
social exchange approach and the norm of reciprocity predictions (Panaccio and
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Venderberghe, 2009). These studies show that employees have more positive
attitudes against positive corporate behaviours and their performances are
higher (Eisenberger and others, 1987).
Considering the literature, the difference of this study is as below.
First of all, there is no research about Kocaeli Medical School Hospital in
Turkish literature. Also, correlation and regression analysis were applied for the
relationships stated but no control variables were used for controlling the effect
of independent variables on the dependent variables. Such variables as age,
working time in the profession and working time in the current organization will
be used to control the relationship stated in this study. This study will deal with
the question about if perceived organizational commitment has an effect on
organizational commitment and social exchange factors or not. If so, the
direction of this relationship, its scope, details and conditions will be introduced
as a basic research question. Therefore, organizational socialization will be
discussed in the first section of the study. In the second section organizational
commitment and in the third section social exchange will be discussed. In the
fourth section of the study, expressing direction of the relationships specified
and conditions, the hypotheses will be stated. Next, the methodology of the
research will be explained and the findings will be presented. Finally, the
findings and theoretical framework will be reviewed and the results, suggestions
and discussion sections will be written.
2. ORGANIZATIONAL SOCIALIZATION
While sociologists consider socialization as a learning process
(O’Sullisan, 1997), Porter and his friends (1981) stated that socialization is an
individual’s harmony with group standards. Organizational socialization is such
a process that starts before an individual enrols in an organization and continues
to intensify after the enrolment. Socialization does not end at this point. It
resumes when the individual changes his job, gets a promotion or joins to
another organization (Porter, Lawler and Hackman, 1975). It is clearly
understood in the related literature that organizational socialization is based on
the individual’s harmony with organization and that harmony is handled in two
ways: learning process of organizational values and behaviours by the
individual (Chatman 1991) and teaching process of adaptation which is
provided by the organization (Schein 1975).
Taormina (1998) expresses organizational socialization as a fourdimensional structure: training, understanding company policies and operations,
support of colleagues and future designs of the organization. Ashfort and others
(2007) classify it in four dimensions: organizational socialization tactics,
proactive behaviour, socialization process and socialization outputs.
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The socialization of a new member of the organization and his/her
adaptation process take place in various stages. These stages were classified in
different ways by the researchers. Feldmans (1976a, 1976b) divides these stages
into three as creating expectations, acceptance and reconciliation and
determining a role. 3-stage socialization model of Schein (1978) is based on
mutual recognition. Wanous (1980) classifies socialization in 4 stages:
uncertainty, solution of conflicts, clarification of roles and organizational
adaptation, and job satisfaction. Furhermore, Kartal (2007) listed phases of
organizational socialization as pre-socialization, selection, placement, on-job
training, communication and interaction with the friends and business groups,
test and lapse.
On the other hand, there are different classifications in the literature
related to organizational socialization tactics expressed as formal efforts carried
out by the organization towards adaptation of members (Ashfort and others,
2007). Organizational socialization tactics developed by Van Maanen and
Schein were used by many researchers in various ways, so it is understood that
its constructive validity has been proved. The classification consists of 6
different tactics as follows (Ergün and Taşgit, 2011):
• Serial socialization tactics: It includes creating key step series related to
development steps.
• Collective socialization tactics: It includes applications of grouping
newcomers and treating them to a common learning experience set.
• Investiture socialization tactics for reconstruction: It includes recreation of
value perception, attitude and behaviour pattern for newcomers.
• Sequential socialization tactics: It consists of implementation phases that takes
place within a program for socialization.
• Fixed socialization tactics: These tactics include descriptions related to steps
to be taken for socialization.
• Formal socialization tactics: These tactics contains a training-development
program designed in the institutional sense to tutor employees.
3. ORGANIZATIONAL COMMITMENT
Organizational commitment, its dimensions and its relations with
similar principles have been an important subject for researchers. Desiring to
spend time together, be a member of a group and getting voluntary tasks and
sense of responsibility are some outcomes of commitment in social and personal
relations. Job satisfaction results in increase in performance, decrease in
turnover, cooperation between employees and effective group work (Uyguç and
Çımrın, 2004; Koç, 2009). Also organizational commitment can be defined as a
dynamic process among staff, organization and environment. If employees feel
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themselves as a part of the institution, this will increase the level of commitment
(Liou, 2008).
Organizational commitment is generally defined as accepting and
believing in organizational aims by employees, willingness to give more effort
for their organization and decision to remain a member of the organization.
However, writers do not agree with the definition of organizational commitment
as a result of the variety of models related to the structure of organizational
commitment and different backgrounds of the writers (Çekmecelioğlu, 2006;
Uygur, 2007).
Continuance and affective commitment have been studied more than
normative commitment. Affective Commitment: It is an employee sentimental
connection, belongingness and participation in the organization. Affective
commitment is composed by emotional attachment, belongingness and
involving in the organization as found by Meyer and Allen (Meyer and Allen,
1984). Some other researchers (Dunham and others, 1994) define it as an
individual’s belongingness and sentimental affection with organization and its
aims. It is told by these researchers and Meyer and Allen that affective
commitment is emotional affection with the organization and its aims and to be
willing to stay with the organization as found by (Akpinar and others, 2013;
Allen and Meyer, 1990).
Continuance Commitment: It is based on the idea that leaving the
organization has some costs (Meyer and Allen, 1984). An employee wants to
continue work in the organization owing to the inter-employee relationships and
associations and other non-transferable funds and investments such as
allowance and retirement fund or retirement remuneration (Reichers, 1985).
Affective, continuance, and normative commitment are related with
different dimensions of the same phenomenon. While affective commitment
refers to the employees’ identification with, involvement in, and emotional
attachment to the organization, continuance commitment refers to the
employees’ recognition of the costs related to leaving the organization. On the
other hand, normative commitment refers to the employees’ sense of loyalty or
moral obligation toward the organization (Allen and Meyer, 1990; Akpinar and
Tas, 2013). However, these dimensions may be different types of commitment
rather than dimensions of the same construct. As affective, continuance, and
normative commitment are different in concept, they predict different behaviors
(Solinger and others, 2008).
Most empirical research have been influenced by Etzioni and Kanter’s
approaches because acceptable and right commitment scales developed by
Penley and Gould (1988) and Meyer and Allen (1991) can be obtained for both
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(Bussing, 2002). Penley and Gould defined moral, calculative and alienative
commitment (1988) subsequent to Etzoni’s idea. Moral and alienative
commitments are the affective type and calculative commitment is the
instrumental type. The characteristics of moral commitment are accepting and
identification with organisational goals. Calculative commitment is defined as
the employee’s receiving stimulation to match his/her contributions. Alienative
commitment is a negative sense of strong attachment to organisation.
Employees do not desire much to meet organisational needs but continue to be a
part of the organisation despite the deficit in rewards for efforts.
4. SOCIAL EXCHANGE
Employee-organization relationship as an exchange relation can be
expressed as a both social and economic change(Tsui and others, 1997).
According to Blau social exchange is voluntary behaviours individuals get
motivated through feedbacks they hope to get. According to the theory, an
individual does others a favour expecting similar favours in future. It is
impossible to predetermine the nature of social exchange theory. Thus, social
exchange focuses on long-term exchange of favours. Also it is based on
fulfilling the mutually obligated things. Additionally, an economic exchange is
based on a formal contract agreed on the real amounts that are subject to
exchanging (Whitener and others, 1998). One of the principles of social
exchange is that relationships are developed by trust, commitment and mutual
responsibilities. Each party has to obey the rules of the exchange (Cropanzano
and Mitchell, 2005).
According to social exchange theory, individuals do not know when and
how their helps and suggestions will affect them. Individuals believe that they
will be rewarded only for the benefits they provide (Blau, 2009). Yet there is an
uncertainty. Employees may not be rewarded or this reward may not be enough.
However, such exchange has importance in forming trust and commitment
(Molm and others, 2000). The disappearance of this uncertainty is directly
proportional to the development of relationship in the course of time. Relations
begin by exchanging partially low-valued benefits. As long as parties trust in
each other these relations continue by exchanging high-valued benefits
(Whitener and others, 1998).
Some meaning to emotions through general notions like sentiment,
comparison level, and intrinsic attraction were attributed by classic exchange
theorists. However, emotions were less important and under theorized (Lawler,
2001). On the other hand, emotion as a related phenomenon to exchange theory
has diminished farther into the background in the last 30 years partly because of
Emerson's seminal theoretical work (1981). He developed and presented the
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operant reinforcement foundation for exchange in details and made social
structures (networks) the main problem but in the process he made emotions
epiphenomenal or unrelated like in the work of Thibaut and Kelley. Emotional
aspects of exchange were regarded more important in their early work than in
their later process of developing theory, where the more central issue was
cognition (Kelley and Thibaut, 1978).
5. HYPOTHESES OF THE RESEARCH AND THE
RELATIONSHIP
AMONG
ORGANIZATIONAL
SOCIALIZATION, ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND
SOCIAL EXCHANGE
5.1. The Relationship between Organizational Socialization and
Organizational Commitment
One of the organizational socialization indicators is organizational
commitment (Wanous, 1980:198). Although organizational commitment,
which is one of the employees’ work-related attitudes, has been a subject
studied widely, there are diverse definitions made by various different writers.
According to Becker (1960), commitment results from incorporating a series of
consistent behaviours into interests not directly related to these behaviours.
Porter and his friends (1974) define commitment as an identifying oneself with
the organization and his/her power of willing to participate in the activities of
the organization. This kind of commitment can generally be described with
three main factors as follows a) binding tightly to the goals and objectives of the
organization and recognizing them b) willingness to make considerable efforts
on behalf of the organization and c) having a strong desire to sustain
organizational membership.
The main purpose of organizational socialization is to instigate the
employee an active member of the organization (Can 1999). While a successful
socialization of an individual increases organizational commitment, harmony
and success rate (Balcı 2000), joining of the individual to the organization to
start a career and his/her progress in this career depend on the socialization
program implemented by organizations and individual’s success of this program
(Can and others. 2001). Not only socialization enables employees to have
organizational commitment it also eases their adaptation to organizational
values , rules, norms, methods and social relationships (Hellriegel and others.
1998). Failure of an employee to socialize may lead the employee to leave the
organization and this situation causes harm to both the employee and the
organization (Balcı, 2000).
Wanous (1980:171) emphasized on socialization psychology which
expresses internal commitment to organization to comply with organizational
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practice. Socialization psychology shows the changes in certain attitudes and
beliefs of an individual in organizational commitment. In this regard, there is a
need to understand how people's attitudes change. This occurs in two ways: (1)
providing a status and (2) health factors (wages, working conditions, etc.).
Based on these explanations, the first hypothesis of the study is constructed as
follows.
H1: Organizational Commitment has a positive effect on organizational
socialization.
5.2. The relationship of Organizational Commitment and Social
Exchange
Employees are likely to feel obliged to care about the organization’s
success because of perceived organization support so that their affective
commitment to the organization can increase. Also, with the satisfaction of
social emotional needs like affiliation and emotional support (Eisenberger and
others, 2001), a stronger identification with the organization that improves their
affective organizational commitment is felt by employees (Armeli and others,
1998).
Getting involved in an exchange with the same actor again and again
despite the availability of alternative exchange partners is described as
behavioural commitment (Molm and others, 2000). Normative commitment and
continuance commitment are the types of behaviour commitment in
organizational literature. Feeling of being obliged to work in the organization is
normative commitment while continuance commitment is defined as knowledge
of the fact that leaving the organization makes employees lose something”.
Coming after as a result of behavioural commitment principles, normative
commitment and continuance commitment are set up owing to the power
structures in organizations. Individuals feel obliged to continue their work in the
organization due to the continual exchanges. Individuals may also behave in a
particular way to stay with the organization and in their present role because of
the negative costs that may be caused by trying to find positions somewhere
else (Meyer and Allen, 1991).
H2: Organizational commitment of employees has a positive effect on
organizational exchange in favour of the organization.
6. RESEARCH METHOD
6.1. The aim and significiance of the research
The aim of the study is to state the effect of organizational commitment
of the employees in Kocaeli University Hospital on organizational exchange
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and organizational socialization. In addition, it is expected to be observed
whether the perspectives of employees in Kocaeli University Hospital about
organizational commitment, organizational socialization and social exchange
differ according to some social and demographic characteristics. Furthermore,
the significance of this study is that it is the first study on organizational
commitment, organizational socialization and social exchange levels of health
workers all together in an organization.
6.2. Universe and Sample
Personnel of Kocaeli University Hospital Medical doctors, including
nurses, medical secretaries, office staff and biomedical technicians were
surveyed using a paper-and-pencil questionnaire that contained the study
measures. All these personnel were informed that their participation was
voluntary and that individual responces would remain confidential.
Questionnaires were sent to 1166 personnel. 270 questionnaires were returned
to the researchers representing a responce rate of 23.15 percent.
The sample gender rate was 37.1 percent male and 62.9 percent female.
65.8 percent of the sample was married. The demographic and job-context (job
status and occupational) characteristics in our sample approximated the
proportions observed in the overall organization.
6.3. Variables of the Research
The questionnaire consists of 4 different parts towards measuring
organizational commitment, social exchange, organizational socialization and
socio-demographic data. The variables and measurement methods are as
follows:
6.3.1. Organizational Commitment
In this paper, "Meyer and Allen's three-dimensional Organizational
Commitment Scale" which consists of a questionnaire containing 18 questions
was used. Organizational commitment validity analysis of the scale was carried
out by Wasti (2000) in Turkey. The same scale was used in Göktepe (2012) and
its Croanbach alpha value was found out to be above 0.95. The expressions
were measured by 6-grading system ranging from “never agree” (1) to
“certainly agree” (6).
6.3.2. Social Exchange
Social Exchange Measure is a scale of 8 statements used by Shore and
his friends in their study of “Social and Economic Exchange: Construct
Development and Validation” published in “Journal of Applied Psychology”
in 2006. This scale was used in Goktepe (2012) and the Croanbach alpha value
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was 0.96. The expressions were measured by 6-grading system ranging from
“never agree” (1) to “certainly agree” (6).
6.3.3. Organizational Socialization
Mael and Ashforth’s (1992) Organizational Identification questionnaire
that is widely used in the literature and considered to measure organizational
identification better was applied for organizational socialization. The
expressions were measured by 6-grading system ranging from “never agree” (1)
to “certainly agree” (6).
6.3.4. Socio-Demographic variables
The third section of the questionnaire includes demographic variables.
Ages of the employees, working times in the organization and professional
working time were asked as open-ended questions.
7. FINDINGS
7.1. Reliability of the Research
The scales of the study and Cronbach alpha values to determine the
reliability of the study are presented in Table 1. As the 10th, 13th and 18th
questions were omitted because of sample qualification criterion problem as it
impairs the factor reliability for organizational socialization scale. Likewise, the
2nd, 4th and 18th questions are omitted because of deficiencies for the factor
reliability for organizational commitment scale. After omitting the questions,
factor analyses and reliability analyses are reapplied and the values shown in
Table 1 are obtained. Thus, the reliability of the study is considered to be
satisfactorily high.
Table 1. Cronbach Alfa Values related to the inventories used in the
study
Exposition of the
factor (%)

Inventory

Organizational
Socialization

Organizational
Commitment
Social Exchange

Questionairre 1
Factor 1
Factor 2
Factor 3
Factor 4
Questionairre 2
Factor 1
Factor 2
Questionairre 3
Factor 1

19.998
15.890
13.250
12.926
43.742
17.390
55.047

Cronbach Alfa
0.88
0.88
0.79
0.78
0.77
0.88
0.93
0.71
0.89
0.89
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7.2. Factor Analyses
In this study, factor analysis was applied for organizational
socialization, organizational commitment and social exchange measures as
more precise calculations are preferred and how the factors for health workers
will be is questioned.
KMO value of organizational socialization, organizational commitment
and social exchange, which measures the three aforementioned concepts, is
found to be 0.888, 0.923 and 0.89 respectively. In addition, Bartlett's test pvalue less than 0.05 shows that the data studied as a precondition research is
suitable for factor analysis. This information is given in Table 2.
Table 2. KMO and Barlett`s Test Results
KMO and
Questionairre 1 Questionairre 2 Questionairre 3
Bartlett's Test
Kaiser-MeyerOlkin Measure of
0.888
0.923
0.895
Sampling
Adequacy.
Approx. Chi1980.863
2150.956
959.985
Square
Df
136
105
28
Bartlett's
Test of
Sig.
.000
.000
.000
Sphericity
7.2.1. Organizational Socialization
According to the factor analysis, explanatory power of the factors is
62.064 % and organizational socialization consists of four factors. The
reliability of each factor is assessed by Cronbach's alpha value. The 10 th, 13th
.and 18th questions are omitted due to the impairments of factor reliability. As a
result of factor analysis repeated, four factors are obtained.
The reliability coefficient (Cronbach's alpha) is found to be at least 0.7.
Accordingly, the factors, the questions omitted, the alpha values of each factor,
mean, standard deviation and explanatory level of each question are presented
in table 3.
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Table 3. Organizational Socialization
Qu.N
Question
Ave.
Std. D.
Factor loading
Fac. 1
Fac. 2
Fac.3
Factor
1:Institution-Education,
Explanatory
power
of
variance:%19.998, Croanbach Alfa:0.888
q.12
This
organization
presents
opportunities for promotion available
2,3216
1,5502
,832
,097
,102
to almost everyone.
q.16
In this institution, I can easily foresee
2,3262
1,4391
,781
,053
,237
my expectations about the promotion.
q.8
I'm pleased with the awards at this
1,8905
1,1814
,776
,006
,042
institution.
q.4
This institution gives many chances
and opportunities to make a good
2,5830
1,5214
,753
,097
,154
career.
q.9
This company offers excellent training
to improve job skills of their
2,1131
1,2122
,696
,093
,082
employees.
q.17
This organization gives employees a
2,3592
1,3283
,678
,182
,203
very effective training.
Factor 2: Institution-duty, Explanatory power of variance :%15.890, Croanbach Alfa:0.79
q.14
I have a good knowledge about how
this institution operates.
4,0500
1,4459
,193
,767
,123
q.2
I know well how to run a business in
4,6254
1,3077
,000
,766
,115
this institution.
q.6
I know all my duties in this
4,4613
1,4567
,025
,696
,246
organization.
q.19
My relationship with other employees
in the organization is very good.
4,4858
1,3075
-,036
,695
,322
q.20
I think this organization would employ
4,1095
1,5705
,281
,685
,104
me for many years.
Factor 3: :Colleagues, Explanatory power of variance :%13.250, Croanbach Alfa:0.78
q.7
My colleagues often help me and
4,1655
1,43557
,089
,240
,770
share their suggestions.
q.15
My colleagues helped me by showing
a great interest for adapting this
3,8333
1,56379
,230
,213
,738
institution.
q.3
Other employees helped me in several
3,8456
1,38809
,233
,107
,714
ways.
q.11
Most of my colleagues accepted me as
4,3887
1,46259
,065
,487
,639
amember of this institution.
Factor 4: :Education, Explanatory power of variance:%12.926, Croanbach Alfa:0.77
q.1
I received a perfect education related
to my job in this institution.
2,6879
1,58343
,313
,057
,076
q.5
The education I received in this
institution let me to do my job very
2,9395
1,56064
,398
,189
,155
well.
The questions omitted
q.18
The goals of this institution are understood by almost all employees.
q.10
The goals were set very clearly.
q.13
The instructions given by my superior helped me to do my work better.

Fac. 4

,054
,006
,125
,278

,375
,367

,093
,229
,134
,049
-,243

,052
,035
,182
,013

,839
,695

7.2.2. Organizational Commitment
According to the factor analysing, the explanatory power of factors is
61.132 % and organizational commitment consists of two factors. The reliability
of each factor is assessed by Cronbach's alpha. As a result of anti-image
correlation test results, the questions impairing the factor reliability are omitted
from the analysis. After omitting the 4th, 2nd and 18th questions, factor analysis
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and reliability analysis are repeated. The reliability coefficient (Cronbach's
alpha) is found to be at least 0.7. Accordingly, the factors, the omitted
questions, the alpha value of each factor, the mean, the standard deviation and
the explanatory level of each question are presented in table 4.
Table 4. Organizational Commitment
No
Question
Mean
St. D.
Factor loading
Factor2
Factor 1:Affective Commitment, Explanatory power of variance, Factor1
Croanbach Alfa:0.93
q.10
I feel sincerely committed to my
3,5324
1,65336
,883
,054
institution.
q.1
I am happy to spend the rest of my career
3,5409
1,60555
,848
,094
at this institution.
q.15
I feel myself like I belong to this
3,3584
1,61173
,847
,041
institution.
q.14
My organization deserves my loyalty.
3,4368
1,68985
,835
,039
q.17
I would not leave my work now because I
feel that I have obligations to other
3,3069
1,73301
,806
,132
employees.
q.8
I owe a lot to my institution.
3,3262
1,68074
,794
,197
q.11
Working in this organization means a lot
3,6761
1,71276
,791
-,086
for me.
q.7
I feel myself as “a member of the family”
3,1978
1,68034
,760
-,041
in this institution.
q.5
I regard the problems of these institutions
4,0528
1,64758
,684
-,031
as my own problems.
q.13
If I left my work now, I would feel guilty.
3,5704
1,73819
,565
,429
Factor 2:Normative, Explanatory power of variance:%17.390, Croanbach Alfa:0.71
q.16
Since there are less job opportunities out,
3,5771
1,7404
,063
,766
I do not think of leaving this institution.
q.6
The main reason to keep working in this
4,1068
1,6763
-,084
,751
organization is that I need.
q.12
If I decided to leave my work now, many
3,9242
1,6761
,267
,737
things in my life would be interrupted.
q.9
It would be difficult for me to leave my
4,0683
1,6969
,483
,574
work even if I wanted.
q.3
I can’t leave my work as there are no
-,245
,565
other job opportunities
The questions Omitted
q.2
I do not feel obliged to keep working in this organization.
q.18
I might have considered working in another institution if I didn’t sacrifice a lot of things.
q.4
Even though leaving my work now is to my advantage, I don’t think this will be a right decision.

7.2.3. Social Exchange
According to the factor analysis, there is only one factor and the
explanatory power factor is found to be 55.047 %. The reliability of the factor is
assessed by Cronbach's alpha value and obtained as 0.881. Accordingly, the
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factors, the omitted questions, the alpha value for each factor, mean, standard
deviation and explanatory level of each problem are shown in Table 5.
Table 4.Social Exchange
Que.
Question
mean
Std. D.
No
Factor 1:Social Exchange, Explanatory power of variance:%55.047, Croanbach
Alfa:0.881
q.7
I give importance to my organization’s
interests and I watch them because I
3,2120
1,54745
trust it will think of me.
q.6
My relations with the Hospital
3,2660
1,65864
Management are based on mutual trust.
q.5
I don’t care about working hard because
2,2606
1,42506
I know that I will be rewarded for this.
q.3
My relationship with my institution
2,9894
1,65640
consists of mutual self-sacrifice.
q.8
Although I am not appreciated in the
way that I deserve I know my efforts
2,7491
1,54046
will be rewarded in the future.
q.2
What I do now as a requirement of my
job provides advantages for long-term
3,3759
1,68112
stay in the institution.
q.4
I never worry about whether all my
efforts on behalf of the hospital will be
2,4555
1,59429
rewarded.
q.1
My organization has made significant
and important investments for me so
2,2316
1,37728
far.

Factor loading
Factor 1

,811
,805
,783
,783
,773

,726

,616

,606

7.3. Findings of Hypothesis Tests
Normal distribution analysis was applied for the factors before deciding
on which analysis technique will be used as a result of factor analysis.
Histogram and Q-Q graphics are examined for each factor and the distribution is
obtained to be close to the normal. Parametrical techniques are decided to be
used in analysis because the sample size is above 30 that is accepted as the
lower limit of parametric analysis and both normal distribution graphics are
found to be close to normal distribution.
7.3.1. Relationships Among Organizational Commitment, Social
Exchange, Organizational Socialization And Socio-Demographic
Variables
The results of Pearson Moment correlation coefficient calculated for the
analysis of the first hypothesis of the research are shown in Table 6. For
correlation, (r) the values between 0.0-0.29 are considered as showing a lowlevel relationship; those values between 0.30-.69 are considered as showing a
medium-level relationship; the values between 0.70-1.00 are considered as
showing a high-level relationship.
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Table 6. The relationship among Organizational Commitment,
Social Exchange, Organizational Socialization and Demographic
Variables
Pearson Correlation
1
2
3
1.
Total
working time
2.
Age of
the employee
3.
Official
working hours
at that hospital
4. Social
Exchange

1

4

5

,756

**

-,024

,879

**

*

1

5. Affective

,147

6

,040
,167

,100
**

-,165

8
**

,116

9

10

-,161

**

-,100

*

-,064

,040

-,054

,072

-,143

,126*

,035

-,137*

,090

-,168**

-,153*

1

,698**

-,028

,623**

,385**

,364**

,476**

,238**

,563**

,475**

,401**

,422**

,029

,221**

,229**

,084

1

,278**

,396**

,607**

,569**

,255**

1

,324**
1

1

7. Institution
- education

7

,092

1

6. Normative

8.Institutionduty
9. Workcolleague
10. Education
N

,697
1

**

1

275

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*. Correlation is
significant at the 0.05 level (2-tailed).
H1 was accepted substantially.
When Table 6 is examined, it is understood that social exchange with
affective commitment (r=.698, p=.001), institution-education (r=.623, p=.001),
institution-duty(r=.385, p=0.001), work-colleague (r=.364, p=0.001) and
education (r=.476, r=.001) are in a medium-level with positive relationships. In
other words, when perceived social exchange level increases, affective
commitment and organizational socialization factors-institution education,
institution duty, work colleague, and education factor levels increase. There is
no relationship between social exchange and other factors identified.
On one hand, there is also a medium-level with positive relationship
between affective commitment and organizational socialization factors that are
institution education (r=.563, p=.001) institution duty (r=.475, p=0.001), work
colleague (r=.401, p=0.001) and education (r=.422, r=.001). In other words,
when perceived affective commitment level increases, institution-education,
institution-duty, work-colleague and education factors’ levels increase. There is
no relationship among affective commitment and other factors.
On the other hand, there is a medium-level but positive relationship
between normative commitment and institution-duty(r=.221, p=0.001) and
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between normative commitment and work-colleague(r=.229, p=0.001). In other
words, when perceived normative commitment level increases, institution-duty
and work-colleague factors’ levels increase. There are no relationships among
normative commitment and other factors.
There is a low-level and negative relationship between seniority and
institutional education, which is one of the institutional socialization factors,
(r=-.165, p=0.05) and between seniority and work-colleague (r=-.161, p=0.05).
In other words, as seniority level of the employee increases, the levels of
institution educational factor and colleague factor decrease. There is no
relationship found out between seniority factor and any of the other factors.
There is also a positive relationship between age and social exchange
variable (r=.147, p=.05) and between age and affective commitment (r=.167,
p=.05). Besides, there is a negative and low-level relationship between age and
colleagues (r=-.143, p=0.05). There is no relationship between the employee’s
age and any of any of the other factors. The relationship between the total
working time of the employee and affective commitment (r=.126, p=.05) is
positive while it is a negative low-level relationship between the total working
time and institution-education (r=-.137, p=.05) and education(r=-.153, p=0.05).
There is no relationship identified between the total working time of the
employee factor and the other factors.
7.3.2. Findings the Effect Of Organizational Commitment Level On
Social Exchange
In this stage, the effects of each one of organizational commitment
factors, all of which are independent, on social exchange is examined. Only the
tables of hypotheses that are statistically significant will be presented. On the
other hand, age of employees, total working time and working time in the
organization are not included in the regression model created in this point.
According to the correlation analysis results, the correlation level
identified between organizational commitment and any of these variables and
between organizational commitment and any of the values indicated were
estimated to be low (Table 6). That is why, simple linear regression to
understand the impact of factors related to organizational commitment levels on
social exchange variable is valid.
The regression analyses results showing the effect of affective
commitment factor on social exchange variable is presented in Table 7. The
effect of the affective commitment factor, which is an independent variable, on
social exchange, which is a dependent variable, is statistically significant
(p=0.000<0.05). Therefore, the research model is formulized as “Social
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Exchange= 0.690+0.613*Affective Commitment”. According to this model,
affective commitment predicts 4.87 % of the variation in social exchange
variable (R=0.698, R2=0.487).
Table 7. Affective Commitment Factor-Social Exchange
Analyses Results
Model
R
R Square
Adjusted R
Square
.698(a)
.487
.485
B
Beta
T
(Constant)

.690

Affective Commitment

.613

.698

Regression
F
227.570
Sig

4.524

.000

15.085

.000

Dependent Variable : Social Exchange

7.3.3. Findings About the Effect of Organizational Commitment on
Organizational Socialization
At this stage, the effect of each one of organizational commitment
factors, all of which are independent variables, on organizational socialization
factors is analysed. In this section, the hypotheses with variables with
meaningful effects are presented in several tables. On the other hand, the ages
of employees, the total working time and working times in the organization will
not be included in regression model created in this stage. As a result of
correlation analysis, the relation between any of these variables and
organizational commitment as in table 6 was found to be low. Thus, to
understand the effect of factors related to organizational commitment level on
social exchange variable, simple linear regression is considered as the field of
the study.
7.3.3.1. Findings about the Effect Affective of Organizational
Commitment on Organizational Socialization
7.3.3.1.1. Findings about the Effect of Affective Commitment Factor
on Institution Education Socialization Factor
Table 8 shows the results of regression analysis applied to explain the
effect of affective commitment factor on institution-education that is one of the
organizational socialization factors. Accordingly, the effect of affective
commitment factor that is the independent variable on institution-education
factor that is the dependent variable is statistically significant (p=0.000<0.05).
The research model is formulized as “Education = 0.609-0.482*Affective
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commitment”. According to this model, affective commitment predicts 3.16 %of
the variation in institution-education factor (R=0.563, R2=0.316).
Table 8. Affective Commitment
Regression Analyses results
Model

R

R Square

.563(a)
B

.316
Beta

(Constant)

0.609

Affective
Commitment

.482

.563

Factor-institution-education

Adjusted
Square
.314
T

R

F
114.827
Sig

3.612

.000

10.716

.000

Dependent variable : institution-education

7.3.3.1.2. Findings about the effect of Affective Commitment Factor
on Institution Duty Socialization factor
Table 9. Affective Commitment Factor-Institution-Duty Regression
Analyses Results
Model

(Constant)

R

R Square

.475(a)
B

.225
Beta

2.989

Affective
.387
.475
Commitment
Dependent variable: Institution-Duty factor

Adjusted R
Square
.222
T

F
72.119
Sig

17.468

.000

8.492

.000

Table 9 shows the results of regression analysis applied to
explain the effect of affective commitment factor on institution-duty that is one
of the organizational socialization factors.
Accordingly, the effect of affective commitment factor that is the
independent variable on institution-duty factor that is the dependent variable is
statistically significant (p=0.000<0.05). The research model is formulized as
“Institution-Duty= 2.989 + 0.387*Affective Commitment”. According to this
model, 2.25% of institution-duty is explained by affective commitment
(R=0.475, R2=0.225).
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7.3.3.1.3. Findings About the Effect of Affective Commitment
Factor on Work Colleague Socialization Factor
Table 10 shows the results of regression analysis applied to explain the
effect of affective commitment factor on work-colleague that is one of the
organizational socialization factors. Accordingly, the effect of affective
commitment factor that is the independent variable on work-colleague factor
that is the dependent variable is statistically significant (p=0.000<0.05). The
research model is; “work-colleague= 2.852+0.352*Affective Commitment”.
According to this model, 1.61% of work-colleague is explained by affective
commitment (R=0.401, R2=0.161).
Table 10 Affective Commitment FactorWork-colleague Regression
Analyses Results
Model

(Constant)

R

R Square

.401(a)
B

.161
Beta

2.852

Affective
.352
.401
Commitment
Dependent variable: work-colleague

Adjusted
Square
.157
T

R

F
48.034
Sig

14.951

.000

6.931

.000

7.3.3.1.4. Findings about the effect of Affective Commitment Factor
on Education Factor
Table 11. Affective Commitment-Education Regression Analyses
Results
Model

(Constant)

R

R Square

.422(a)
B

.178
Beta

1.220

Affective
.459
.452
Commitment
Dependent variable: Education

44

Adjusted
Square
.175
T

R

F
53.994
Sig

5.199

.000

7.348

.000
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Table 11 shows the results of regression analysis applied to explain the
effect of affective commitment factor on education that is one of the
organizational socialization factors. Accordingly, the effect of affective
commitment factor that is the independent variable on education factor that is
the dependent variable is statistically significant (p=0.000<0.05). The research
model is formulized as “Education = 1.220 + 0.459*Affective Commitment”.
According to this model 1.78 % of education factor is explained by Affective
commitment (R=0.422, R2=0.178).
7.3.3.2. Findings about the Normative Affective of Organizational
Commitment on Organizational Socialization
7.3.3.2.1. Normative Commitment Institution-duty Regression
Analyses Results
Table 12 shows the results of regression analysis applied to explain the
effect of normative commitment factor on institution-duty that is one of the
organizational socialization factors. Accordingly, the effect of normative
commitment factor that is the independent variable on institution-duty factor
that is the dependent variable of the study is statistically significant
(p=0.000<0.05). The research model is formulized as “Institution-duty= 3.636
+ 0.197*Normative Commitment”. According to this model 4.9% of institutionduty is explained by normative commitment (R=0.221, R2=0.049).
Table 12. Normative Commitment institution-duty Regression
Analyses Results
Model

(Constant)

R

R Square

.221(a)
B

.049
Beta

Adjusted
Square
.045
T

R

F
13.184
Sig

3.636

17.298

.000

Normative
.197
.221
Commitment
Dependent variable: institution-duty

3.631

.000

7.3.3.2.2. Normative Commitment -work-colleague Regression
Analyses Results
Table 13 shows the results of regression analysis applied to explain the
effect of normative commitment factor on work-colleague that is one of the
organizational socialization factors. Accordingly, the effect of normative
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commitment factor that is the independent variable on work-colleague factor
that is the dependent variable is statistically significiant. (p=0.000<0.05). The
research model is formulized as “work-colleague= 3.245+0.222*Normative
commitment”. According to this model 5.2% of work-colleague is explained by
normative commitment.
The results of the regression analysis presented in Table 2 show that
organizational communication and job satisfaction are significant determinants,
predicting 78.5 % of the variation in organizational commitment (F = 122.470;
p = .000 β = .163, β = .567, respectively).
Table 13. Normative Commitment-work-colleague Regression
Analyses Results
Model

(Constant)

R

R Square

.229(a)
B

.052
Beta

3.245

Normative
.222
.229
Commitment
Dependent variable: work-colleague

Adjusted
Square
.049
T

R

F
14.423
Sig

14.290

.000

3.798

.000

8. DISCUSSION, CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS
The essence of organizational commitment, which is one of the recent
issues of modern management, refers to the strength of the employee’s
commitment to the organization. Socialization is defined as adaptation of
individuals to group standards (Porter, Lawler and Hackman, 1975). Social
exchange is described as voluntary behaviours that individuals are motivated
through feedback they expect to acquire (Blau, 2009). In this study, the effect of
organizational commitment variable on social exchange and organizational
socialization was examined.
A successful socialization of an individual in an organization increases
organizational commitment, harmony and success (Balcı 2000). The first
hypothesis of this study is about whether organizational commitment levels of
employees have any effect on organizational socialization level or not.
According to the findings, affective commitment factor has a positive effect on
institution-duty factor, education factor and work-colleague factor of
organizational socialization. On the other hand, it was found out that normative
commitment factor has a positive effect on institution-duty factor and workcolleague factor. Hence, it is possible to state that there are problems about
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harmony within the organization and organizational integrity for academic
personnel of Kocaeli University, who are the main body of this study. Doğan
and Kılıç (2007) state that organizational commitment has a positive effect on
organizational performance, so they claim that organizational commitment
decreases such undesired results as being late to work, absenteeism and
resigning from work, and contributes positively to the quality of products or
services. As a result of the findings and the theoretical framework, it is possible
to express that the organizational commitment levels of Kocaeli University
Hospital employees increase the organizational socialization level so their
performance increases while being late to work and absenteeism decrease.
According to the second hypothesis of the research, it is accepted that
some levels of dependent variable of social exchange have positive effect on the
independent variable organizational commitment. According to this result, it is
possible to say that when the level of organizational commitment increases,
social exchange level of Kocaeli University employees also increases. In order
to increase patient and employee satisfaction, employees equipped with the best
skills should be chosen; socialization process of employees should be supported
and it should be understood that organizations are a means of social exchange
for employees. Therefore, social exchange, organizational socialization and
organizational commitment processes established between the parties must be
managed effectively.
This research was conducted only on the employees of Kocaeli
University Hospital due to financial limits and limited time. It is possible to
make comparative researches about organizational commitment, organizational
socialization and organizational exchange relationships on health workers
working not only in public but also private institutions. The age of the
participants, employment time and working time at the university where he/she
was employed were used as a control variable. Other variables such as intention
to leave work, organizational trust and organizational commitment which may
influence this relationship can also be used in further studies.
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1. GİRİŞ
Tüketiciler, üretilen ürünleri beş duyusu aracılığı ile eskitir, yok eder ve
tüketir. Bu tüketim içinde yeme, içme fizyolojik kökenli bir ihtiyaç olup
istisnasız her tüketici tarafından karşılanmak zorundadır. Tat duyusu hem insan
yaşamının sürdürülmesi hem de yaşamdan zevk alma (hedonik) bağlamında
oldukça önemli bir işleve sahiptir. Tüketici tat algısı sübjektiftir. Tüketici için
tadı iyi olan bir ürün diğer tüketici tarafından daha farklı değerlendirilebilir. Bu
durum algılama ile açıklanabilir. Algılama; “Tüketicilerin dış dünyayı anlayıp
kendi içinde tutarlı bir yapı oluşturmak için çevreden gelen uyarıcıları elde
etme, sınıflandırma ve yorumlama süreci” olarak tanımlanır (Schiffman ve
Kanuk, 2010:157). Bu durum, tüketicinin dış dünyayı beş duyu ile nasıl görüp
değerlendirdiği ile ilgilidir. Tüketiciler, yerleşik tutumları, inançları, uyarıcı ve
durumsal faktörlerin etkisiyle dış çevreyi (nesneler, ürünler, olaylar ve insanlar)
algılamaktadır. Tüketicilerin dış çevreyi algılama biçimleri tat algılarını
değerlendirme ve gıda-içecek satın alma davranışları üzerinde etkili olmaktadır.
Tüketicilerin yeme içme ihtiyacı beraberinde oldukça büyük bir pazar
dilimini oluşmaktadır. Deloitte, (2014) tarafından hazırlanan bir rapora göre,
2013 yılı sonu itibariyle Türkiye’de toplam perakende pazar büyüklüğünün 303
milyar dolar olduğu ve perakende pazarının %44’ünü gıda ve içecek sektörü
oluşturduğu belirtilmektedir. Yine aynı rapora göre 2018 yılına kadar gıda ve
içecek pazarının 150 milyar dolara ulaşacağı belirtilmektedir (Deloitte, 2014:4).
Gıda ve içecek pazarının bu denli büyük olması pek çok girişimcinin dikkatini
çekmektedir. Bu yüzden işletmeler yeni ürünlerle gıda ve içecek pazarından pay
almaya çalışmaktadır. Gıda ve içecek ürünlerinde pazar payı elde etme
yollarından biri de tüketicinin damak zevkine uygun tatlar geliştirebilmektir. Bu
amaçla pek çok işletme ürününü piyasaya sunmadan uzunca bir süre tat testleri
yapmaktadır. Uygun tat gerekli; ancak tek başına yeterli değildir.
Ülkemizde, perakende pazarında önemli bir yer tutan gıda ve içecek
sektörü firmaları, ürünleri için tat testleri yapmaktadırlar. Değişik tat
alternatifleri karşısında tüketicilerin gıda ve içecek tercihlerini nasıl ve hangi
değişkenlerin etkisiyle verdiklerini belirlemeye çalışmaktadırlar. Neden
tüketiciler belli türdeki içecekleri satın alma eğilimindedir? Satın alma
davranışının altında yatan neden tüketicinin içinde bulunduğu kültür, çevre,
marka, ambalaj, geçmiş deneyimleri mi yoksa sadece tadı mıdır? Bu türden
çalışmaların yeterince incelenmemiş olması yazında bir boşluk oluşturmaktadır.
Ülkemiz akademik yazınında da tat testi deneylerinin yapıldığı çalışmalar
oldukça sınırlıdır (Ustaahmetoğlu, 2015). Bu nedenle marka ve tat algısı
arasında nasıl bir ilişkinin olduğunun ortaya çıkarılması araştırmayı önemli
kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin marka tercihleri ile tat
tercihlerinin nasıl değiştiğini deneysel yöntemle ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla
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birbirinden farklı üçü bir arada kahve markalarını tercih ettiklerini ifade eden
deneklerin tat testinde de tercih ettikleri markayı beğenip beğenmedikleri ortaya
konmaya çalışılacaktır. Ayrıca tüketicilerin üçü bir arada kahve tercihlerini
etkileyen (tat, fiyat, kalite, gramaj, ambalaj görünümü ve marka) unsurlardan
hangisinin daha fazla ön plana çıktığı belirlenecektir.
Çalışmanın literatür araştırması kısmında tat testleri ölçümü ve tat
araştırmaları sonucu elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Araştırma yöntemi
deneysel tasarım olup veri analizi McNemar-Bowker testi yöntemiyle
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın son kısmı ise sonuç ve öneriler ile
tamamlanmaktadır.
2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Tat algısı ile ilgili çalışmalara biyolojide, nörolojide, psikoloji ve
tüketici davranışları gibi birçok değişik disiplinlerde rastlanmaktadır (Krishna
ve Elder, 2010: 281). Gıda ve içecek gibi ürünlerde fiili tat deneyimi, ürüne
yönelik oluşacak tutum ve davranışları doğrudan etkilemektedir. Genelde
tüketicilerin ürünün tadı üzerindeki algılamalarının, tekrar satın alma ve
tüketme davranışı üzerinde etkili olacağı beklenir. Ürünün tadının tüketici
tercihleri üzerindeki etkisi bilindiği için pek çok işletme yeni ürün geliştirirken,
markalama ve ambalajlama yaparken, mevcut ürünün tadını değiştirirken tat
testlerinden yararlanmaktadır.
Tüketicilerin tat algısına etki eden faktörler hakkında yapılan
çalışmalarda marka adı, marka telaffuzu, ambalaj, ürün rengi, fiyatı, ürün
miktarının, ürünle alakalı bilgi sırasının ve diğer faktörlerin tat algısı üzerindeki
etkisini belirleme temel alınmıştır.
Villani ve Morrison, (1976: 286) tarafından yapılan çalışmada, ürünün
tadının değiştirilmesi durumunda ürünü kullananlar ile ürünü kullanmayanların
oluşan farkı ayırt ettikleri gözlemlenmektedir. Aşamalı olarak ürün tadının
değiştirilmesi sürecinde ilk önce küçük farklılıklar ile tüketicilerin bu tada
alışmaları sağlanarak fark edilemeyecek kadar düşük düzeylerde ürünün tadının
değiştirildiği görülmektedir. Bu sürecin sonucunda tüketicinin ürün tadının
değiştiğinin farkına varamayacağı düşünülmektedir. Burada sözü edilen tat
değişikliği etken maddenin (ingredient) oranının fark edilmeyecek düzeyde
arttırılması veya azaltılması şeklindedir. Ancak ürünün içerdiği maddeler
kaldırılması veya yeni maddeler eklenmesi durumunda tüketici tadının
değiştiğini anlayabilir. Ürün tadının değiştirilmesine ilişkin en ilginç çalışma
Coca Cola’nın New Coke çalışmasıdır. Bu çalışmada tadı ve markası New Coke
olarak değiştirilen Coca Cola’ya yönelik tat algılaması ve psikofizyolojik
tepkiler ölçümlenmiştir (Dubow ve Childs, 1998: 152). Yapılan çalışmada
tüketicinin alışkın olduğu kola tadı, şekerli ve içimi yumuşak hale
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dönüştürülmüş ve tüketicilerin bu yeni tada tepkilerini belirlemek için farklı
yerlerde farklı deneklerin yer aldığı birçok tat testleri yapılmıştır. Bu testler için
ABD’de 13 şehirde 1985 yılı parasıyla yaklaşık 4 milyon dolar harcanmış ve
191 bin adet tat testi yapılmıştır (Fournier, 1999: 12). Elde edilen tat testi
sonuçlarına göre, deneklerin yarıdan fazlası (%60) yeni tadı tercih edeceğini
belirtmiştir. Yeni tat “New-Coke” olarak piyasaya sürüldükten sonra
tüketicilerden çok yoğun tepki ve boykotlar gelince, firma yöneticileri eski tada,
yani “Classic Coke” a geri dönmek zorunda kaldığı araştırmalarda
belirtilmektedir. New Coke tat değiştirme vakasında dikkati çeken unsur,
tadının değiştiğinin tüketiciye duyurulmasıdır. Dubow ve Childs (1998) New
Coke’un tadının yavaş yavaş değiştirilmesi ve bu değişikliğin duyurulmaması
durumunda
tüketiciler
tarafından
tadın
daha
iyi
bir
şekilde
değerlendirilebileceğini belirtmişlerdir.
Haftada en az üç defa bira içen denekler üzerinde yapılan bir
araştırmada, kör teste tabi tutulan denekler, ürün tatları arasında fark göremediği
belirtilmektedir. Ayrıca daha önce tercih edilen marka tadının hangisi olduğunu
da bilememişlerdir. Markalar deneklere gösterildiğinde, kullandıkları markayı
tercih etmeye devam edeceklerini belirtmişlerdir. Deneklerin tat algılamaları
üzerinde marka ve diğer pazarlama bileşenlerinin etkili olduğu bulunmuştur
(Allison ve Uhl, 1964). Ayrıca Leclerc vd., (1994: 263) marka adının, ürün
tadının algılanması üzerinde etkili olduğunu iddia etmektedirler. Leclerc vd.,
(1994: 263) yaptıkları çalışmada anadili İngilizce olan deneklere yoğurt
markasının (Orman) İngilizce ve Fransızca telaffuzunun tüketici algısına nasıl
etki ettiği incelenmemiştir. Araştırma sonuçlarına göre, ürünü tatmayan
deneklerin Fransızca telaffuzu olan yoğurt markasının tadını hazcı [hedonic
(tadı oldukça güzel, lezzetli, kaymaklı)] değerlendirme düzeyleri, faydacı
[utilitarian (sağlıklı, enerjik, besleyici)] değerlendirme düzeyinden yüksek
çıkmıştır (Leclerc vd., 1994: 263).
Markasız ya da dökme gıdaların [baharatlar, kuruyemiş, kahvaltılık
(zeytin, peynir, bal vb.)] değerlendirilme ve satın alınma kararının verilmesinde
tadının denenmesinin etkisi olduğu görülmektedir (Johnson vd.,1985). Ayrıca
ulusal ve perakende marka tatları karşılaştırıldığında ulusal markaların tadı daha
yüksek düzeyde beğenildiği gözlenmektedir (Bellizzi ve Martin, 1982: 385). Tat
ile yapılan bir diğer çalışmada tat ile sağlıklı olma arasında negatif korelasyon
bulunmuştur. Denekler, ürünün sağlıklı oluşu arttıkça tadının azaldığını
düşünmektedirler (Raghunathan vd., 2006). Ürün miktarı kıtlaştıkça tat algısının
da arttığı gözlemlenmektedir. Worchel vd. (1975) yaptığı çalışmada denekleri
iki gruba ayırmış; bir gruba kurabiye dolu kavanoz diğer gruba ise, içinde
sadece iki tane kurabiye olan kavanoz gösterilerek kurabiyeleri tatmaları ve
kalitesini onaylamaları istemiştir. Buna göre iki tane kurabiyenin yer aldığı
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kavanozdaki kurabiyeler denekler tarafından daha fazla beğenilmiş ve yeme
arzusu uyandırmıştır (Worchel vd., 1975). Ürün ambalajının tat algısı üzerine
etkili olduğu görülmektedir. Bu yönde yapılan bir çalışmada; şurup şişesinin
gösterilmesi ile denekler tadının acı olduğuna dair genelleme yapabilmektedir
(Wright vd., 2013). Yine ambalajın tat algısı üzerindeki etkisi üzerine yapılan
bir araştırmada, kör teste tabi tutulan denekler birbirlerinin aynı olan patates
cipslerinin tatları arasında bir fark olmadığını belirtmişlerdir. Sonraki aşamada
patates cipsleri kâğıt ve plastik ambalajlı (polivinil) olarak deneklere
sunulduğunda, ambalajı daha sert olan ve kolayca açılmayan polivinil ambalajlı
cipsin tadını daha gevrek ve taze olarak değerlendirmişler (McDaniel ve Baker,
1977: 57).
Yapılan çalışmalarda ürün renginin algılanan kalite ve tat üzerinde etkili
olduğu bulunmuştur. Koyu ve açık renk portakal suyunun kullanıldığı bir
çalışmada tat algıları ölçümlenmiştir. Çalışma sonucunda içecek renginin koyu
ya da açık olmasının, tat ve tazelik algısı üzerinde etkili olduğu bulunmuştur
. Ayrıca ürünün doğal renginin dışında bir renge sahip
olması (üzüm suyunun yeşil renkte olması gibi) ürünün beğenilmesini, ayırt
edilmesini ve kalite algısını etkilediği saptanmıştır (Stillman, 1993; DuBose
vd.,1980: 1393). DuBose vd., (1980) yaptıkları çalışmada deneklere üzüm suyu,
limonlu ıhlamur, kiraz ve portakal suyu vermişlerdir. Renkler içecekleri tuttuğu
sürece bir sorun ortaya çıkmamış; ancak
meyve sularının renkleri
değiştirildiğinde kiraz suyu içenlerin ancak yüzde 30’unun tadı algılayabildiği
gözlemlenmiştir. Buna karşılık, kiraz suyu içenlerin yüzde 40’ı içtiği şeyin
limonlu ıhlamur olduğunu belirtmiştir (DuBose vd., 1980). Renklerin tat
algısına etkisini ölçen bir diğer çalışmada limonlu ıhlamura değişik oranda
renklendirici katılarak hangisinin daha tatlı olduğu sorulmuştur. Elde edilen
sonuçlara göre, renk koyulaştıkça limonlu ıhlamuru tatlı olarak değerlendirme
düzeyi artmıştır. Oysaki gerçek limonlu ıhlamur koyulaştıkça ekşilik düzeyi
artmaktadır (Roth vd., 1988). Aslında burada tüketicilerin bazı renklerle belli
tatları ilişkilendirme eğiliminde oldukları gözlenmektedir. Ambalaj tipinde
olduğu gibi renklerde de tüketicilerin tat konusunda genelleme yaptıkları
söylenebilir.
Yine tat araştırması ile yapılan bir diğer çalışmada tüketici tercihlerinin
elde edilen sübjektif bilgiye göre farklılaştığı bulunmuştur. Örneğin üç farklı
grubun yer aldığı bir deneyde ilk gruptaki deneklere ürünle ilgili hiç bir bilgi
verilmeden ürünü tatması istenmiş ve tercih eğilimi sorulmuş, ikinci
gruptakilere ürünü tatmadan önce bir takım bilgiler verilmiş ve son gruptaki
deneklere ürünü tattıktan sonra bir takım bilgiler verilmiştir. Buna elde edilen
sonuçlara göre hiçbir bilginin verilmediği deneklerin tercih yüzdesi
diğerlerinden daha yüksek çıkmıştır. İkinci en yüksek etki ürün tattıktan sonra
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bilgi verilen grupta gözlemlenmiştir (Lee vd., 2006).
Tat algısını ürünün fiyat etiketinin etkilediği yönündeki bir çalışmada
Plassmann vd (2008) birbirinin aynı iki şarabın farklı fiyat etiketleri ile
deneklere sunulmuş ve tat algıları beyin tarama tekniği ile ölçümlenmiştir. Elde
edilen sonuca göre denekler fiyat etiketinin yüksek olduğu şarabı daha güzel
olarak değerlendirilmiştir.
Tat alma duyusu sadece dil yardımı ile değil geriye kalan dört duyu
organı yardımıyla şekillenmektedir. Örneğin koklamadan ve görmeden elma ile
patatesin tadını ayırt etmenin güç olduğu gibi kahve ile kırmızı şarap arasındaki
farkın da ayırt edilmesi oldukça zordur (Krishna ve Elder, 2010: 283). Tüketici
tadı diğer dört duyu organı ile birlikte değerlendirmektedir. Örneğin görme
duyusu, işitme duyusu, dokunma duyusu ve koku alma duyusu olmadan, tat
algısı tam olarak gerçekleşmemektedir. Koku alma duyusu tüketicilere taze
olanı seçmeye ve bozuk olan gıdadan uzak durmalarına yardımcı olmaktadır.
Müşteriler çoğunlukla alışverişlerinde gıda ürünlerini alırken kokladıkları
gözlenmektedir. Tüketiciler, koku alma duyusu ile gıdaların nasıl koktuğunu
(mis, bayat, hoş, nahoş vb.), dokunma duyusu ile gıdanın genel durumunu
(tazelik, sıcak-soğuk, yağlı-yağsız), görme duyusu ile gıdaların görsel
özelliklerini (markası, ambalajı, estetik görünümü, rengi, yoğunluğu, buharı vb.)
ve işitme duyusunun (çıtır, tazelik, gevreklik, hüpletme, lıkır lıkır vb.) birleşimi
sonucunda tatları algıladığı belirtilmektedir. (Krishna, 2012). Patates cipsi,
patlamış mısır ve sakız gibi ürünlerin reklamlarının incelendiği bir araştırmada
sadece tat alma (dil) duyusuna hitap eden reklamların etkisinin diğer dört
duyunun dâhil edildiği reklamların etkisinden daha düşük olduğu sonucuna
ulaşılmıştır (Elder ve Krishna, 2010).
Tat algısını yukarıda ifade edilen pazarlama kökenli faktörlerin etkisi
dışında bazı fizyolojik faktörler de etkili olabilmektedir. Hamilelikte anne
adaylarının beslenme biçimleri sadece bebeğin anne karnındaki gelişimini değil,
aynı zamanda yetişkinliğindeki beslenme alışkanlıklarını da etkilediği
araştırmalarla kanıtlanmıştır. (Lindstrom, 2012: 26). Diğer bir deyimle anne
adayı hamilelik döneminde ne kadar abur cubur/ıvır-zıvır şeyler yemesi
durumunda çocuklarının da abur cubur yeme eğilimi daha fazla olacağı
söylenebilir.
3. METOT
Bu bölümde deney tasarımı, araştırma hipotezleri ve veri analizi yer
almaktadır.
3.1. Deney Tasarımı ve Hipotez Geliştirme
Araştırma, deneklerin üçü bir arada kahvelerin tatlarını ayırabilme ve
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kullandıklarını ifade ettikleri markayı tat testinde bulabilmeleri gerektiği
beklentisi ile tasarlanmıştır. Deneklere üçü bir arada kahve içirilmeden önce
kullanmayı tercih ettikleri üçü bir arada kahve markasını belirtmeleri istenmiş
ardından tat testleri uygulanmıştır. Buradaki temel beklenti her bir deneğin
kullandığı ya da tercih ettiğini ifade ettiği markayı tat testinde de bulabileceği
yönündedir. Üçü bir arada kahve üzerine yapılan tat testine üç farklı marka
(Nescafe, CafeCrown ve VİP) ürün dâhil edilmiştir. Üçü bir arada kahveler her
biri benzer özellikte olan (aroma içermeyen üçü bir arada) kahveler arasından
seçilmiş ve tat testi söz konusu markaların 18 gramlık ürünleri ile yapılmıştır.
Teste katılmaya gönüllü denekler (öğrenciler) belirlenmiş ve
araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırma, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan
bir üniversitenin İİBF İşletme Bölümü öğrencileri arasından deneye katılmaya
gönüllü 79 denekten 8’i son ölçüme katılmayan 71 geçerli denek ile
yürütülmüştür. Araştırmaya sigara içen, soğuk algınlığı, nezle ve grip olan
denekler dâhil edilmemiştir. Denekler kahvelerden birer yudum içmesi ve
ağızlarını tekrar su ile çalkalamamaları istenmiştir. Burada arka arkaya içilen
kahvelerde ilk içilen kahvenin damakta bıraktığı etki ikinci ve üçüncü denemeyi
etkileyebileceği düşünülerek ikinci (son) test ile giderilmeye çalışılmıştır.
Üçü bir arada kahveler için gerekli su elektrikli su ısıtıcı yardımıyla
elde edilmiştir. Kahveler için kullanılan sıcak su kaynar sıcaklıkta değildir.
Çünkü tat ve koku hücreleri için optimum sıcaklıkta tat algısı daha net
oluşabilmektedir. Üçü bir arada kahveler 7 oz’luk kâğıt bardaklar ile ve
bardağın yarısı doldurularak hazırlanmıştır. Kahve ve su eklendikten sonra
bardaklar iyice karıştırılmıştır. Bardakları ayırt etmek için üç farklı kod
yapıştırılmıştır. İlk ölçümde markayı temsil eden etiketler son ölçümde
değiştirilmiştir. İlk ölçümde Nescafe markasına K15, CafeCrown markasına
K85 ve VİP markasına K45 kodlu etiket yapıştırılmıştır. Son ölçümde ise,
Nescafe markasına K85, CafeCrown markasına K45 ve VİP markasına K15
kodlu etiket yapıştırılmıştır. İlk testte deneklere daha önce tercih ettikleri üçü bir
arada kahve markasını ifade etmeleri istenmiş, daha sonra üçü bir arada
kahveleri içtikten sonra hangisini beğendiğini belirtmesi istenmiştir. Son ölçüm
yine aynı deneklere uygulanmış ve ilk deneyin tekrarı olarak yapılmıştır.
Araştırma 2014 yılı Kasım ayının ikinci ve üçüncü haftası sabah 10:3011:30 saatleri arasında uygulanmıştır. İlk ölçüm 14 Kasım, Cuma günü, ikinci
ölçüm ise 21 Kasım, Cuma günü yapılmıştır. İlk araştırmaya katılan deneklere
bir sonraki araştırmanın günü ve saati bildirilmiş ve tekrar katılmaları
sağlanmaya çalışılmıştır. Deney için fakülte binasında ders yapılmayan bir sınıf
tespit edilmiş ve her seferinde altı denek sınıfa alınarak yapılmıştır. Kahvelerin
hazırlandığı alan bir paravan yardımıyla deneklerin görmelerini engelleyecek
şekilde düzenlenmiştir. Deneklerin sınıfın farklı köşelerinde dört yardımcı
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görevli eşliğinde kahveleri denemeleri sağlanmıştır. Teste katılan deneklerden,
dışarı çıktıklarında diğer arkadaşlarına deney hakkında herhangi bir bilgi
paylaşımı yapmamaları istenmiştir.
Araştırmada, deneklerin daha önce tercih ettikleri markayı tat
testlerinde ayırt edip seçmeleri gerektiği varsayımı test edilmiştir. Bu amaçla
deneklerden ilk ölçümde ve son ölçümde daha önce tercih ettiği markayı
bulması beklenmiştir. Bu varsayımı test etmek için hipotezde ilk ve son
ölçümdeki deney gruplarında deneklerin aynı tatları beğenmesi gerektiği
sınanmıştır. Her bir deneyde kendi içinde tutarlı olacak şekilde beğendikleri
markayı tat testinde de ayırt edip beğenmeleri beklenmiştir.
Her iki deney için de tek bir hipotez geliştirilmiştir. Deneyin iki kez
yapılmasında amaç güvenilirliği sınamaktır. Buna göre her iki deneyde de
katılımcılara kullandıkları beğendikleri üçü bir arada kahve markalarını
belirtmeleri istenmiştir. Deneyin güvenirlilik testi için bu veri kullanılarak testtekrar sınaması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre her iki ölçümde de
katılımcıların tercih ettikleri markalar arasında bir farklılık ortaya çıkmamıştır
(McNemar- Bowker χ2(3, N = 71) = 1,00; ρ = 0,317). İlk tat testinde deneklerin
beğendiği üçü bir arada kahve ile son tat testinde deneklerin beğendiği kahve
arasında bir fark bulunamamıştır (McNemar- Bowker χ2(3, N = 71) = 1,296; ρ =
0,730). Yukarıda ifade edilen çalışma bulgularından hareketle bu çalışmada için
aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir. Buna göre hipotez;
H1 “Deneklerin kullandıklarını ifade ettikleri kahve markası ile tat
testinde beğendikleri kahve arasında bir fark vardır” şeklinde oluşturulmuştur.
Deneklerin araştırmaya katılmadan önce tercih ettikleri marka ile
araştırmanın ön ölçüm kısmındaki tercih ettikleri marka/tat arasında farklılık
olmaması gerektiği sınanmıştır.
3.2. Verilerin Analizi
Deneye katılan deneklerin 40’i erkektir. Deneklerin 56’sı haftada en az
bir kere, geriye kalan kısmı ise iki haftada bir üçü bir arada kahve içtiğini
belirtmiştir. Deneklerin 4’ü 17-19; 45’i 20-22 ve 22’si 23-25 yaşları arasında
yer almaktadır. Ayrıca deneklerin üçü bir arada kahveleri içmeden önce
kokladıkları, rengi ve kıvamına da dikkat ettikleri gözlemlenmiştir. Denekler
üçü bir arada kahvede aradıkları özelliklerin başında tadının güzel olması
(4,44); ikinci sırada kalitesi (4,26) ve üçüncü sırada markasına (4,13) önem
verdiklerini belirtmişlerdir. Tadın önemli olduğunu ifade eden deneklerden
Nescafe markasını kullandığını ifade edenlerin ortalaması diğerlerine göre daha
yüksek bulunmuştur. Aşağıdaki Tablo 1’de deneklerin aradığı özelliklere ait
ortalamalar verilmiştir. Üçü bir arada kahvelerde aranan özellik değerlendirmesi
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5’li Likert ölçeği yardımıyla ölçülmüş ve hiç katılmıyorum 1, tamamen
katılıyorum 5 olacak şekilde kodlanmıştır.
Tablo 1: Üçü bir arada kahvelerde aranan özellik ortalamaları
Tadı Fiyatı Kalitesi Gramajı Ambalajın Markası Toplam
Marka
Görünüşü
Nescafe
4,56 3,26 4,50
2,73
3,00
4,32
3,73
Cafe Crown 4,41 3,00 4,27
2,46
2,17
4,5
3,40
VIP
4,34 2,84 4,00
2,50
3,10
4,00
3,47
Toplam
3,04
4,26
2,56
2,76
4,13
3,53
4,44
İlk yapılan deney ile son yapılan deney arasında deneklerin marka
tercihi ve tat testi sonrası markası beğenisi birbiri ile uyumlu çıkmıştır.
Deneklerin bir kısmının üçü bir arada kahveleri içtikten sonraki tat beğenileri
incelendiğinde tatları birbirinden ayıramadığı gözlemlenmiştir. İlk kör testte
Nescafe markasını 19 denek beğenmişken son testte bu sayı 30’a çıkmıştır.
Benzer biçimde 29 denek Cafe Crown markasını beğenmişken son testte bu sayı
22’ye düşmüştür. Son olarak VİP markasını 23 denek beğenmişken son testte 19
kişi beğenmiştir. Ancak dikkat çekici nokta denklerden 56 kişi Nescafe
markasını kullandığını ifade ederken tadını beğenen denek sayısı neredeyse yarı
yarıya düşmüştür. Yine benzer biçimde VİP markasını kullandığını ifade eden 3
denek söz konusu iken bu markanın tadını beğenen denek sayısı yaklaşık 7 kat
artış göstermiştir. Aşağıdaki Tablo 2’de söz konusu frekanslar gösterilmiştir.
Tablo 2: Deneylere ait marka tercihi ve marka beğenisi frekansları
İlk Deney

Son Deney

Marka tercihi Marka beğenisi Marka tercihi

Marka beğenisi

Cafe Crown

12

29

10

22

Nescafe

56

19

58

30

VİP

3

23

3

19

Marka tercihi: tat testi öncesi deneklerin kullandıklarını ifade ettiği
marka
Marka beğenisi: tat testi sonucunda deneklerin tadını beğendikleri
marka
Hipotezin test edilmesinde parametrik olmayan veriler için uygun analiz
tekniği olan McNemar-Bowker testinden yararlanılmıştır. McNemar testi 2 X 2
gösterime uygun ön ölçüm ve son ölçümlü sayımsal (nominal) ölçekli veriler
için uygun bir analiz tekniğidir. Daha sonra Bowker, McNemar testini 3 X 2
simetrik ölçümlü veriler için analizini mümkün kılan hesaplama tekniği
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geliştirmiştir (Koppel ve Berenson, 2007). McNemar-Bowker testi ön ölçüm ve
son ölçümlü birbirleriyle ilişkili verileri test etmede kullanılan bir tekniktir.
Metrik ölçekle ölçülmüş veriler için uygun olan eşleştirilmiş t testinin nominal
ölçekle test edilmesi McNemar-Bowker testi ile hesaplanır.
McNemar-Bowker testi ön ölçüm ve son ölçüm testindeki oranları
karşılaştırarak aralarında farklılık olup olmadığını araştırır (Koppel ve
Berenson, 2007). Bu çalışmada geliştirilen hipotezin testi için nominal ölçekle
ölçülmüş veriler için uygun hesaplama tekniği olan McNemar-Bowker

 2 testi

kullanılmıştır.
H1 Deneklerin kullandıklarını ifade ettikleri kahve markası ile tat
testinde beğendikleri kahve arasında farklılık vardır.
Deneklerin tat testi ölçümlerinde kullandıklarını ifade ettikleri kahve
markası ile tat testinde beğendikleri kahve arasında her iki ölçümde de farklılık
bulunmuştur. İlk ölçüm için hesaplanan kritik değer McNemar-Bowker χ2(3, N
= 71) = 24,714, ρ < 0,001 Cramer's V =0,218 olarak hesaplanmıştır. Aşağıda
yer alan Tablo 3’te marka tercihi ve tat tercihine ilişkin çapraz tablo yer
almaktadır.
Tablo 3: Marka tercihi ve tat tercihine ifade eden çapraz tablo
Kahve içilmeden önce marka tercihi
Toplam
Nescafe
Cafe Crown VIP
Cafe Crown 26 (%36,6) 3 (%4,2)
0 (%0) 29 (%40,8)
Kahve içildikten
VİP
18 (%25,4) 3 (%4,2)
2(%2,8) 23 (%32,4)
sonraki tat tercihi
Nescafe
12 (%16,9) 6 (%8,5)
1 (%1,4) 19 (%26,8)
Toplam
56 (%78,9) 12 (%16,6) 3 (%4,2) 71(%100)
Son deney için hesaplanan kritik değer McNemar-Bowker χ2(3, N = 71)
= 38,700, ρ < 0,001 Cramer's V =0,444; p<0,01 olarak hesaplanmıştır. Aşağıda
yer alan Tablo 4’te marka tercihi ve tat tercihine ilişkin çapraz tablo yer
almaktadır.
Tablo 4: Marka tercihi ve tat tercihine ifade eden çapraz tablo
Kahve içilmeden önce marka tercihi
Toplam
Nescafe
Cafe Crown VIP
Cafe Crown 18 (%25,4) 1 (%1,4)
3(%4,2) 22 (%31,0)
Kahve içildikten
VİP
19 (%26,8) 0(%0,0)
0 (%0,0) 19 (%26,8)
sonraki tat ercihi
Nescafe
21(%29,6) 9 (%12,7)
0 (0,0) 30 (%42,3)
Toplam
58(81,7)
10 (%14,1) 3 (%4,2) 71 (%100)
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Buna göre her iki ölçümde de farklılık bulunmuştur. Yani denekler
sadık müşterisi oldukları markayı tat testlerinde ayırt edememişlerdir. Daha
düşük marka bilinirliliği ve bağlılığı olduğu düşünülen markanın tadını daha
fazla beğenmişlerdir.
Araştırmaya katılan denekler üçü bir arada kahvelerin tadını tat testinde
ayırt edememişler. Denekler üçü bir arada kahve özellikleri arasında en fazla
önem verdiği ölçüt tat olmasına karşın tercihlerinde marka ön plana
çıkmaktadır.
Tüketiciler ürünü satın alıp denediği anda satın aldığı ürünün tadını
referans tat olarak değerlendirmektedir. Bundan sonraki süreçte diğer
markaların tat farklılıklarına karşı duyarlı olması beklenir. Fakat bütün
tüketiciler ürünleri tek tek deneyip tadı damağına en uygun olanı
seçmemektedir. Bu durum rakip işletmelerin işini zorlaştırmaktadır. Bun
çalışmada elde edilen bulgular geçmiş çalışma bulguları ile uyum
göstermektedir.
4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Markanın tat algısını etkilediği üçü bir arada kahve markaları
çalışmasında gösterilmektedir. Ayrıca markanın dışında literatürde tat algısını
ürün ambalajı, rengi, fiyatı, kıt olup olmaması gibi pazarlama kökenli
değişkenler de etkilemektedir. Tüketici tat algısının oluşması geçmiş
deneyimlerinin bir fonksiyonu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada tat
algısını etkileyen ana değişkenin dil (tat alma) olmadığı marka olduğu ortaya
çıkmıştır. Gıda ve içecek işletmeleri ürünün tat algısını tüm pazarlama iletişimi
elemanlarını kullanarak inşa etmelidir.
Pazarlama iletişimi karması içinde özellikle satış promosyonları tat
algısını şekillendirmede kullanılabilir. Örnek ürün tadım denemeleri veya örnek
ürün dağıtımları gıda ve içecek sektörü için oldukça önemlidir. Çünkü reklamlar
ile tadı anlatmak oldukça zor görünmektedir. Tüketiciye ürün çok lezzetli
mesajı verildiğinde tüketici mesajın tam olarak ne anlama geldiği konusunda
kuşkulu olabilirler. Sadece tat alma duyusuna hitap eden tutundurma faaliyetleri
yeterli olmamaktadır. Bu nedenle deneyimsel pazarlama çabaları beş duyu ile
algılanan ürünler için daha etkili sonuç verebilir. Bu çalışmada yararlı bazı
sonuçlar elde edilmesine karşın çalışmanın bir takım kısıtları da söz konusudur.
Her şeyden önce deney çalışmalarında elde edilen sonuçlarla genelleme
yapılamayacağı ve sonuçların sadece araştırmaya katılan denekleri kapsayacağı
göz ardı edilmemelidir. Araştırma farklı yaş, gelir, yaşam tarzı ve eğitime sahip
denkler üzerinde de yapılmalıdır. Farklı ürün özellikleri örneğin farklı renk,
ambalaj, marka, kokuya sahip gıda ve içecek ürünleri üzerinde de uygulanabilir.
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ÖZ Bu çalışmanın amacı Türkiye'de alınan patent
tescilleri ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları
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eşbütünleşme metodu kullanılmıştır. 1974-2012
dönemini kapsayan analizde 1984 yılı yapısal kırılma
yılı olarak tespit edilmiştir. Patentler ile doğrudan
yabancı sermaye yatırımları arasındaki uzun dönem
dengesinin 1984 öncesinde negatif yönlü, sonrasında
ise pozitif yönlü olduğu saptanmıştır. Negatif yönlü
ilişkinin sebepleri arasında patentlerin tekel hakkı
sağlayarak sektöre giriş engeli yaratması ve çok uluslu
şirketlerin yatırım yerine lisanslamayı tercih etmeleri
gösterilebilir. Pozitif yönlü ilişkinin sebebi ise
Türkiye'nin 1980'lerde uygulamaya başladığı dışa
açılma politikalarının doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarını teşvik edici gücü olduğu ifade edilebilir.
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Accordingly, Gregory Hansen co-integration method is
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1. GİRİŞ
Yatırımlar ülkelerin büyümesi açısından önemli bir faktördür. Bu
nedenle politikacılar ülke genelinde hem yurt içi hem de yurt dışından gelen
yatırımcıları teşvik edecek politikalar uygulayabilmektedirler. Yabancı
yatırımlar doğrudan ve dolaylı olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bu çalışmanın temel
noktalarından birini oluşturan doğrudan yabancı sermaye yatırımları, yabancı
bir yatırımcının bir ülkede yerleşik olarak uzun vadeli gelir elde etmek amacıyla
fiziksel bir yatırımda bulunmasıdır (OECD, 2013:7). Dolayısıyla uzun vadeli
büyüme için yurt dışından gelen yatırımlardan doğrudan fiziki yabancı
yatırımlar daha ön plana çıkmaktadır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının
gerçekleştirildiği ülkede istihdamı arttırması, ihracatı ve böylece döviz girdisini
arttırabilmesi, yenilikçiliği ve yönetim anlayışını geliştirmesi gibi olumlu
etkileri vardır. Bu nedenle ev sahibi ülkeler doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarını çekmek için rekabet halindeyken, doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarını gerçekleştiren çok uluslu şirketler de yatırım yapacağı ülkeyi
seçerken piyasa büyüklüğü, hammaddeye yakınlık, dış ticaret hacmi, ulaşım,
altyapı, işgücü potansiyeli, maliyetler ve karlılık gibi birçok faktörü dikkate
almaktadır. Çok uluslu şirketlerin dikkate aldığı faktörlerden biri de o ülkenin
fikri ve sınai mülkiyet haklarının sağladığı koruma gücüdür. Fikri ve sınai
mülkiyet hakları koruması güçlü olan ülkelerde taklitçilik ve tersine
mühendislik faaliyetlerine yönelik olarak kısmen de olsa yasal bir önlem
alınmaktadır. Bu yasal önlemlerin varlığı ve yaptırım gücü doğrudan yabancı
sermaye yatırımlarını gerçekleştiren çok uluslu şirketlerin araştırmageliştirmeye pay ayırmasını sağlayarak yüksek teknolojili ürünler ile
yenilikçiliği teşvik eden bir unsur olmaktadır. Dolayısıyla yüksek teknolojili
ürünler üreten çok uluslu şirketlerin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını
gerçekleştirmek için daha çok fikri ve sınai mülkiyet haklarının güçlü bir
şekilde korunduğu ülkeleri tercih etme olasılığı yüksektir.
Fikri ve sınai mülkiyet haklarından biri olan patentler de sahibine söz
konusu buluşu üzerinde her türlü hakkı sağlayan yaptırım gücü anlamına
gelmektedir. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını etkileyen faktörlerden
patentler, araştırma-geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik
gelişmenin bir ürünü olarak tanımlanabilir (Grilliches, 1998:287-243).
Araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunma ve patent alma genellikle yüksek
bütçe gerektirdiği için bu faaliyetleri gerçekleştirenler daha çok doğrudan
yabancı sermaye yatırımlarını yapan çok uluslu şirketler olarak ortaya
çıkmaktadır. Dolayısıyla yüksek teknoloji ile üretim yapan çok uluslu şirketler
ürünlerini korumak adına daha çok fikri ve sınai mülkiyet hakları kuvvetli olan
ülkeleri tercih ettikleri için, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve patentlerin
genellikle birbirine paralel bir eğilim sergiledikleri ve iktisadi olarak birbirlerini

67

KAUJEASF 7(12), 2016: 65-88
etkiledikleri düşünülmektedir.
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını gerçekleştiren firmaların
patentlere ihtiyaç duymasının iki sebebi vardır. Bunlardan birincisi, yüksek
araştırma-geliştirme harcaması yaparak geliştirdiği ürünü taklitçilikten koruma
gerekliliğidir. İkincisi ise ürünü üzerinde tekel hakkı kazanarak yüksek kar elde
etme güdüsüdür. Bu konu ile ilgili olarak Gökovalı (2003), çalışmasında fikri ve
sınai mülkiyet haklarının avantajlarını ortaya koymuştur. Patentler de fikri ve
sınai mülkiyet haklarından biri olduğu için benzer sıralamayı şu şekilde yapmak
mümkündür. Patentler (Gökovalı, 2003:8);
1. Ürünün taklit edilmesine karşı yasal koruma hakkı sağlamaktadır.
2. Araştırma-geliştirme faaliyetlerini, yenilikçiliği ve girişimciliği teşvik
etmektedir.
3. Teknoloji transferi için güven arz etmektedir.
4. Üretici ve tüketiciye psikolojik olarak güven sağlamaktadır.
5. Doğrudan yabancı yatırımlarının yönlendirilmesinde etkili
olmaktadır.
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını etkileyen bir başka faktör ise
ülkenin dışa açıklığıdır. Bir ülkenin dışa açıklığının artması ihracat ve ithalat
kanalıyla o ülkedeki dış ticaret hacminin artması anlamına gelmektedir. Dış
ticaret hacminin artması da doğrudan yabancı sermaye yatırımları için talep
potansiyelinin genişlemesi olarak değerlendirilebilir.
Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, 1974-2012 dönemi için Türkiye'de
fikri ve sınai mülkiyet haklarının gücünü temsil eden değişkenlerden biri olan
patent tescilleri ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasındaki
eşbütünleşme ilişkisinin varlığını araştırmaktır. Bunun için yabancıların almış
oldukları patent tescil sayıları fikri ve sınai mülkiyet haklarının gücünün
göstergesi olarak alınmıştır. Dış ticaret hacmi ise bu ilişkiyi test etmek için
alınmış olan kontrol değişkeni olarak uygulamaya dahil edilmiştir.
Eşbütünleşme ilişkisini araştırmak için çalışmada Gregory Hansen
eşbütünleşme yöntemi kullanılmıştır. Yapılan literatür taraması sonucunda
Türkiye için doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve patent tescilleri
arasındaki eşbütünleşme ilişkisini araştıran herhangi bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Bu bakımdan çalışmanın literatüre katkı yapacağı ve önem arz
ettiği düşünülmektedir.
Bu ilişkiyi araştırmak için öncelikle çalışmanın teorik arka planı
açıklanacak ardından literatür taraması ortaya konularak daha sonra Türkiye’de
patent tescilleri ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasındaki ilişki ele
alınacaktır. Son olarak sonuç kısmında uygulama verilerinin ışığında politika
önerilerine yer verilecektir.
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2. TEORİK ARKA PLAN
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları Türkiye'de hukuki olarak tanınan
4875 sayılı kanunda şu şekilde ifade edilmiştir: "Doğrudan yabancı yatırım:
Yabancı yatırımcı tarafından,
1) Yurt dışından getirilen;
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satımı yapılan konvertibl
para şeklinde nakit sermaye,
- Şirket menkul kıymetleri (Devlet tahvilleri hariç),
- Makine ve teçhizat,
- Sınaî ve fikrî mülkiyet hakları,
2) Yurt içinden sağlanan;
-Yeniden yatırımda kullanılan kâr, hâsılat, para alacağı veya malî
değeri olan yatırımla ilgili diğer haklar,
- Doğal kaynakların aranması ve çıkarılmasına ilişkin haklar,
Gibi iktisadî kıymetler aracılığıyla;
i) Yeni şirket kurmayı veya şube açmayı,
ii) Menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet
borsalarından en az % 10 hisse oranı ya da aynı oranda oy hakkı sağlayan
edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olmayı, ifade eder." (Mevzuat,
2014:1).
Yabancı sermayeli yatırımların 1950'li yıllarda gelişmiş ülkelerde
büyük miktarlara ulaşması, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının yatırım
yeri tercihini neyin belirlediği ve neden yapıldığı konusu bilim insanları
arasında merak konusu olmuş ve 1970'li yıllardan sonra gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkeler arasındaki yabancı yatırımlar arasındaki ilişkiler üzerine çalışmalar
yoğunlaşmıştır (Öztürk, 2004:113). Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını
açıklayan teorilerin hiçbiri tek başına doğrudan yabancı sermaye yatırımları
akımlarını açıklamakta yeterli değildir. Ancak bu teorilerin her birinin doğrudan
yabancı sermaye yatırımlarının açıklanmasında önemli katkıları vardır.
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını açıklayan teorik temel ve yaklaşımlar
bu çalışma dahilinde ürün devreleri teorisi, OLI paradigması, içselleştirme
teorisi, Cavnes ekonomileri teorisi, tekelci rekabet kuramı ve oligopolistik tepki
teorisi olarak incelenecektir.
Ürün Devreleri Teorisi: Vernon 1966 yılında yayınladığı "Ürün
Devrelerinde Uluslararası Yatırım ve Uluslararası Ticaret" adlı makalesinde
üretimin çok uluslu hale gelmesini ve yabancı yatırım ilişkilerini açıklamıştır.
Vernon ürün devrelerini açıklamak için bazı varsayımlarda bulunmuştur. Bu
varsayımlar (Vernon, 1966:191):
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1. Bilgi evrensel olarak bulunan serbest bir mal değildir.
2. Piyasaya yeni ürün sürmeden önce, belli bir maliyete katlanıp
piyasaya giriş riskini alabilen cesaretli girişimcilere ihtiyaç vardır.
3. Herhangi bir gelişmiş ülkedeki bir firma bilgi ve prensiplere
ulaşmada diğer ülkelerle birbirine benzer. Ancak ürün geliştirmede bu
firmaların aynı fırsat eşitliğine sahip olduğunu söylemek mümkün değildir.
Bu varsayımlarla birlikte ürün devreleri, yeni ürünün piyasaya
sürülmesi, ürünün olgunlaşması ve ürünün standartlaşması olarak üç aşamada
incelenmektedir (Vernon, 1966:190-207). İlk aşamada yeni ürün teknolojisi
yüksek gelişmiş ülkede piyasaya sürülür. Bu aşama bu çalışma açısından
değerlendirildiğinde günümüzde bunu yeni ürünün patent belgesi ile belli bir
süre korunması şeklinde yorumlamak mümkündür. İkinci aşamada ürün iç
piyasada yeterince olgunlaştığında (olgun ürün), ürünün üretim miktarı arttırılır
ve ihracatına başlanır. Bu aşama ise günümüzde ürünün iç piyasada yeterince
tanındıktan sonra dış ticaret kanalıyla yabancı piyasalara sürülmesidir. Üçüncü
aşamada ürün standart (standart ürün) hale geldikten sonra yenilikçi firma
yurtiçi ve yurtdışı lisans vermeye başlar ve üretimin büyük bölümünü
maliyetlerin düşük olduğu az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kaydırarak bu
ürüne olan ihtiyacını ithalat yaparak giderir ve araştırma-geliştirme
faaliyetlerine yönelerek yeni ürün ve teknoloji geliştirmeyi hedefler. Bu aşama
da patent koruması biten yenilikçi firmanın daha az maliyetli bir yöntem olan
lisans verme yöntemine başvurması olarak değerlendirilebilir.
OLI Paradigması (Eklektik Paradigma): OLI (Ownership-LocationInternalization Advantages) teorisine göre bir firmanın doğrudan yabancı
sermaye yatırımları tercihini mülkiyet, konum ve içselleştirme avantajları
etkilemektedir (Dunning, 2001:176). Mülkiyet avantajı yabancı firmanın maddi
ve maddi olmayan yeteneklerle yatırım yapacağı dış ülkede bulunan diğer
firmalara karşı rekabet gücünü elinde bulundurmasıdır. Konum avantajı, yatırım
bölgesinin doğrudan yabancı sermaye yatırımları yapan firma için maliyet
düşürücü veya kar arttırıcı etkilerinin olmasıdır. İçselleştirme avantajı, mülkiyet
avantajına sahip olan firmaların kendi bünyelerine başka şirketleri dahil
etmelerinden sağlanan faydadır. Bu teoriye göre, herhangi bir şirket, doğrudan
yabancı sermaye yatırımı gerçekleştirmek suretiyle bu üç avantajı eş zamanlı
kullanabilirse yabancı piyasayı ele geçirme imkanına sahip olabilir (Erdoğan,
2012:39).
İçselleştirme Teorisi: Bu teori Buckley ve Casson (1976) tarafından
literatüre dahil edilmiştir. Firmaların içselleştirme yoluyla rekabet avantajı elde
ettiği üzerinde durmuşlardır. Kalfadellis ve Gray (2003) ise çalışmalarında
doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve içselleştirme arasındaki ilişkiyi
firmalar düzeyinde araştırmışlardır.
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Caves Ekonomileri Teorisi: Bu teoriye göre piyasanın oligopol yapısı,
yönetim ve organizasyonel becerileri, gümrük vergileri, ulaştırma maliyetleri,
araştırma-geliştirme faaliyetleri gibi faktörler firmaların yatırım kararını
etkilemektedir. Bunun yanında bir firma tarafından doğrudan yabancı sermaye
yatırımı yapılabilmesi için, doğrudan yabancı sermaye yatırımı yapacak olan
firmanın yerli firmaya göre elinde bir üstünlüğü (teknolojik üstünlük vb.), yani
rekabet avantajı olması gerekmektedir (Caves, 1971:4-5).
Tekelci Rekabet Teorisi (Endüstriyel Yapı Yaklaşımı-Hymer
Kindleberger Modeli): Bu kurama göre doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarının nedeni piyasalardaki oligopolistik yapıdır ve yabancı bir ülkede
yatırım yapan bir firma risk ve belirsizliklerle karşı kaşıya olduğu için birtakım
üstünlüklere sahip olmalıdır (Kindleberger, 1972: 13-14). Bunlar Kindleberger
(1972)'e göre şöyle sıralanabilir:
1. Oligopolistik ve tekelci rekabetçi özelliklere sahip bir piyasa
olmalıdır.
2. Firma yetenekli yöneticilere sahip olmalıdır.
3. Yatırımcı şirketler yeni teknolojilerini koruyan patent hakları ile
rekabet üstünlüğünü elinde bulundurmalıdır.
4. Yatay ve dikey bütünleşmeler firmaya pozitif dışsallık sağlamalıdır.
5. Hükümet müdahalelerinin az olması, kar ve lisans ücreti gibi yatırım
transferlerini kolaylaştıran politika avantajları olmalıdır.
Tüm bu koşullar yatırım tercihlerini etkileyen önemli faktörlerdir.
Oligopolistik Tepki Teorisi: Bu teori yatırım yapan bir firmanın diğer
firmalar tarafından izlendiği “lideri izle teorisini” anlatır (Knickerbocker,
1973:7-9). Bu teoriye göre oligopolistik bir endüstride doğrudan yabancı
sermaye yatırımları yapan bir firma, piyasadaki firmaları etkileyerek
endüstrideki doğrudan yabancı sermaye yatırımları hacminin artmasını
sağlayacaktır.
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını açıklayan teoriler genellikle
firma bazında açıklamalara sahiptir. Ancak makro açıdan düşünüldüğünde
herhangi bir ülkeye doğrudan yabancı sermaye yatırımları girişini etkileyen
başlıca piyasa büyüklüğü, dışa açıklık seviyesi, ekonomik ve siyasi istikrar,
istihdam, enflasyon, yatırım teşvikleri veya engelleri, özelleştirme, fikri ve sınai
mülkiyet hakları, patentler, bürokratik işlemler gibi birçok faktör
bulunmaktadır. Ancak bu çalışmanın amacı doğrultusunda uygulama kısmında
doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile patentler arasındaki eşbütünleşme
ilişkisinin varlığını araştırmak için kullanılan açıklayıcı değişkenler patentler ve
dış ticaret hacmi olduğu için, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını etkileyen
faktörler olarak sadece kısaca patentler ve dışa açıklığın incelenmesi tercih
edilmiştir.
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Konusu bir icat ya da buluş ile sınırlı tutulan ve devlet tarafından
onaylanan resmi belgelere patent adı verilir ve patentler sahibine, ürünü
üzerinde belli bir süre ile mülkiyet hakkı sağlar. Patenti alınan ürün, kişisel
mülk olarak kabul edildiği için ipotek edilebilir, alınıp satılabilir, bunun yanında
patent belgesi patent sahibine bu ürünü izni dışında diğer kişi veya kurumlar
tarafından üretilip satılması durumunda yasal olarak koruma sağlar ve ürünün
taklitlerinin piyasaya sürülmesi konusunda engel teşkil eder (Ongun, 1996:6263). Bu da ev sahibi ülkelerin yenilikçi faaliyetlere önem veren yabancı
yatırımcıyı çekmede etkili olan bir faktördür.
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını etkileyen bir başka faktör dışa
açıklık seviyesidir. Dışa açıklık seviyesi yüksek olan ülkelerin daha çok yabancı
yatırım çekeceği kabul edilmektedir (Chakrabarti, 2001:100). Ancak dışa
açıklık oranı ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasındaki ilişkinin yönü
hakkındaki literatürde tam olarak görüş birliği sağlanamamıştır. Kravis ve
Lipsey (1982), Pistoresi (2000) yaptıkları çalışmalarda, ülkenin açıklık
derecesinin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını güçlü ve pozitif şekilde
etkilediği sonucuna ulaşırlarken, Wheler ve Mody (1992) sektörel bazlı
çalışmasında, elektronik sanayisinde zayıf negatif bir bağlantı, imalat
sanayisinde ise güçlü pozitif bağlantı olduğu sonucuna varmışlardır (Aktaran
Gövdere, 2002: 27-30).
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile patentler veya fikri ve sınai
mülkiyet hakları arasındaki ilişkiyi inceleyen yabancı literatür oldukça geniş
iken, yapılan literatür taraması sonucunda bu konuda Türkiye için yapılmış olan
herhangi bir uygulamalı çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu konuda ulaşılan
kaynaklar, yöntem ve sonuçları Tablo 1' de özetlenmiştir.
Tablo 1: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ile Patent (veya
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları) İlişkisine Yönelik Literatür Taraması
Yazar

Yöntem ve Sonuç

Awokuse ve Çalışmada taklitçilikle ilişkili olarak fikri ve sınai mülkiyet
Yin (2010)
haklarının Çin'deki doğrudan yabancı sermaye yatırımları
girişini etkileyip etkilemediği incelenmiştir. Bunun için, 24
yüksek ve 14 düşük gelir olmak üzere toplam 38 ülke için
1992-2005 yıllarını kapsayan panel veri seti ile yerçekimi
modeli tahmin edilmiştir. Yaptıkları regresyon tahmini
sonucunda ise Çin'deki fikri ve sınai mülkiyet haklarının
güçlenmesinin doğrudan yabancı sermaye yatırımları
girişlerini pozitif olarak etkileyeceği ve patent yasalarının
güçlenmesi ile artan doğrudan yabancı sermaye yatırımları

72

KAÜİİBFD 7(12), 2016: 65-88
girişinin piyasayı
ulaşılmıştır.
Du
(2008)

genişletici

etkisi

olacağı

sonucuna

vd. Çalışmada 1993-2001 dönemi için merkezi Amerika olan çok
uluslu şirketlerin Çin'deki bölge seçimini etkileyen faktörler
araştırılmıştır. Söz konusu şirketlerin yatırım bölge seçiminde
fikri ve sınai mülkiyet hakları korumasının iyi olmasının, iş
dünyasına yönelik hükümet müdahalesinin daha az olmasının
ve sözleşme uygulamasının daha iyi olduğu yerler olmasının
etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Branstetter
(2006)

Çalışmada doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının bilgi
dağılımı üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Bunun için 19801997 dönemi için 189 Japon firmasını içeren dengesiz panel
veri setini kullanarak iki terimli negatif sabit etkiler modeli
kullanılmıştır. Bilgi dağılımını ölçmek için patent atıf
verilerini vekil değişken olarak tanımlamıştır. Doğrudan
yabancı sermaye yatırımlarının bilgi dağılımı üzerinde pozitif
ve anlamlı etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Cheung ve 1995-2000 döneminde 26 Çin eyaleti için panel veri analizi
Lin (2004)
ile eyaletlere gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının
teknoloji transferi gerçekleştirip gerçekleştirmediğini, yani
yenilikçi olup olmadıklarını araştırmışlardır. Doğrudan
yabancı sermaye yatırımlarının Çin'deki yerel patent başvuru
sayısı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Javorcik
(2004)

Çalışmada fikri ve sınai mülkiyet hakları göstergesi olarak
Ginarte Park Endeksi kullanılmıştır. Zayıf fikri ve sınai
mülkiyet hakları korumasının yabancı yatırımcının teknoloji
yoğun sektöre girmesini engelleyen bir faktör olduğu ve
doğrudan yabancı sermaye yatırımları girişi kompozisyonu
üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.

Nunnenkamp Çalışmada fikri ve sınai mülkiyet hakları ve doğrudan
ve
Spatz yabancı sermaye yatırımları ilişkisini ev sahibi ülkelere göre
(2004)
sektörel olarak ayrılmış doğrudan yabancı sermaye
yatırımları verileri ile inceleyerek, güçlü fikri ve sınai
mülkiyet haklarının söz konusu yatırımlar üzerinde pozitif ve
anlamlı etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Smith (2001)

Guellac
Potterie
(2001)

Çalışmada Amerikan bağlı şirket satışları ile ev sahibi
ülkenin fikri ve sınai mülkiyet hakları koruma gücü arasında
pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki elde edilmiştir.

ve Çalışmada doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve patent
ilişkisini araştırmak için 1993-1995 yıllarını kapsayan 20
OECD ülkesi için çapraz ülke korelasyon analizi yapılmıştır.
Ancak çalışmanın sonucunda doğrudan yabancı sermaye
yatırımları ve patent sayısı arasında istatistiki olarak anlamlı
bir sonuç elde edilememiştir.

Lee
ve Çalışmada 100 Amerikan firmasının zayıf fikri ve sınai
Mansfield
mülkiyet hakları korumasının doğrudan yatırım hacmi ve
(1996)
kompozisyonu üzerinde etkisi sırasıyla EKK ve Tobit
yöntemi ile araştırılmıştır. Birinci modelin sonucunda fikri ve
sınai mülkiyet hakları zayıfladıkça doğrudan Amerikan
yatırım hacminin azaldığı; ikinci modelde firmanın ana
üretimi, satış yeri ve pazarların dağılımının fikri ve sınai
mülkiyet hakları ile ilişkili olduğu ve bu ilişkinin istatistiksel
olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Ferrantino
(1993)

Çalışmada Amerikan bağlı şirketlerinin yabancı ülkedeki
satış büyüklüğü ile bu ülkelerin uluslararası patent ve telif
hakkı anlaşmasına üyeliği arasındaki ilişki ele alınmıştır.
İstatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilememiştir.

Kaynak: Tarafımızdan hazırlanmıştır.
Literatürden de görüldüğü üzere taklitçiliğin ve tersine mühendisliğin
yaygın olduğu günümüzde, fikri sınai mülkiyet hakları korumasının güçlü
olması, özellikle teknoloji yoğun sektörlere yönelik doğrudan yabancı sermaye
yatırımları açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada da konunun önemi
dikkate alınarak Fikri ve sınai mülkiyet haklarının koruma gücünün doğrudan
yabancı sermaye yatırımları girişleri üzerindeki etkisi Türkiye açısından
araştırılacaktır.
3. YÖNTEM
Yukarıda kısaca tanıtılan literatür değerlendirildiğinde, patent tescilleri
ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasında karşılıklı bir ilişki
bulunmaktadır. Bununla birlikte çalışmanın temel amacı doğrultusunda temel
değişkenler analiz edilirken, kontrol değişkenlerinin dışsal olduğu varsayımı
altında, tek denklem yaklaşımlarından yararlanılarak 1974-2012 yıllarını
kapsayacak şekilde Türkiye’de patent tescilleri ile doğrudan yabancı sermaye
yatırımları arasındaki ilişki ele alınmaktadır.
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3.1. Veri Seti ve Model
Daha öncede belirtildiği üzere bu çalışmanın amacı Türkiye'de alınan
patent tescilleri ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasındaki
eşbütünleşme ilişkisini araştırmaktır. Çalışmanın hipotezi, “Türkiye'de fikri ve
sınai mülkiyet haklarından biri olan yabancı patent tescil sayısı arttıkça
Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımları girişlerinin artacağı
beklenmektedir” şeklinde belirlenmiştir. Bu hipotezi test etmek için 1974-2012
dönemini kapsayan veri seti ile zaman serisi analizi eşbütünleşme testlerinden
biri olan ve yapısal kırılmaları dikkate alan Gregory-Hansen eşbütünleşme
yöntemi kullanılmıştır. Gregory ve Hansen (1996)'nin eşbütünleşme ilişkisini
test edilebilmek için kullanılan model ve değişkenler şu şekildedir:
- lndysy: Yıllık doğrudan yabancı sermaye yatırımları net girişlerinin
(BOP, current US$) logaritmik formu kullanılmıştır. UNCTAD veri tabanından
elde edilmiştir.
- lnpatent: Yıllık yabancı patent tescil sayılarının logaritmik formu
kullanılmıştır. Türk Patent Enstitüsü'nden elde edilmiştir.
- lndthacmi: Yıllık dış ticaret hacminin (milyon $) logaritmik formu
kullanılmıştır. TUİK veri tabanından elde edilmiştir.
Çalışmada patent tescil sayılarının bağımsız değişken olarak
alınmasının sebebi; patent hakkının doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına
sağladığı kar ve tekel gücü ile doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını
etkileyebilme gücünü ölçmektir (Smith, 2001:411-439). Çünkü patent tescil
sayıları literatürden hareketle fikri ve sınai mülkiyet hakları gücünü gösteren
vekil değişken olarak alınmıştır. Dış ticaret hacmi, ülkenin dış ticarete dayalı
büyümesinin bir göstergesi olup (Acar, 2004:182-186) dış ticaret hacminin
artması doğrudan yabancı sermaye yatırımları açısından talep potansiyelinin
artması anlamına geldiğinden doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerinde
etkili olmaktadır. Bu nedenle dış ticaret hacmi de bir kontrol değişkeni olarak
modele dahil edilmiştir.
3.2. Ekonometrik Analiz Süreci
Klasik regresyon analizi, zaman serisi değişkenlerini durağan, bir başka
ifadeyle varyansı ve ortalaması zaman içinde değişmeyen değişkenler olarak
varsaymaktadır. Bununla birlikte birçok ekonometrik zaman serisi genelde
durağan değildir, bir başka ifadeyle durağanlık koşullarını sağlamamaktadır.
Durağan olmayan (trend içeren) zaman serileri ekonometrik uygulamalarda
problem teşkil etmektedir. Çünkü değişkenlere ait zaman serilerinde trend
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bulunuyorsa, değişkenler arasındaki ilişki “sahte regresyon” (spurious
regression) şeklinde ortaya çıkabilmektedir (Granger ve Newbold, 1974: 117).
Bu durumda, standart t istatistikleri ile diğer standart istatistikler gerçekte
olduğundan daha yüksek bulunmakta ve sonuçların yanlış değerlendirilmesine
neden olabilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada durağanlık sorununu dikkate
alan eşbütünleşme (koentegrasyon) analizi kullanılmaktadır. Eşbütünleşme
analizi, durağanlık olgusunu dikkate almakla birlikte analizde yer alacak
değişkenlerin durağan olması gibi bir kısıt içermemekte, ancak değişkenlerin
aynı dereceden bütünleşik (entegre) olması koşulunu içermektedir. Bu durumda,
bir uygulamalı zaman serisi çalışmasında yapılması gereken ilk şey,
değişkenlerin her biri için bütünleşme derecelerinin belirlenmesidir. Bu amaçla
Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Peron ve KPSS birim kök testleri
kullanılarak değişkenlerin bütünleşme dereceleri araştırılmıştır. ADF testi hata
terimlerinin homojen olması durumunda zayıftır. Bu nedenle hata terimlerinin
heterojenliğini de dikkate alan Phillips-Peron testi de kullanılmıştır.
Son yıllarda zaman serilerinde meydana gelebilecek yapısal
kırılmaların, serilerin bütünleşme derecelerini etkileyebileceği sıkça tartışılan
bir konu olmuştur. Yapısal kırılmanın belirli bir tanımı olmamasına karşın;
zaman serisinin ortalamasını, trend patikasını veya her ikisini birden dışarıdan
müdahale edilmiş gibi değiştirdiği söylenebilir. Yapısal kırılmaların
ekonometrik analizler açısından öneminin giderek artması, bu kırılmaların
etkisini göz önüne alan farklı birim kök ve eşbütünleşme testlerini ortaya
çıkarmıştır. Bu çalışmada ise kırılma zamanını içsel olarak belirleyen ZivotAndrews birim kök testi tercih edilmiştir.
Standart eşbütünleşme testleri, uzun dönem denklemindeki
parametrelerin zaman içerisinde değişmeyip sabit kaldığını varsaymaktadır.
Bununla beraber yapısal değişikliklerden dolayı bu parametrelerin, zaman
içerisinde sabit kalmayıp değişmesi beklenmektedir. Gregory ve Hansen (1996),
yapısal kırılma mevcutken standart ADF testinin gücünün azalacağını ve
araştırmacıların eşbütünleşme olduğuna dair hipotezi reddetme hatasına
düşebileceklerini belirtmektedirler. Bu nedenle eşbütünleşme vektöründe
meydana gelebilecek parametre değişmelerine ve kırılmalara karşı, Gregory ve
Hansen alternatif bir eşbütünleşme testi önermişlerdir. Zivot-Andrews birim
kök testi, durağanlık sonuçlarını değiştirmiyorsa (iki değişken hala birinci
dereceden bütünleşik ise), yapısal kırılmaları göz önüne alan Gregory-Hansen
eşbütünleşme testi uygulanarak, uzun dönem ilişkinin kırılma durumunda
devam edip etmediği araştırılır. Standart eşbütünleşme testleri, eşbütünleşik
vektörün zaman içinde değişmediğini varsayarken, Gregory-Hansen testi bu
vektörün içsel olarak belirlenecek olan bir kırılma yılında değişeceğini göz
önünde bulundurmaktadır.
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Yapısal kırılma kendini sabit terimde kayma, sabit terimle birlikte
eğimde kayma ve rejim kayması (hem sabit terim hem de eğimde kayma) olarak
üç şekilde gösterebilmektedir. Bu çalışmada da yapısal kırılmaları göz önüne
alan Gregory-Hansen eşbütünleşme testi uygulanarak uzun dönem ilişkinin
kırılma durumunda devam edip etmediği araştırılmıştır. Gregory-Hansen testi
uygulandığında, olası yapısal kırılmaların eşbütünleşme ilişkisini bozmadığı
sonucuna ulaşılmış ise, son aşamada Stock ve Watson (1993)’un geliştirdiği
yöntem ile eşbütünleşik vektör tahmin edilir. Bu yöntem, deterministik
bileşenler taşıyan eşbütünleşik vektörlerin, dinamik tahminlenmesine olanak
tanımaktadır. Uzun dönem denklemine kırılmaların ve tüm dinamiklerin
eklenebildiği bu yönteme, Stock-Watson Dinamik En Küçük Kareler (DOLS)
yöntemi adı verilmektedir.
3.3. Ampirik Bulgular
Regresyon modelini tahmin etmeden önce durağan olmayan zaman
serileri sahte regresyon sorununa yol açtığı için (Granger ve Newbold,
1974:111-120) zaman serilerinin grafikleri incelenmiş ardından değişkenlerin
durağanlığını araştırmak için Augmented Dickey-Fuller (ADF) (Dickey ve
Fuller, 1979), Phillips-Perron (PP) (1988), KPSS (1992) ve Zivot-Andrews
(1992) birim kök testleri uygulanmıştır.
Durağanlık koşullarına bakıldıktan sonra tek denklem yaklaşımının iki
koşulu olan zayıf dışsallık ile tek vektör olup olmadığı test edilmiştir ve tek
denklem yaklaşımının bu iki koşulu sağlanmıştır.
Tek denklem yaklaşımının varlığı ve Zivot- Andrews testi sonucunda
yapısal kırılma durumunda birim kökün varlığının tespit edilmesi yapısal
kırılma durumunda eşbütünleşmenin varlığını araştırmayı sağlayan GregoryHansen eşbütünleme testine götürmüştür.
Daha sonra DOLS yöntemi ile önce uzun dönem denklemi, daha sonra
kısa dönem denklemi tahmin edilerek patent değişkeni ile doğrudan yabancı
sermaye yatırımı değişkeni arasındaki ilişki incelenmiş; modellerdeki normal
dağılım, değişen varyans, otokorelasyon sorunlarının olup olmadığı araştırılmış
ve katsayılar yorumlanmıştır.
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile patentler arasındaki ilişkinin
ekonometrik analizinde (1974-2012) görsel tespit için önce değişkenlerin
grafikleri incelenmiştir.
Tahmin edilen denklemdeki lndysy, lnpatent ve lndthacmi serilerinin
düzey değerindeki ve birinci farklarındaki zamana karşı grafikleri sırasıyla Şekil
1 ve Şekil 2’deki gibidir.
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Şekil 1: lndysy, lnpatent, lndthacmi

Şekil 2: d(lndysy), d(lnpatent), d(lndthacmi)
Şekil 1’den görüldüğü üzere doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında
1974 Petrol Krizi’nin etkisiyle 1975 yılında büyük bir düşüş yaşanmıştır.
1980’li yıllarda dışa açılma politikası etkisini hemen gösterememiştir.
1984 yılına kadar dalgalanmalar belirginken, 1984 sonrası doğrudan
yabancı sermaye yatırımlarında genellikle bir artış eğilimi görülmektedir. 2002
ve 2009 yılındaki düşüşler yaşanan ekonomik krizlerin etkisiyle meydana
gelmiştir.
Patent değişkeninde ise kırılmalar göze çarpmaktadır. Bu da patentlerin
doğası gereği böyledir. Çünkü bir ürünün patentinin alınabilmesi için yenilik
içermesi, buluş aşamasının olması ve sanayiye uygulanabilirliğinin olması
gerekir.
Buluşların veya yeniliklerin, ne zaman ortaya çıkacağı belli
olmadığından kırılmaların olması doğaldır. Dış ticaret hacminde ise yıllar içinde
artan bir trend söz konusudur.
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Şekil 2'de serilerin birinci farkları alındığında zaman içerisinde
ortalama olarak beraber hareket ettiği görülmekte, dolayısıyla serilerin birinci
farklarının birinci dereceden durağan olacağı şeklinde bir yorum yapılabilir.
Ancak serilerin sadece grafiklerine bakarak durağan olup olmadığına karar
vermek mümkün değildir. Bu nedenle ADF, PP, KPSS ve Zivot-Andrews birim
kök testleri yapılmıştır.
Tablo 2: ADF ve PP Birim Kök Testi (Sabitli)

Değişkenler

ADF Test İstatistiği

PP Test İstatistiği

Kritik
Değer

Seviye
Değeri

Seviye
Değeri

%5

Birinci Fark
Değeri

Birinci
Farkı
Değeri

Sabitli
lndysy

-0.8743 (0)

-8.8175 (0)*

-0.4622 (8)

-9.3943 (5)*

-2.9

lnpatent

1.8517 (6)

-4.3543 (3)*

-0.0223 (3)

-7.6774 (4)*

-2.9

lndthacmi

0.6430 (6)

-4.2276 (5)*

-0.1191 (4)

-6.8495 (4)*

-2.9

Sabitsiz ve Trendsiz
Lndysy

-4.3473 (0)*

-8.7822 (0)*

-4.3473 (0)*

-9.3518 (5)*

-3.5

Lnpatent

-2.2327 (0)

-5.0281 (3)*

-2.1783 (1)

-13.00 (12)*

-2.9

lndthacmi

-3.1455 (0)

-4.2485 (5)*

-3.1455 (0)

-6.7436 (4)*

-2.9

Sabitli ve Trendli
Lndysy

1.0182 (0)

-8.5394 (0)*

3.0257 (18)

-8.5394 (0)*

-1.9

Lnpatent

2.5714 (4)

-1.0146 (6)*

2.7997 (6)

-6.9092 (0)*

-1.9

lndthacmi

3.9815 (6)

-0.6137 (7)*

6.2588 (4)

-4.5466 (4)*

-1.9

Not: Tablodaki kritik değerler Mac Kinnon (1991)'den alınmıştır. Parantez
içindeki rakamlar otokorelasyonu gidermek için AIC bilgi kriterine göre belirlenen
uyarlama sayılarını ifade etmektedir. * işareti %5 hata düzeyinde birim kökün varlığını
ifade eden boş hipotezin reddedildiğini ve istatistiksel olarak anlamlı olduğunu
belirtmektedir.
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Tablo 3: KPSS Birim Kök Testi
Sabitli

Sabitli ve Trendli

Test İstatistiği

Kritik
Değer

Test İstatistiği

Kritik
Değer

Değişkenler

Seviye

Birinci
Farkı

%5

Seviye

Birinci
Farkı

%5

Lndysy

0.7132 (5)

0.2964(18)*

0.46

0.0662 (2)

0.2597(18)*

0.1

Lnpatent

0.6850 (5)

0.1966(5)*

0.46

0.1954 (4)

0.1031 (8)*

0.1

lndthacmi

0.7561 (5)

0.0545(4)*

0.46

0.0858 (3)

0.0513 (4)*

0.1

Not: Tablodaki kritik değerler Mac Kinnon (1991)'den alınmıştır. KPSS
denklemleri sabit değer dahil edilerek kurulmuştur. Parantez içindeki rakamlar
otokorelasyonu gidermek için Barlett Kernel'in Newey West Bandtwith kriterine göre
alınan uyarlama sayılarını göstermektedir. * işareti %5 hata düzeyinde birim kökün
olmadığını ifade eden boş hipotezinin reddedilemediğini ve istatistiksel olarak anlamlı
olduğunu belirtmektedir.

Tablo 2’de sırasıyla sabitli, sabitli ve trendli, sabitsiz ve trendsiz olmak
üzere yapılan ADF ve PP testleri gösterilmiştir. Sabitli, sabitli ve trendli ADF
ve PP birim kök testlerine göre seriler düzey değerlerinde birim köke sahip
iken, birinci farkları alındığında durağan hale gelmektedir. Sabitsiz ve trendsiz
olarak ise sadece lndysy terimi seviye değerinde durağan çıkmıştır. Tablo 3'te
verilen KPSS birim kök testi sonuçları da ADF ve PP birim kök testi sonuçlarını
desteklemektedir. Dolayısıyla değişkenlerin entegrasyon derecesi I(1)'dir.
Tablo 4: Zivot-Andrews Model A (Ortalama) ve Model B (Eğim)
Birim Kök Testi
Değişkenler

Model A
Kırılma
Yılı

Model A
Test
İstatistiği

Lndysy
Lnpatent
lndthacmi

2005
1981
2004

-4.85 (0)
-4.04 (0)
-4.37 (0)

Model A
Kritik
%5
Değeri
-4.93
-4.93
-4.93

Model B
Kırılma
Yılı

Model B
Test
İstatistiği

2000
1984
2002

-4.28 (0)
-4.15 (0)
-3.60 (0)

Model
B %5
Kritik
Değeri
-4.42
-4.42
-4.42

Not: Tabloda parantez içindeki değerler gecikme sayısını belirtmektedir.
hipotezi yapısal kırılma durumunda birim kökün varlığını ifade etmektedir.
>
ise yapısal kırılma
durumunda birim kökün varlığı hipotezi reddedilmektedir.
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Tablo 4'de görülen Zivot-Andrews birim kök testine göre Model A ve
Model B'de yapısal kırılma durumunda lndysy, lnpatent ve lndthacmi
değişkenleri %5 anlamlılık düzeyinde birim köke sahiptir. Dolayısıyla yapısal
kırılma durumu değişkenlerdeki birim kökün varlığı üzerinde etkili olmamıştır.
Bu noktadan hareketle iktisadi değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi
yapısal kırılmaların varlığını dikkate alan Gregory-Hansen Eşbütünleşme testi
ile tahmin edilmiştir. Tablo 5'de gösterilen Gregory-Hansen eşbütünleşme
testine göre ise değişkenlerin eşbütünleşik oldukları gösterilmektedir.
Tablo 5: Gregory-Hansen Eşbütünleşme Testi
Model
C
C/T
C/S

Kırılma Yılı
1986
1986
1984

ADF Test İstatistiği
-6.19*
-6.87*
-6.31*

%5 Kritik Değeri
-4.61
-4.99
-4.95

Not: Tablodaki kritik değerler Gregory ve Hansen (1996) çalışmasından elde
edilmiştir. * işareti, %5 anlamlılık düzeyinde eşbütünleşmenin olmadığı boş hipotezin
reddedildiğini ifade etmektedir.

Değişkenler arasında eşbütünleşme saptandıktan sonra Gregory-Hansen
C/S en kapsamlı model olduğu için ve uzun dönem denkleminden sapmaları
ifade eden hata terimini elde edebilmek için, Tablo 6'da tahmin edilmiş ve 1984
kırılma yılı kukla değişken olarak modele dahil edilmiştir. Tablo 6'daki istikrar
testleri sonucunda R2 ile modelin %93 anlamlı olduğu, F-stat’la (F testi)
modelin bir bütün olarak anlamlı olduğu, Jarqua-Bera testiyle modelin normal
dağıldığı, Breusch-Godfrey testi ile modelde otokolerasyon probleminin
olmadığı, Breusch-Pagan-Godfrey testiyle de modelin değişen varyans problemi
içermediği sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 6: Uzun Dönem Denklemi
Değişkenler
Bağımlı Değişken
Lndysy
Bağımsız Değişkenler
C
Lnpatent
Lndthacmi
D1984
D1984*lnpatent
D1984*lndthacmi
İstikrar Testleri
şR2

Katsayılar

27.7274 (3.64)*
-1.1782 (-1.78)***
-0.3650 (-0.65)
-22. 4780 (-2.88)*
1.7571 (2.39)*
1.4093 (2.20)**
0.93
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F-stat
Jarqua Bera
Breusch Godfrey F-Stat
Breusch Pagan Godfrey F-Stat

102.38 prob=0.0000*
0.03 prob=0.98
0.7302 prob=0.4899
1.9237 prob=0.1169

Not: Denklemdeki parantez içindeki değerler katsayıların t-istatistikleridir. *
işareti %1'deki, ** işareti %5'deki, ***%10'daki anlamlılığı göstermektedir. Uzun
dönemdeki katsayıları yorumlamak doğru değildir.

Tablo 7'de uzun dönem denkleminden elde edilen hata teriminin
durağanlığı ADF testi ile araştırılmıştır ve hata teriminin durağan olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi
söz konusudur. Dolayısıyla uzun dönem dengesinden meydana gelen sapmalar
belli bir süre sonra dengeye gelmektedir. Değişkenler birlikte hareket etmekte
olup eşbütünleşiktirler. Bu nedenle patent tescil sayıları ve doğrudan yabancı
sermaye yatırımları arasında uzun dönemde Türkiye’de negatif iktisadi ilişki
söz konusudur, ancak yapısal kırılmalar dikkate alındığında ilişkinin yönü
pozitif olmaktadır. 1.75>1.17 olduğu için yapısal kırılmanın etkisinin daha
büyük olduğu görülmektedir. Bir başka ifade ile uzun dönemde kırılmanın
pozitif etkisi negatif etkiye göre daha güçlüdür. 1984 yılındaki kırılma teorik
olarak da çok önemlidir. 1980'li yıllardaki politik ve ekonomik belirsizlik, 1983
yılında seçimlerin yapılması vb. dışa açılma politikalarının etkileri 1984 yılında
belirginleşmeye başlamıştır.
Tablo 7: Uzun Dönem Denkleminden Elde Edilen Hata Terimi (u)
için ADF Birim Kök Testi
Test İstatistiği
Değişken
u

Seviye Değeri-Sabitsiz ve Trendsiz
-3.8967 *

Kritik Değer (Hata terimi
için)
%5
-2.9422

Not: Tablodaki kritik değerler Charemza ve Deadman (1997) çalışmasından
elde edilmiştir. * %5 kritik değerindeki anlamlılığı ifade etmektedir.

Değişkenlerin eşbütünleşik olması, uzun dönem ilişkisindeki hata
terimlerinin gittikçe artmasını önleyen bir uyarlama sürecinin söz konusu
olduğunu göstermektedir (Charemza ve Deadman, 1997:131).
Eşbütünleşmenin ikinci aşaması olan kısa dönem denklemi Tablo 8’de
gösterilmiştir. Tablo 8’deki istikrar testleri ise modelin bir bütün olarak anlamlı
olduğunu, normal dağıldığını, otokorelasyon ve değişen varyans problemi
içermediğini göstermektedir.
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Tablo 8: Kısa Dönem Denklemi
Değişkenler
Bağımlı Değişken
d(lndysy)
Bağımsız Değişkenler
C
d(lnpatent)
(dlndthacmi)
D1984*d(lnpatent)
D1984*d(lndthacmi)
d(lnpatent(-1))
d(lndthacmi(-1))
u(-1)
İstikrar Testleri
R2
F-stat
Jarqua Bera
Breusch Godfrey F-Stat
Breusch Pagan Godfrey F-Stat

Katsayılar

-0.8774 (-0.58)
-1.2490 (2.03)***
-1.2174 (-1.02)
1.8877 (2.48)**
2.4392 (1.97)***
0.1451 (-0.49)
0.7048 (1.00)
-0.9111 (0.00)**
0.6150
6.6183 prob=0.0001*
0.3731 prob=0.8298
1.5218 prob=0.2364
1.4998 prob=0.2066

Not: Denklemdeki parantez içindeki değerler katsayıların t-istatistik
değerleridir. * %1'deki anlamlılığı,** %5'deki anlamlılığı, ***%10'daki anlamlılığı
göstermektedir.

Tam logaritmik modellerde katsayılar, aynı zamanda esneklik
katsayılarını vermektedir. Patent tescil sayılarında meydana gelen bir artış fikri
ve sınai mülkiyet hakları korumasındaki bir artış anlamına gelecek ve sahibine
tekel hakkı kazandıracaktır, bu nedenle Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı
sermaye yatırımlarının azalmasına sebep olacaktır. Bu negatif ilişki %10
istatistiki anlamlılık düzeyinde, istatistiksel olarak anlamlıdır. 1984 yılındaki
yapısal kırılma patent tescil sayılarının doğrudan yabancı sermaye yatırımları
üzerindeki etkisini pozitife çevirmiştir. Burada etkili olan faktör ekonomi
politikasındaki değişikliğe bağlanabilir. Her ne kadar Türkiye’de 24 Ocak
Kararları ile ekonomi politikası açısından bir dönüşüm yaşanmışsa da 12 Eylül
Darbesi ekonomik alan üzerinde etkili olmuştur. 1983 seçimlerinden sonra
iktidara gelen hükümet ile politik istikrar ortamı sağlanmıştır. Bu da doğrudan
yabancı sermaye yatırımları girişleri üzerinde etkili olmuştur. Dolayısıyla 1984
ve sonrasında patent tescil sayısında meydana gelen bir artış doğrudan yabancı
sermaye yatırımları girişlerinde bir artışa yol açacaktır. 1980 sonrası dönemde
gerek Türkiye’de uygulanan ülkemizin dışa açılma politikalarının etkisi,
gerekse küreselleşmenin hız kazanmasıyla dünyanın her yerinde aynı ürün
üretilir ve tüketilir hale gelmiştir. Bu nedenle yenilik yapan firmalar veya
yatırım yapacak olan firmalar ürünlerini taklitlerinden koruma ihtiyacı duymuş
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ve fikri ve sınai mülkiyet haklarının yabancı ve yerli yatırımcı için önemi
artmıştır. 1994 yılında Türk Patent Enstitüsü’nün kurulmasıyla fikri ve sınai
mülkiyet haklarının gelişimi ve önemi ile ilgili ülkemizde önemli bir adım
atılmıştır. Türkiye’de patent korumasına güvenin artması patent tescillerinin
artmasını sağlamış ve dolayısıyla fikri ve sınai mülkiyet hakları korumasının
yatırımcıları pozitif etkilemesi gerçekleşmiştir. Uzun dönemde patentlerin
doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerindeki pozitif etkisi negatif
etkisinden daha güçlüdür. Uzun dönemde patent korumasının olmadığı durumda
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını artacaktır. Ancak 1984 sonrası
dönemde patent korumasının olmaması ise doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarını azaltacaktır. Elde edilen denklemde kısa dönemde anlık
nedensellik olmadığı için değişkenlerin 6 gecikmeye kadar gecikme değerleri
modele eklenmiş, anlamsız olan değişkenler modelden sırasıyla çıkarılmıştır.
lnpatent ve lndthacmi’nin bir gecikmeli değeri anlamsız olmasına rağmen
modelden çıkarılmamıştır. Çünkü bu iki değişken doğrudan yabancı sermaye
yatırımları üzerinde trend etkisi oluşturmaktadır.
Dış ticaret hacmi ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasında
istatistiki olarak anlamlı bir ilişki çıkmamıştır. Bunun nedenlerinden biri ülkeye
gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının iç pazara yönelik olması
olabilir. Ancak bundan ziyade katsayının anlamsız çıkmasındaki önemli bir
diğer etken, ülkemizdeki dışa açılma politikalarının 1980'li yıllardan itibaren
etkilerini göstermeye başlamış olmasıdır. Çünkü 1984 yapısal kırılmayı
gösteren kukla değişkeni ile dış ticaret hacmi katsayısı ele alınınca %10
anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Kukla değişken ve dış
ticaret hacminin çarpımından oluşan katsayı 1984 yılından itibaren (D1984=1)
dış ticaret hacminin değişkenliğindeki bir artışın doğrudan yabancı sermaye
yatırımları girişlerinde bir artışa sebep olacağı şeklinde yorumlanabilir.
Kısa dönem denklemindeki hata teriminin 0 ile -1 arasında çıkması ve
%1 anlamlılık düzeyinde anlamlı olması hata düzeltme mekanizmasının
çalıştığını göstermektedir. Hata düzeltme modeli ile serilerin uzun dönemde
karşılaştıkları şokların etkisinin geçici olup olmadığı ve şokların ne kadar
zamanda etkisini yitireceği araştırılmaktadır. Uzun dönem dengesinde meydana
gelen sapmalar ((1/0.9118)= 1.06) yaklaşık olarak bir yıldan kısa bir süre sonra
dengeye gelmektedir.
Özet olarak patent tescilleri kısa dönemde doğrudan yabancı sermaye
yatırımları girişini negatif etkilerken, 1984 yılındaki yapısal kırılmanın etkisi
modele dahil edilince patent tescillerinin doğrudan yabancı sermaye yatırımları
üzerindeki etkisi pozitif olmuştur. Dolayısıyla patent tescilleri doğrudan yabancı
sermaye yatırımlarını olumlu yönde etkilemektedir.
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4. SONUÇ
Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarını gerçekleştiren çok uluslu şirketlerin yatırım kararlarını etkileyen
önemli faktörlerden biridir. Ev sahibi ülke ekonomileri açısından da özellikle
yeni fiziksel yatırım ile gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımları büyümeyi
hızlandıran bir faktördür. Bu çalışmada Türkiye'de 1974-2012 dönem aralığında
doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile patentler dolayısıyla fikri ve sınai
mülkiyet hakları koruma gücü arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığı
araştırılmıştır. Türkiye için yapısal kırılmaları dikkate alan eşbütünleşme
yöntemi uygulayarak bu iki değişken arasındaki ilişkiyi inceleyen herhangi bir
çalışmaya rastlanmadığı için bu çalışmanın bu açıdan önem arz ettiği; literatüre
bir katkı niteliği taşıdığı düşünülmektedir.
Gregory-Hansen eşbütünleşme testine göre kırılma yılı 1984 olarak
belirlenmiştir. Bu kırılma 1984 yılında Türkiye'de doğrudan yabancı sermaye
yatırımları ve patent arasında rejim değişikliğine neden olmuştur. 1980
öncesinde ülke ekonomisi dışa kapalı bir model sergilerken, 1980 sonrasında
dışa açılma politikalarının etkisi bu iki değişken arasındaki ilişkiye de
yansımıştır. 1984'den önce doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve patent
ilişkisi negatif yönlü iken 1984'deki rejim değişikliği ile ilişkinin yönü pozitif
olmuştur. 1984 öncesi negatif ilişkinin sebebi patent alınma gerekçeleri olarak
değerlendirilebilir. Yabancıların bir ülkede patent almasının birinci gerekçesi
doğrudan yabancı sermaye yatırımları yapma amacı iken, ikincisi ise
lisanslamadır. Lisanslama ise bir firmanın buluşunu belli bir ücret karşılığında
başka bir girişimcinin üretmesine izin vermesidir. 1984 öncesinde ülke
ekonomisindeki politik risk ve belirsizliklerin patent alan yenilikçi yabancıların
bu patentleri lisanslama için almış olduğunu gösterebilir. Bunun yanında negatif
etkinin diğer nedeni 1980 öncesi devlet eliyle yaratılmış tekeller ile birlikte
patent alarak gerçekleştirilen yeni doğrudan yabancı sermaye yatırımların da
yeni tekeller yaratarak sektöre yeni doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının
girmesini engellemiş olması olabilir. 1984'deki rejim değişikliği ile doğrudan
yabancı sermaye yatırımları ve patent ilişkisinin pozitif olması, dışa açık
politikalar ve özelleştirmelerin etkisi ile ülke ekonomisinin daha rekabete açık
hale gelmesi ve alınan patentlerin lisanslamadan ziyade kendi üretimini
gerçekleştirmek için doğrudan yabancı sermaye yatırımı amaçlı olduğunu
gösterebilir. Bunun dışında bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi ve taklitçiliğin
artması, yüksek teknolojili doğrudan yabancı sermaye yatırımları için patent
ihtiyacını arttırmış olabilir. Ayrıca ülkemizin 2000'li yıllarda uluslararası patent
sözleşmelerine üye olması, fikri ve sınai mülkiyet hakları korumasını arttırması
bu ilişkinin pozitif olmasının açıklayıcısı olarak değerlendirilebilir.
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Türkiye'de alınan patentler hala gelişmiş ülkelerin oldukça gerisindedir.
Bunun en önemli nedeni ise Türkiye'nin halen bilim ve teknoloji alanında
gelişmiş olan ülkelerle arasındaki teknoloji açığıdır. Ülkemizde patent
tescillerinin arttırılmasının ve teknolojik gelişimin gerçekleştirilmesinin
kalkınmamız açısından önem arz ettiği düşünülmektedir. Böylece bir yandan
ülkenin yüksek katma değerli ürünler üreterek gelişmesi ve dışa bağımlılığının
azalması sağlanırken diğer yandan özellikle Türkiye’de yurtiçi tasarrufların
yetersizliği dikkate alındığında doğrudan yabancı sermaye yatırımlarındaki artış
ile büyüme sürecine ek bir dinamizm kazandırılabilir. Ancak gerek patent
sayılarının artması gerekse yenilikçiliğin ortaya konulması kolay ve kısa
dönemli politikalar değildir. Bunların gerçekleştirilebilmesi için öncelikle
ülkemizde araştırma-geliştirme harcamalarına daha çok pay ayrılması; eğitime
verilen önemin artırılarak yaratıcı ve yenilikçi düşünce sisteminin hakim olduğu
bir insan sermayesinin oluşturulması; yenilik merkezlerinin-teknoparkların
kurulması ve mevcutların işlevselliklerinin sağlanmasının gerek koşullar olduğu
öngörülmektedir.
Ülkelere giren doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının türü ve niteliği
çok önemlidir. Maalesef ki Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarının önemli bir kısmı kahverengi sermayedir. Bir başka deyişle
genellikle kurulu kapasitenin satın alınması şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu
nedenle Türkiye'de yeşil alan yatırımları ile gelen doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarını arttırmak için teşvikler geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Yetersiz sermaye nedeniyle gerçekleştirilemeyen yatırımlar özellikle Yap-İşletDevret modelleriyle ile yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirilip ülkede
kalıcı bir yatırım oluşturulması sağlanabilir, bunun için ise nitelikli yabancı
firmalarla işbirliği sözleşmeleri yapılabilir. Fikri ve sınai mülkiyet haklarına
daha da önem verilip, gerekli kanunların çıkarılması ve uygulama sürecinin iyi
bir şekilde denetlenmesi; ülkemize giriş yapacak olan teknolojisi yüksek
yabancı sermayeyi arttırabilir.
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1. GİRİŞ
Bilgisayar teknolojisi 20. yüzyılın ikinci yarısına damgasını vurmuş,
son yıllarda da gelişimini hızla devam ettiren bir sektör haline gelmiştir.
Önceleri sadece hesaplama ve depolama ünitesi olarak kullanılan bilgisayarlar,
özellikle son 30 yıl içerisinde geliştirilen yazılımlarla birçok ihtiyaca cevap
veren bir vazgeçilmez olmuştur. Masaüstü bilgisayarların taşınabilirlik
açısından fiziki kabiliyetlerinin düşük olması ve günlük hayatta bilgisayar
kullanımına olan ihtiyacın artması nedeniyle sektör daha küçük taşınabilir
özellikteki bir bilgisayar geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu amaçla üretilen dizüstü
bilgisayarlar yaygın kullanıma ulaşmış, taşınabilir durumları nedeniyle mobil
teknolojik ürün kapsamında değerlendirilmektedir.
Mobil ürün sınıflamasında başı çeken cep telefonları, son yıllarda akıllı
teknoloji olarak adlandırılan ve bilgisayar yazılımlarına benzer özellikler içeren
yapıda üretilmesi cep telefonu sektörünün de hızla gelişmesini sağlamıştır.
Ancak boyut olarak bir bilgisayar kullanım rahatlığının sağlanamamış olması
bilgisayardan küçük, cep telefonundan büyük boyutlu bir teknolojik ürün
üretimine yönelimi arttırmıştır. Bu süreç sonrasında 2001 yılında Comdex
fuarında kişisel bilgisayarlardaki yazılımın aynısı kullanılarak geliştirilen küçük
boyutlu bir bilgisayar tanıtıldı.
Tanıtımı yapan Microsoft kurucusu Bill Gates’in dizüstü
bilgisayarlardan daha hafif ve bloknot defter boyutlarında bir cihaz olarak
olarak nitelendirdiği yeni bilgisayar türü, tablet bilgisayar olarak anılmaya
başlandı (Tüzün vd., 2013).
Tablet bilgisayar satışlarında kırılma noktası Apple markasının ürettiği
iPad ürününün piyasa sürülmesi ile yaşanmıştır. 2010 yılı Nisan ayında Apple
kurucusu Steve Jobs tarafından tanıtılan iPad, bir yılın içinde 15 milyon adet
satış rakamına ulaşmıştır (Usta, 2013).
Tablet bilgisayar günümüzde eğitim sektörü başta olmak üzere finans,
iletişim, medya vb. sektörlerde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında
büyük oranda kişisel bilgisayar amaçlı kullanımı da azımsanmayacak kadar
fazladır. Buradan hareketle, satın alınmak istenen tablet bilgisayarlar için karar
verme süreci içerisinde hangi özelliklere daha çok dikkat edildiğinin
belirlenmesi önemli görülmektedir.
Çalışma tablet bilgisayar seçiminde dikkat edilmesi gereken ana ve alt
kriterlerin önem düzeylerini ortaya koymaktadır. İlk olarak tablet bilgisayarın
tarihçesi ve bulanık mantık kavramları ele alınmış ve bulanık analitik hiyerarşi
sürecinde kullanılan Abdel-Kader ve Dugdale yöntemi kullanılarak kriterlerin
sıralaması gerçekleştirilmiştir.

91

KAUJEASF 7(12), 2016: 89-107
2. LİTERATÜR
2.1. Tablet Bilgisayarın Tarihçesi
Son dönem teknolojik ürünlerden biri olan tablet bilgisayarlar 2010
yılından sonra popüler olmuştur. 7 inç veya daha büyük ekrana sahip,
dokunmatik özelliğine sahip olan cihazlar tablet olarak adlandırılmaktadır.
Günümüzde tablet bilgisayarlar kullanıcılara taşınma ve kullanım kolaylığı
sağladığı için küçük boyutlu dizüstü bilgisayarların yerini almaya başlamıştır.
Farklı firmalar 2000’li yılların başında tablet olarak ifade edilen
dokunmatik ekran özelliği olan bilgisayarları piyasaya sürmüşlerdir. Fakat fiyat,
işlemci teknolojisi vs. gibi nedenlerden dolayı istenildiği kadar başarı elde
edilememiştir. 27 Ocak 2010 yılında ise 1024x768 çözünürlüğünde 9,7 inç
ekran boyutunda WiFi ve 3G bağlantı özelliğine sahip iPad adlı ürünün ortaya
çıkması ile tablet bilgisayarlar kullanıcıların dikkatini çekmeye başlamıştır. İlk
çıkan iPad kendisinden önce piyasaya sürülen iphone’dan farklı gözükmüyordu.
Fakat iPad’in içerik sunan bir ürün olarak müşterilere sunulması ve gelişen
internet teknolojisi ile bağlantılı olarak kişilerin istediği her yerden sanal
dünyaya bağlanabilme olanakları cihazın kullanımını yaygınlaştırmıştır. Peş
peşe çıkan yeni ürünler ve farklı firmaların bu sektöre ağırlık vermeleri
kullanıcılara sunulan tablet bilgisayar seçeneklerini ve fiyat çeşitliliğini artırmış
ve buna bağlı olarak da kullanımını yaygınlaştırmıştır (Daşkıran, 2012).
2.2. Literatür Taraması
Literatür incelendiğinde, çok kriterli karar verme yöntemlerinin
otomotivden finans sektörüne, savunma ve makine sanayisinden orman
endüstrisine, eğitimden elektronik ürün sektörüne kadar geniş bir yelpazede
kullanıldığı görülmektedir. Benzer şekilde ileri teknoloji ürünlerinin son
yıllarda yoğun kullanıma sahip olması ve çok çeşitli özellikleri barındırması,
çok kriterli karar verme yöntemlerine olan ihtiyacın diğer alanlarda olduğu gibi
bu sektör içinde geçerli olduğunu göstermektedir. Buradan hareketle çok kriterli
karar verme yöntemleri cep telefonu, GSM operatörü, masaüstü veya dizüstü
bilgisayarlar, işletim sistemi vb. ileri teknoloji ürünlerin seçim problemine
uygulanarak, ürünlerin tercihinde etkili olan kriterler önem derecelerine göre
belirlenmeye çalışılmaktadır. Türkiye’de yapılan çalışmalara bakıldığında
Dündar ve Ecer (2008), üniversite öğrencilerinin GSM operatör tercihleri
üzerinde etkisi olan kriterleri belirleyerek, AHP yöntemi ile tercih sıralaması
yapmışlardır. Çalışmada konuşma ücreti, hat ücreti, kapsama alanı, ailenin
GSM operatörü aboneliği ve hizmet kalitesi kriterlerine göre tercih edilen GSM
operatörlerinin sıralaması belirlenmiştir. Numara taşınabilirliği sistemine
geçilmesi sonrasında GSM operatörü seçim kriterlerine dayanarak Bulanık
TOPSIS metodunu kullanan Erginel vd. (2010),
operatör firmalarının
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gelecekteki pazar paylarını belirlemeye çalışmışlardır.
Cep telefonu seçimi üzerine yapılan çalışmalardan Akay (2011), çok
kriterli karar verme yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Prosesi, Analitik Ağ
Prosesi, Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Bulanık Analitik Ağ Prosesi
yöntemlerini kullanmışlardır. Selçuk Üniversitesi öğrencileri üzerinde yapılan
çalışmada beş cep telefonu markası seçilerek, dört tercih kriteri çerçevesinde en
çok tercih edilen cep telefonu markası tespit edilmiştir. Cep telefonu seçim
problemi üzerine benzer bir çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri
üzerine Ömürbek ve Şimşek (2012) tarafından AHP yöntemi kullanılarak
yapılmıştır.
Düzakın ve Demirtaş (2005) çalışmalarında, masaüstü bilgisayarların
donanım özellikleri değerlendirilerek Veri Zarflama Analizi ile optimum
bilgisayar donanımının oluşturulmasını amaçlamışlardır. Dizüstü bilgisayarların
etkinliklerinin ölçülmesini amaçlayan Erpolat ve Cinemre (2011) ise Analitik
Hiyerarşi Yöntemi ile elde ettikleri ağırlıklar kapsamında kısıtlamasız VZA ve
ağırlık kısıtlamalı VZA modelleri kullanarak 54 dizüstü bilgisayarı
incelemişlerdir.
Ertuğrul ve Karakaşoğlu (2010), dizüstü bilgisayar seçim problemini
ELECTRE ve Bulanık AHP yöntemlerini birlikte kullanarak ele almışlardır. Bir
başka dizüstü bilgisayar seçim problemini ele alan çalışma Pekkaya ve Aktogan
(2014) tarafından yapılmıştır. Dizüstü bilgisayar seçiminde dikkate alınan
kriterlerin önem dereceleri, AHP yönteminin yanı sıra AHP-DEA bileşimi bir
yöntem kullanılarak belirlenmeye çalışılmış olup fiyat ve işlem hızı önemli
kriterler olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra ağırlıkların AHP ve sıralamanın
TOPSIS yöntemiyle yapılabildiği gibi ağırlıkların AHP-DEA bileşimi ve
sıralamanın VIKOR yöntemleri üzerinden yapılmasının daha kullanışlı olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Çok kriterli karar verme yöntemlerinin kullanılarak seçim problemi
çözümü kapsamında diğer ileri teknolojik ürün çalışmalarından farklı bir
çalışma Özen ve Orçanlı (2013) tarafından yapılmıştır. AHP ve TOPSIS
yöntemleri ile elektronik kitap okuyucu seçim problemine yönelik kriterler
belirlenerek çözüm amaçlanmıştır.
Elde edilen bulgular, e-kitap okuyucusu seçiminde yedek parça, bakım
ve arıza durumunun, yazılımın, donanımın, ağırlık ve fiyatın en önemli kriterler
olduğu yönündedir.
Bu çalışma bahsedilen literatür çalışmaları ışığında, son yıllarda yaygın
kullanım imkanı bulmuş olan tablet bilgisayarların seçim problemi üzerine çok
kriterli karar verme yöntemlerini uygulayarak çözüme ulaşmayı
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amaçlamaktadır.
Literatürde tablet bilgisayar seçimi üzerine çok kriterli karar verme
yöntemlerinin kullanıldığı tek çalışma Tsai ve Chang (2013) tarafından
yapılmıştır. Çalışmada dört çok kriterli karar verme yöntemi (AHP-GRA, AHPTOPSIS, AHP-VIKOR ve Bulanık AHP) yedi farklı tablet bilgisayar markasına
uygulanmış, önem sırasına göre Apple iPad, Samsung Galaxy Tab ve Acer
Iconia Tab ürünlerinin diğer tablet markalarına göre daha tercih edilebilir
oldukları belirlenmiştir.
Yerli literatürde tablet bilgisayar seçim problemine yönelik bir
çalışmanın yapılmamış olması ve uluslararası literatürde de tek bir çalışma ile
problemin yeterli miktarda incelenmediği görülmüştür. Bu durum, bu
çalışmanın gerçekleştirilmesinde temel motivasyonu oluşturmaktadır.
3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
3.1. Bulanık Kümeler Kuramı ve Bulanık Sayılar
Zadeh (1965) klasik yöntemlerin hayattaki durumları tanımlamasında
yetersiz kaldığını düşünmesi üzerine bulanık kümeler kavramı doğmuştur.
Karşılaşılan problemlerde kesin tanımlamaların yapılmasının olanaksız olduğu
ve net sınırlar içerisinde değerlendirilemeyeceği savunulmaktadır. Nitekim iki
tercihli bir tanımlamada (örneğin uzun ve kısa) iki farklı durumun net bir
şekilde açıklanamadığı ve durumlar arasında birçok durumunda olabileceği
açıktır. Bu durum bulanık kümeler kuramı çerçevesinde nicel olarak 0-1
şeklinde değil, “bir dereceye kadar üye” olarak tanımlanmaktadır.
Ã bulanık kümesine ait üyelik fonksiyonu, X bir evrensel kümeyi
gösterdiği düşünüldüğünde; μÃ(x):X[0,1] şeklinde tanımlanır (Kaptanoğlu ve
Özok, 2006:197). Üyelik fonksiyonu μÃ(x):R[0,1] olarak tanımlanan bir Ã
bulanık sayısı için aşağıdaki özellikler tanımlanmaktadır (Dubois ve Prade,
1983):
μÃ (x), reel sayılar kümesi içerisinde 0, 1 kapalı aralığında bir
sürekli fonksiyondur,
μÃ (x) konveks bulanık altkümedir,
μÃ (x0)=1 eşitliğini sağlayan bir x0 sayısı vardır.
Yaygın kullanılan üçgensel bulanık sayılar a, b ve c sırasıyla en küçük
olası değeri, en umut verici değeri ve en büyük olası değeri göstermektedir ve
denklem (1) üçgensel bulanık sayılar fonksiyonunu göstermektedir (Naghadehi
vd., 2009: 8219).
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(1)

Şekil 1 Bir Üçgensel Bulanık Sayısının Üyelik Fonksiyonu
Bulanık sayıların sıralanması optimizasyon ve karar verme
yöntemlerinde temel problemi oluşturmaktadır. Reel sayılarda olduğu gibi doğal
sıralamaya sahip olmayan bulanık sayıların sıralanması için farklı yöntemler
mevcuttur (Kaptanoğlu ve Özok, 2006). Yaygın olarak kullanılan bu
yöntemlerden biri, bu çalışmanın da kapsamında olan Abdel- Kader ve Dugdale
(2001) yöntemidir.
Mevcut sıralama yöntemlerinde bir bulanık sayının tam üyelikler, sağ
taraftaki kısmi üyelikler ve sol taraftaki kısmi üyelikler olmak üzere üç kısma
ayrıldığı görülmektedir. Mevcut bu yöntemler sadece sol taraftaki üyelikleri
veya her iki taraftaki üyelikleri yansıtırken, Abdel-Kader ve Dugdale üç kısmın
da dahil edildiği bir sıralama yöntemi öne sürmüşlerdir (Abdel-Kader ve
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Dugdale, 2001).
Yöntemde
iyimserlik endeksi kullanılarak, Ãk=(lk, mk, uk) (burada
k=1,2,….,n) bulanık sayıları için; V(Ãk) ise Ãk’nın değeri olsun. Bu durumda
sıralama;

 



u k  xmin
xmax  l k
V ( Ã K )  mk  
  (1   ) 1 

 xmax  xmin  mk  l k  
  xmax  xmin  u k  mk 

(2)

Şeklinde olur ve formülde ifade edilen;

x min  inf S

(3)

x max  sup S

(4)
(5)

n

S   Sk
k 1

Sk=(l1, m1, u1,…….,ln, mn, un) k=1,2,…..,n
olarak gösterilebilir.
3.2. Bulanık Analitik Hiyerarşi (BAHP) Süreci
Çok kriterli karar verme problemlerinde sıkça kullanılan Analitik
Hiyerarşi Prosesi (AHP), ilk olarak Saaty (1980) tarafından geliştirilmiştir.
Ancak temel AHP bireysel yargıların net ifade edilmesinde sorunlu olduğu
savunulmaktadır (Wang ve Chen, 2007). Görüşlerin daha doğru şekilde
yansıtılabilmesi için Analitik Hiyerarşi Prosesine bulanık mantık yaklaşımı
dahil edilerek uygulanmasının karar verici için daha uygun olacağı
düşünülmektedir (Ayhan 2013). Literatürde en yaygın bulanık AHP yöntemi
Chang (1996) tarafından geliştirilmiştir. X={x1,x2,...,xn} bir ölçüt kümesi ve
G={g1,g2,...,gn} bir amaç kümesi olduğu kabul edilsin. Burada her bir ölçüt
alınarak, her bir hedef için derece analizi gerçekleştirilir. Böylece her bir ölçüt
için m tane derece analiz değerleri elde edilerek şu şekilde gösterilebilir:

Burada tüm
’ler üçgensel bulanık sayılardır. Chang’ın
derece analizi adımları ise aşağıda sıralanmıştır.
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Adım 1: i. ölçüte göre bulanık sentetik derecenin değeri şu şekilde tanımlanır;

(6)
Buradaki
değerine ulaşmak için m derece analiz değerine altta
görüldüğü gibi bulanık toplama işlemi uygulanır.
(7)
Denklem (6)’da diğer çarpım kısmını

elde etmek için;

(8)
ve denklem (8)’deki vektörün tersi hesaplanarak elde edilir:

(9)
Adım 2:

ve
iki üçgensel bulanık sayı olup,
’nin olabilirlik derecesi aşağıdaki şekilde tanımlanır.
(10)

ve eşit olarak denklem (11)’deki gibi ifade edilebilir:

(11)

Eşit şekilde
i, d,
ve
arasındaki en yüksek kesişim değeri
D noktasının ordinatıdır ve Şekil 2’de görüldüğü gibi de ifade edilebilir;

97

KAUJEASF 7(12), 2016: 89-107

Şekil 2 M1 ve M2 Arasındaki Kesişim Noktası
M1 ve M2’yi karşılaştırabilmek için
her ikisininde hesaplanması gerekmektedir.

ve

değerlerinin

Adım 3: Bir konveks bulanık sayının, k konveks bulanık sayıdan (Mi (i=1, 2,
…, k)) büyük olmasının olabilirlik derecesi;
(12)
olarak tanımlanır. Burada k=1,2,…,n; k≠i için
varsayılsın. Ağırlık vektörü denklem(13)’de görüldüğü gibidir.

olduğu

(13)
Burada Ai (i=1,2,…,n) n elamana sahiptir.
Adım 4: Normalize edilmiş ağırlık vektörleri;
(14)
ile elde edilir ve burada W, bulanık olmayan bir sayıdır.
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Tablo 1. Bulanık Önem Düzey Ölçeği
Bulanık Ölçek

Karşılık Ölçek

(A kriteri tarafı)

(B kriteri tarafı)

l

m

u

l

m

u

Eşit

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Biraz önemli

0.67

1.00

1.50

0.67

1.00

1.50

Daha önemli

1.50

2.00

2.50

0.40

0.50

0.67

Çok daha önemli

2.50

3.00

3.50

0.29

0.33

0.40

Mutlak Önemli

3
.50

4
.00

4
.50

0.
22

0
.25

0
.29

Kriterlerin önem derecelerinin belirlenmesinde İkili Karşılaştırma
Matrisi kullanılmıştır. İkili önem matrisinde önem düzeylerinin tespiti Tablo
1’de belirtilen ölçeklendirmeye göre yapılmıştır. Bu ölçeğe göre
değerlendiriciler ikili karşılaştırmaları gerçekleştirerek BAHP tekniği ile ağırlık
vektörleri hesaplanmıştır.
3.3. Araştırma Deseni
Araştırma Vatan bilgisayar (www.vatanbilgisayar.com.tr) ve Gold
bilgisayar (www.gold.com.tr) sitelerinde yer alan tablet bilgisayar türleri
incelenerek elde edilen ana ve alt kriterler konularında uzman 5 kişi tarafından
Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi kullanılarak değerlendirilmiştir.
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Şekil 3. Tablet PC seçiminde Ana ve Alt Kriterlerin Belirlenmesi
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI
4.1. Tablet PC Ana Kriterlerin Belirlenmesi
Uzman görüşlerinden elde edilen verilere göre 7 ana kritere ait ikili
karşılaştırma matrisi tablo 2’de gösterilmiştir. 7 ana kriterin adları tabloda yer
kaplamaması için kodlanmıştır.
Kodlama işleminde C1: Hız Kriteri, C2: Bağlantı ve Multimedya
Özellikleri Kriteri, C3: Görüntü Özellikleri Kriteri, C4: Kapasite Kriteri, C5:
Prestij Kriteri, C6: İşletim Sistemi Kriteri, C7: Fiyat Aralığı Kriteri olarak
belirlenmiştir.
Tablo 2. Ana kriter verileri bulanık ikili karşılaştırma matrisi
C1

C2

C3

C4

C
1

1, 1, 1

1,59,
1,89,
2,19

1,03,
1,32,
1,65

1,51, 2,
2,54

C
2

0,46,
0,53,
0,63

1, 1, 1

C
3

0,61,
0,76,
0,97

2,33,
2,86,
3,38

C
4

0,39,
0,86,
0,5, 0,66 1,02, 1,2

C5

C6

C7

2,35, 2,86, 1,37, 1,74,
3,44
2,19

0,55, 0,66,
0,82

0,3,
0,35,
0,43

0,83, 0,98, 1,42, 1,74, 0,74, 0,87,
1,17
2,12
1,04

0,3, 0,35,
0,43

1, 1, 1

1,1, 1,32, 1,42, 1,74, 1,28, 1,52,
1,57
2,12
1,8

0,57, 0,7,
0,88

1,49, 1,74, 0,53, 0,64,
2,02
0,79

0,41, 0,5,
0,62

0,62, 0,7,
0,81

0,53, 0,7,
0,92

1, 1, 1

0,57, 0,76,
1,01

0,64,
0,76,
0,91

1, 1, 1

C
5

0,29,
0,35,
0,43

0,47,
0,57, 0,7

0,47,
0,57,
0,7

0,49, 0,57,
0,67

C
6

0,46,
0,57,
0,73

0,96,
1,15,
1,35

0,56,
0,66,
0,78

1,27, 1,55, 1,24, 1,43,
1,88
1,62

C
7

1,21,
1,52,
1,82

2,33,
2,86,
3,38

1,14,
1,43,
1,76

1,62, 2,
2,43

1, 1, 1

1,09, 1,43, 0,99, 1,32,
1,88
1,76

1, 1, 1
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Tablo 3. Ana kriter verileri Sentetik değerler ve kriter ağırlıkları (önem
düzeyi)
l

m

u

W

NormalizeW

Sıra

Hız Özellikleri

0,140

0,203

0,292

0,122

0,276

2

Bağlantı ve Multimedya
Özellikleri

0,075

0,103

0,144

0,025

0,056

6

Görüntü Özellikleri

0,124

0,175

0,247

0,089

0,202

3

Kapasite Özellikleri

0,079

0,109

0,152

0,029

0,065

5

Prestij Özellikleri

0,058

0,079

0,110

0,011

0,025

7

İşletim Sistemi

0,090

0,126

0,177

0,042

0,095

4

Fiyat Aralığı

0,140

0,205

0,296

0,123

0,281

1

Kriterler

Tablo 3’de tablet bilgisayar seçiminde kullanılan ana kriterlerin ağırlık
değerlerine bakıldığında %28,1 ile fiyat aralığı kriteri ön plana çıkmıştır. Onu
sırasıyla %27,6 ile hız özelliği kriteri, %20,2 ile görüntü özelliği kriteri takip
etmiştir. Tablet bilgisayar alımında en son dikkat edilen kriter ise %2,5 değeri
ile prestij kriteridir. Elde edilen veriler Pekkaya ve Aktogan’ın (2014) dizüstü
bilgisayarların seçimi üzerine yapmış olduğu çalışma ile paralellik
göstermektedir.
4.2. Hız Alt Kriterlerinin Belirlenmesi
Tablo 4. Hız alt kriter verileri bulanık ikili karşılaştırma matrisi
Ram

İşlemci Hızı

İşlemci Türü

İşlemci
Teknolojisi

Ram

1, 1, 1

0,6, 0,74, 0,94

1,28, 1,61, 1,98

0.83, 1, 1.23

İşlemci Hızı

1,07, 1,35, 1,67 1, 1, 1

0.74, 0.87, 1.04

0.74,0.87, 1.04

İşlemci Türü 0,51, 0,62, 0,78 0.96, 1.15, 1.35 1, 1, 1

0.74, 0.92, 1.14

İşlemci
Teknolojisi

1, 1, 1

0.81, 1, 1.2

0.96, 1.15, 1.35 0.88, 1.08, 1.35

Tablo 5’de Normalize değerlerine göre hız kriterinin alt maddelerine
bakıldığında Ram kriteri %29,9 ile en ön sırada yer almaktadır. Sonraki
sıralamada ise %27,5 ile İşlemci teknolojisi, %24,9 ile İşlemci hızı ve %17,7 ile
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de İşlemci türü kriterleri gelmektedir.
Tablo 5. Hız alt Kriter verileri sentetik değerler ve kriter ağırlıkları (önem
düzeyi)
l

m

u

W

Normalize-W

Sıra

Ram

0.195

0.266

0.364

0.137

0.299

1

İşlemci Hızı

0.186

0.250

0.336

0.114

0.249

3

İşlemci Türü

0.168

0.226

0.302

0.081

0.177

4

İşlemci Teknolojisi

0.192

0.259

0.347

0.126

0.275

2

Kriterler

4.3. Bağlantı Alt Kriterlerinin Belirlenmesi
Bağlantı kriterini belirleyen alt kriterlerin belirlenmesi için yapılan
analiz Tablo 6 ve 7’de gösterilmiştir.
Tablo 6. Bağlantı alt Kriter verileri Bulanık ikili karşılaştırma matrisi
MicroUSB
MicroUSB 1, 1, 1

MicroSD

0.48, 0.56,
0.67

Wi-Fi

1.98, 2.3,
2.64

Bluetooth

0.26, 0.3,
0.35

3G-4G

1.51, 1.89,
2.31

Kamera

1.98, 2.49,
3.05

MicroS
Wi-Fi
D
1.49,
0.38,
1.78,
0.44, 0.5
2.08
0.25,
1, 1, 1
0.28,
0.33
3.06,
3.57,
1, 1, 1
4.07
0.57,
0.23,
0.76,
0.26,
1.01
0.31
2.33,
0.25,
2.86,
0.28,
3.38
0.33
0.25,
2.76,
0.28,
3.29, 3.8
0.33

Bluetooth

3G-4G
Özelliği

2.86, 3.37,
3.87

0.43, 0.53,
0.66

0.33, 0.4,
0.5

0.99, 1.32,
1.76

0.3, 0.35,
0.43

0.26, 0.3,
0.36

3.27, 3.78,
4.28

3.06, 3.57,
4.07

3.06, 3.57,
4.07

1, 1, 1

0.31, 0.37,
0.46

0.26, 0.3,
0.36

2.18, 2.7,
3.22

1, 1, 1

1.02, 1.32,
1.7

2.76, 3.29,
3.8

0.59, 0.76,
0.98

1, 1, 1

Kamera

Tablo 7’ye göre Bağlantı ana kriterinin alt kriterlerinde Wi-Fi özelliği
açık ara %51,9’ile ilk sırada yer almıştır. Sırasıyla %20,4 ile Kamera özelliği,
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%16,6 ile 3G-4G özelliği, %8 ile MicroUSB, %1,6 ile MicroSD ve %0,7 ile
Bluetooth özelliği gelmektedir.
Tablo 7. Bağlantı alt Kriter verileri sentetik değerler ve kriter ağırlıkları
(önem düzeyi)
l

m

u

W

Normalize-W

Sıra

MicroUSB

0.105

0.141

0.190

0.039

0.088

4

MicroSD

0.053

0.072

0.100

0.007

0.016

5

Wi-Fi

0.250

0.334

0.443

0.232

0.519

1

Bluetooth

0.043

0.056

0.077

0.003

0.007

6

3G-4G Özelliği

0.134

0.189

0.263

0.074

0.166

3

Kamera

0.151

0.209

0.285

0.091

0.204

2

Kriterler

4.4. Prestij Alt Kriterlerinin Belirlenmesi
Tablo 8. Prestij verileri Bulanık ikili karşılaştırma matrisi
Tasarım

Kalınlık

Marka

Teknik
Servis

Ağırlık

Tasarım

1, 1, 1

1.37, 1.61,
1.89

1.24, 1.52,
1.86

0.3, 0.35,
0.43

0.38, 0.44,
0.5

Kalınlık

0.53, 0.62,
0.73

1, 1, 1

0.69, 0.8,
0.94

0.4, 0.46,
0.54

0.26, 0.3,
0.36

Marka

0.54, 0.66,
0.81

1.07, 1.25,
1.45

1, 1, 1

0.59, 0.72,
0.86

0.34, 0.4,
0.47

Teknik
Servis

2.33, 2.86,
3.38

1.85, 2.17,
2.51

1.16, 1.4,
1.68

1, 1, 1

1.22, 1.4,
1.6

Ağırlık

1.98, 2.3,
2.64

2.76, 3.29,
3.8

2.12, 2.49,
2.92

0.63, 0.72,
0.82

1, 1, 1

Tablo 9’da belirtilen prestij ana kriterinde ön plana çıkan alt
kriterlerden en belirleyici olanı Ağırlık (%46,1) ve Teknik Servis (%37)
kriterleridir. Onları sırası ile %9,3 ile Tasarım, %5,2 ile Marka ve %2,3 ile
Kalınlık özelliği gelmektedir.
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Tablo 9. Prestij verileri Sentetik değerler ve kriter ağırlıkları (önem
düzeyi)
Kriterler

l

m

u

W

Normalize-W

Sıra

Tasarım

0.122

0.160

0.213

0.043

0.093

3

Kalınlık

0.082

0.104

0.133

0.010

0.023

5

Marka

0.101

0.131

0.171

0.024

0.052

4

Teknik Servis

0.215

0.287

0.380

0.172

0.370

2

Ağırlık

0.241

0.319

0.418

0.214

0.461

1

4.5. Görüntü Alt Kriterlerinin Belirlenmesi
Görüntü ana kriterini ekran çözünürlüğü ve ekran boyutu alt kriterleri
oluşturmaktadır. Alt kriter olarak İki özelliğin bulunması nedeniyle Fuzzy AHP
uygulanamamıştır. Kriterlerin önceliğini belirlemek için karar vericilerin
yapmış oldukları ikili karşılaştırmaların geometrik ortalaması alınmış ve bu
sonuca göre çözünürlük kriterinin “Daha Önemli” olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 10. Görüntü Alt Kriterleri
Geometrik Ortalama
Kriterler
Ekran Boyutu

Çözünürlük

l

m

u

0.36

0.40

0.47

5. SONUÇ
Çalışma son zamanlarda kullanımı giderek artan tablet bilgisayarların
bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesine (BAHP) göre ana ve alt kriterlerin
belirlenerek ideal tablet bilgisayar seçiminin gerçekleştirilmesine yöneliktir.
Araştırma Türkiye’nin önemli elektronik ürün satışı yapan iki sitesinde
satışı gerçekleştirilen 72 farklı tablet bilgisayarın özellikleri incelenerek
oluşturulan kriterler üzerinden gerçekleştirilmiştir. İki site üzerinden elde edilen
tablet bilgisayar özellikleri 7 farklı ana başlıkta gruplandırılarak alanında uzman
beş kişi tarafından değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler BAHP tekniği
kullanılarak ağırlıklandırılmıştır. Ana kriterler için yapılan işlemler alt kriterler
için de gerçekleştirilmiştir.
Analizler sonucunda elde edilen verilerin ağırlık değerlendirmelerine
göre tablet bilgisayar seçiminde en önemli ana kriterlerin “fiyat”, “hız” ve
“görüntü kriterleri” olduğu tespit edilmiştir. Hız ana kriterinin alt kriterlerinde
ise “Ram” ve “işlemci teknolojisi” kriteri belirleyici rol oynamaktadır. Prestij
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ana kriterinde “Ağırlık” ve “Teknik Servis Hizmeti” alt kriterleri ve görüntü ana
kriterinde ise “çözünürlük” kriterinin ekran boyutuna göre daha önemli olduğu
tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, tablet bilgisayar ihtiyacını karşılamak
isteyen tüketiciler ile piyasada daha fazla oranda yer almak isteyen firmalar
açısından önemli sonuçlar ortaya koymaktadır. Arz ve talep eden tarafların,
çalışmada belirlenen kriterler kapsamında karar verme ve strateji geliştirmeleri
önerilmektedir.
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ABSTRACT

Turkey and Iran are two
neighbors who are competing for being a regional power
in the Middle East. Defense spending has an important
status for both countries, in terms of both the state of
continuous turmoil in the countries of the region and as
an indicator of national power. On the other hand, there is
an increasing volume of trade between two countries as
well, in parallel to the trend of improvement in
diplomatic relations within the last decade.
In this study, mutual trade relations between Turkey and
Iran and effects of defense spending on the economies of
both countries are discussed theoretically. Improvement
of economic relations between both countries in 2000s
resulted in a situation of mutual existence rather than
regional competition. Further improvement and
diversification of economic relations may have positive
outcomes for both countries. The strengthening economic
relations may change the perception of threat by two
countries against each other and may allow utilization of
some resources reserved for defense spending in more
productive areas.
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ÖZ

Türkiye ve İran Ortadoğu’da bölgesel bir güç
olabilmek amacında olan iki komşudur. Gerek bölge
ülkelerinin sürekli kargaşa halinde olması, gerek milli
güçlerin önemli bir göstergesi olması açısından
savunma harcamaları her iki ülkede de önemli bir yer
tutmaktadır. verdikleri önemi artırmaktadırlar. Diğer
yandan, son on yıldır iki ülke arasındaki diplomatik
ilişkilerin gelişen seyrine paralel olarak artan bir dış
ticaret hacmi de söz konusudur.
Bu çalışmada Türkiye ve İran arasındaki ikili ticaret
ilişkileri ve her iki ülkede savunma harcamalarının ülke
ekonomilerine etkileri teorik olarak irdelenmiştir.
2000’li yıllarda her iki ülke arasındaki ekonomik
ilişkilerin gelişmesi bölgesel rekabetten ziyade bir ortak
varoluş durumunun gelişmesine neden olmuştur.
Türkiye ve İran arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da
gelişmesi ve çeşitlenmesi her iki ülke için olumlu
etkiler yapabilir. Ekonomik ilişkilerin güçlenmesi her
iki ülkenin birbirine karşı olan tehdit algısını
değiştirerek savunma harcamalarına ayrılan bazı
kaynakların daha üretken alanlarda kullanılmasına
olanak sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: İran, Türkiye, Ticaret, Savunma
harcamaları
JEL Kodu: F13, F52, H56, O53, P52.
Türü: Derleme
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1. INTRODUCTION
Throughout 2000s, Turkey and Iran are thriving to be regional powers
in the Middle East in where political and economic conflict has been a constant
fact. Both countries employ regional policies in order to exert their positions as
regional powers. In this respect, the degree of normality of relations between
these two neighbors may have important consequences for their regional aims.
In both countries, economic policies in support of regional objectives
are executed in two dimensions alongside diplomacy. First, Turkey has been
seeking to improve trade relations with its neighbors since 2002 within the
framework of its “zero problems” policy. Moreover, energy and border trade
with Turkey has become an important outlet for Iran who has been experiencing
difficulties due to international sanctions imposed upon itself in relation to its
nuclear program. Another dimension in support of efforts for regional
supremacy is the increasing defense spending in both countries.
Relations between Turkey and Iran can be roughly characterized as “a
period of good relations” until the beginning of 1980s (Sarıaslan, 2013: 71).
After the changes of political regimes in the both countries at the beginning of
1980s, economic relations between Turkey and Iran has been following a
fluctuating course in parallel to diplomatic relations. In this study, an overview
of economic relations between Turkey and Iran is provided, with an emphasis
on mutual trade, and effects of defense spending on the economies of the both
countries are analyzed. In authors’ opinion, maintaining mutually beneficial
economic relations between both countries free from political tensions is
important in order for Turkey and Iran to fully utilize their potential for further
development. The paper is organized as follows: The second section consists of
an analysis of trade relations between Turkey and Iran. Effects of defense
spending on both economies are studied in the third section. Some
recommendations for further improvement of economic relations between both
countries are provided in the fourth and final section.
2. TURKEY- IRAN TRADE RELATIONS
The beginning of the 1980s is an important turning point for the
analysis of economic relations between Turkey and Iran since both countries
have gone through regime changes during these years. After the Islamic
Revolution in Iran in 1979 and the 1980 military coup in Turkey good relations
between two neighbors, which were shaped by conditions brought about by
being US allies against the Soviet Union, have started to fluctuate in parallel to
ideological differences and political conflicts stemming from the competition
between both countries for regional supremacy (Hentov, 2011, Ünal and Ersoy,
2014: 144-145).
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Turkey’s exports to the Middle East have increased with the
abandonment of import-substitution policies in favor of an export-oriented
growth policy after 1980. Neutrality policy of Turkey during the Iran-Iraq War
in 1980s has resulted in a rise of Turkey’s bilateral trade with both Iran and
Iraq. It was reported that the volume of bilateral trade with Iran has increased to
2,3 Billion US Dollars in 1983-1984 period. This situation has resulted in the
development of solid mutual dependency relationships between Turkey and its
two important southern neighbors (Aydın and Aras, 2005: 24). In the following
years, the volume of trade between Turkey and Iran has fluctuated according to
the status of political relations between two countries and to domestic economic
conditions in both.
Several empirical studies have been conducted for testing various
factors affecting trade relations between Turkey and Iran. Karabulut and
Shahinpour (2013) studied the effects of such factors as population,
urbanization, education, political system, religion and cultural individualism
using 1959-2010 data. Although the model is found to be insignificant,
Karabulut and Shahinpour (2013: 357) observed that interest rate and exchange
rate have a negative effect while level of industrial development, inflation rate
and education have a positive effect on the bilateral trade between Turkey and
Iran. Heidari and Hamidi (2012) have reached the conclusion that for the 19652009 period, real per capita GDPs in Turkey and Iran are converging due to
bilateral trade and economic cooperation. Heidari and Hamidi (2012) have
recommended expansion of the volume of bilateral trade and the extent of
regional trade agreements within the Organization of Islamic Cooperation
necessary for sustainable growth in the both countries. According to Heidari and
Hamidi (2012: 151), a trade volume of 30 Billion US Dollars or more would
result in creation of more employment opportunities in both Turkey and Iran.
Since 2002, relations between both countries have been continuing in a
phase of “mutual pragmatism”, rather than competition, in which both countries
put getting the best benefit possible out of this situation in the first place. There
are same factors in the background of this positive development:
-
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Election of governments with a conservative tendency in Turkey which
resulted in a change of Iran’s perception as the major external threat to
Turkey’s secularity, in contrast to the rhetoric of previous Turkish
governments, and the positive environment in diplomatic relations
established by the “zero problems” approach of Turkish governments in
2000s (Karacasulu and Aşkar Karakır, 2011:113, Habibi, 2012: 2-3,
Sarıaslan, 2013: 72, Ünal and Ersoy, 2014: 146),
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-

Turkey’s recognition of trade and economic relations with neighbors as
the most important tools in active implementation of the “zero
problems” policy,
Emerging of Turkey as an important strategic outlet for Iran to bypass
international sanctions imposed upon itself,
Complementarity of economic relations between the two countries, for
example, Turkey’s being a net energy importer and Iran’s being an
energy exporter (Habibi, 2012: 3-4).

In sum, it is too early to say that all the factors (for example, installment
of NATO’s missile shield, difference of opinions about the conflict in Syria,
Iran’s natural gas exports to Turkey which do not comply with the quality and
quantity stated in the bilateral agreement between the two countries) creating
political and diplomatic tensions between Turkey and Iran have been overcame
with, however, it may be said that both countries have adopted a mutual
existence approach through bilateral trade for their practical interests.
The Preferential Trade Agreement signed between the both countries in
2014 which will be effective as of the beginning of 2015 aims to further expand
the volume of trade by doubling the trade flows.
Table 1. An Overview of Turkey-Iran Bilateral Trade, 2002-2014,
(thousand US Dollars)
Yaer

Exports

Imports

Volume

Balance
Trade

of

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

333.962
533.786,23
813.031,28
912.940,05
1.066.901,63
1.441.190,09
2.029.759,63
2.024.546,25
3.044.177,15
3.589.634,59
9.921.602,40
4.192.511,35
3.412.065,41

920.971,69
1.860.682,80
1.962.058,69
3.469.705,75
5.626.610,15
6.615.393,84
8.199.688,99
3.405.985,56
7.645.007,86
12.461.532,35
11.964.778,63
10.383.216,70
9.126.132,69

1.254.933,69
2.394.469,03
2.775.089,97
4.382.645,80
6.693.511,78
8.056.583,93
10.229.448,62
5.430.531,81
10.689.185,01
16.051.166,94
21.886.381,03
14.575.728,05
12.538.198,10

-587.009,69
-1.326.896,57
-1.149.027,41
-2.556.765,70
-4.559.708,52
-5.174.203,75
-6.169.929,36
-1.381.439,31
-4.600.830,71
-8.871.897,76
-2.043.176,23
-6.190.705,35
-5.714.067,28

Proportion
(Exports/
Imports)
0,36
0,29
0,41
0,26
0,19
0,22
0,25
0,59
0,40
0,29
0,83
0,40
0,37

Source: Compiled from Turkish Statistical Institute (TURKSTAT)
Foreign Trade Statistics Database (Access Date: 01.19.2015) by authors.
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Balance of trade between the two countries is developing against
Turkey in recent years as a result of increasing energy imports from Iran. Oil
exports are reported to have positive effects on the real GDP of Iran, where the
financial markets are not matured, in the long-run (Esfahani et.al., 2013). In
comparison, Turkey’s economy is more diversified. Sustaining economic
growth is vital for Turkey who has a vision of being among the ten largest
economies of the World by 2023 with a target of 500 Billion US Dollars of
annual exports. In this respect, it is very important for Turkey to provide its
industries with a continuous energy supply without any problems in order to
develop a productive economy and create an environment of confidence that
would have a positive psychological boost for the realization of 2023 targets.
Turkey is a net energy importer. Besides being an important trade partner, Iran
is Turkey’s primary source of oil imports (51% of total oil imports in 2011) and
the secondary source of natural gas imports (Babali, 2012: 6) (Table 2). This
situation makes Iran a strategic country for Turkish economic policy. Moreover,
Iran may sometimes use this dependency as a foreign policy tool, thereby
executing a defense policy without guns. The flow of natural gas is also a
source of tension, with Iran clearly violating the conditions agreed upon
bilaterally by supplying lower quality natural gas in lower amounts (Babali,
2012:7).
Table 2. Turkey’s Natural Gas Imports, 2005-2013, (million Sm3)
Russia

Iran

Azerbaijan

2005

17.524

2006

19.316

2007

22.762

2008

23.159

2009

19.743

2010

17.576

2011

25.406

2012

26.491

2013

26.212

4.248
(15,98)
5.594
(18,51)
6.054
(17,06)
4.113
(11,01)
5.252
(14,65)
7.765
(20,41)
8.190
(18,66)
8.215
(17,89)
8.730
(19,28)
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Nigeria
(LNG)
1.013

Others*

Total

0

Algeria
(LNG)
3.786

0

26.571

0

4.132

1.100

79

30.221

1.258

4.205

1.396

167

35.482

4.580

4.148

1.017

333

37.350

4.960

4.487

903

781

35.856

4.521

3.906

1.189

3.079

38.036

3.806

4.156

1.248

1.069

43.874

3.354

4.076

1.322

2.464

45.922

4.245

3.917

1.274

862

45.269
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Source: Republic of Turkey Energy Market Regulatory Authority
(EMRA) Natural Gas Market 2013 Annual Sectoral Report, p.20. * denotes
countries from which spot LNG (Liquid Natural Gas) was imported. Numbers
within parentheses show the percentage of natural gas imports from Iran within
the total natural gas imports in the related year.
Complementarity is an important feature of bilateral trade between
Turkey and Iran, with the complementarity in energy trade being the most
apparent relationship. It is also reported that Turkey’s imports and exports with
its neighbors show dependency in the long-run (Akbaş and Şentürk, 2013), as
Iran’s imports dependent on its energy imports. On the other hand, transfer of
technology and know-how from Turkey is needed for developing the
unproductive sectors of Iran (Foreign Economic Relations Board, 2011: 13).
Important export items are precious metals, food and beverages,
intermediate industrial goods and spare parts for Turkey while it is by far
energy for Iran (TURKSTAT). It is obvious that the increasing volume of trade
has positive consequences in both countries; however, diversification of trade
items and developing trade relations in different sectors would be beneficial for
Turkey and Iran. Although nontariff barriers, such as gasoline tax imposed on
cross-border truck transportation, were removed by Iran in 2014, there are still
some structural obstacles. Iran’s trade regime requires the investigation of
whether goods and services to-be-entered into country “inconvenient” and the
condition that only one financial intermediary institution from Turkey is
authorized to issue letters of credit for imports creates further obstacles and
delays and makes entry to Iranian market very difficult for Turkish exporters
(Ergönül, 2014).
Another intensifying trade activity between the both countries in the last
couple of years is tourism. Increase of Iranian tourists who cross the border for
daily and weekend trips is observed to bring vitality into commercial activity in
such border provinces as Iğdır. On the other hand, there is an increasing amount
of Iranian students who are preferring universities in the eastern and
northeastern provinces of Turkey, which is also increasing short-term trips by
Iranians to Turkey.
All these developments are fueled by the developments in diplomacy
rather than by economic reasoning. This positive political environment has
positively affected investment flows between both countries (Habibi, 2012: 4),
however, the level of bilateral investments is not satisfactory (Ünal and Ersoy,
2014: 147), in particular for Turkey, considering the economic capacities of the
both countries. Total amount of Turkish investments in Iran between January
1996 and September 2014 is 1.292 Million US Dollars while the total amount of
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Iranian investments in Turkey within the same period is a mere 101 Million US
Dollars (Çakıroğlu, 2014).
Iran provides Turkish investors with a market full of opportunities that
is not fully-opened yet. However, factors like uncertainty, lack of trust
emanating from the seizure or interruption of previous large-scale Turkish
investments, high taxes on such items as advertising for foreign firms investing
in Iran are deterring Turkish investors (Foreign Economic Relations Board,
2011: 7). Development of spontaneous investment flow between two countries
is important for preventing conflict. When the perception of conflict towards
each other is minimized, Turkey and Iran can use some of their defense budgets
for more productive purposes or for different political purposes.
3. DEFENSE SPENDING IN TURKEY AND IRAN
The perception of threat from neighboring countries is an important
aspect which determines the volume of defense spending in any country.
Defense spending is a sub-category of public spending which is important for
protection of a nation’s own land and sphere of influence and in creation of a
suitable psychological environment in which the society fulfills its functions by
feeling safe from any threats. Therefore, defense spending is crucial in
politically- divided and conflict-ridden regions such as the Middle East. A cut in
defense spending in any country may have positive trade creation effects
elsewhere in the world (Seitz et.al., 2015) and decreased defense budgets due to
decreased conflicts between neighbors may increase welfare in both countries
through positive effects of increasing international trade and bilateral economic
relations (Shin and Ward, 1999). In this respect, a decreased perception of trade
between such neighbors with a long history of political division as Turkey and
Iran may have positive growth repercussions in the economies of both countries,
as well as in the whole of the Middle East, through intensified trade and other
economic transactions.
Defense spending may also affect economic growth through three
different mechanisms (Yakovlev, 2006: 29-33). First, by providing the security
of the country and the society, and thereby the markets, defense spending
indirectly impacts growth by creating an environment of stability and trust for
economic growth. Second, defense spending may have a negative influence on
growth due to high opportunity costs incurred in case where increasing defense
spending may result in a competition between defense sector and civil sectors.
Third, increase in defense spending may decrease unemployment and optimize
capital utilization when the economy is not working efficiently. In such a case,
growth-inducing effects of defense spending may occur through positive
externalities particularly in infrastructure, technological development and
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accumulation of human capital (Giray, 2004: 188).
There is a rich empirical literature on the relationship between defense
spending and economic growth. Empirical research on defense spending-growth
nexus has been producing different results so far. While some studies found that
defense spending positively affect economic growth (for example, Benoit, 1978,
Sezgin, 2001, Dunne, et.al., 2001, Gökbunar and Yanıkkaya, 2004), some other
studies found a negative effect (for example Değer, 1986, Landau, 1993, Mintz
and Stevenson, 1995) and some others reached that there is no relationship
between defense spending and growth (for example, Faini, et.al., 1984, Biswas
and Ram, 1986, Kollias, 1997, Görkem and Işık, 2008).
Because of their geopolitical positions, defense spending is an important
item within the public spending of both Turkey and Iran. On the other hand,
some researchers report that defense spending are tend to be higher in resourcerich countries due to the higher demand for protection against internal and
external risks (Musayev, 2014: 2). In a study conducted by Musayev (2014) for
89 countries using data from the 1970-2010 period, defense spending is found
to increase growth in the existence of high risk of internal threat, however, the
effect of defense spending is reversed when it is made with rent-seeking or
corruption motives and no negative effects are found when corruption is low
and natural resource stock is high. In parallel, it may be said that defense
spending for internal threats in Turkey may have positive effects on growth
while revenues from natural resource exports have a neutralizing impact on the
negative growth effects caused by high defense spending.
Table 3. Defense Spending in Turkey and Iran, 2000-2013
Year
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

% of Public Spending
Iran
Turkey
23,3
22,1
10,5
13,9
16,7
15,5
14,4
12,1
8,5
10,0
11,2
10,0
10,3
-

Iran
9,0
8,2
7,8
7,5
7,4
6,9
6,7
6,8
6,7
6,3
6,3
6,1

% of GNP
Turkey
3,8
4
2,5
2,8
3,1
3,5
3,5
2,7
2,1
2,2
2,2
2,1
1,9
-

3,7
3,7
3,9
3,4
2,8
2,5
2,5
2,3
2,3
2,6
2,4
2,2
2,3
2,3

Source: Compiled from www.sipri.org by authors.
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It can be seen from the table that the shares of defense spending in
public spending in both countries Show a tendency to decrease since 2000 while
the shares of defense spending in GNP demonstrate a similar tendency from
2006 onwards, with the average shares of defense spending in Iran and Turkey
are approximately 2,1% and 2,3%, respectively.
Positive effects of defense spending on economic growth may
particularly be seen in countries which have advanced defense industries.
Besides contributions to employment, export of defense products manufactured
as a result of intense research and development activities in such countries
makes significant contributions to the economies of these countries. It may be
said that production of defense goods and services has a rather positive effect in
the economies of such countries with advanced defense industries as Russia,
China, Israel and the US, where the ratio of defense spending in GNPs does not
demonstrate sudden increases over the years (Table 4).
Table 4. Share of Defense Spending in GNPs of Some Countries, 2000-2013
Year
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Russia
3,6
3,8
4,1
3,9
3,5
3,6
3,5
3,4
3,3
4,1
3,8
3,7
3,9
4,1

% of GNP
China
Israel
1,9
8
2,1
8,4
2,2
9,6
2,1
9,6
2,1
8,7
2,1
8
2,1
7,8
2,1
7,2
2
6,9
2,2
6,9
2,1
6,4
2
6
2
5,8
2
5,6

USA
3
3
3,4
3,7
3,9
4
3,9
4
4,3
4,8
4,8
4,7
4,4
3,8

Source: Compiled from www.sipri.org by authors.
Increasing acts of terror in the Middle East and negative outcomes of
political changes caused by “the Arab Spring” necessitates an increase in
defense spending in Turkey as well as in other parts of the Middle East.
Looking at the share of defense spending in some European and Middle Eastern
countries, it may be said that both domestic political situation and pursued
stability policies have a direct influence on the share of defense spending (Table
5).
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Table 5. Share of Defense Spending in Total Public Spending (%)

Year
Austria
Belgium
Denmark
France
Germany
Italy
The Netherlands
Portugal
Spain
Bahrain
Egypt
Saudi Arabia
Qatar
Lebanon
Syria
Jordan

2000
1,9
2,8
2,8
4,9
3,3
4,4
3,5
4,5
3,1
16,1
..
29,8
..
12,8
19
18

2001
1,8
2,7
2,9
4,8
3,1
4,1
3,4
4,5
3,0
13,2
..
29,0
..
14,2
18,9
17,4

2002
1,8
2,5
2,8
4,7
3,0
4,2
3,3
4,6
3,0
13,0
9,6
25,2
12,1
13,1
17,4
17,0

2003
1,8
2,4
2,7
4,8
3,0
4,2
3,3
4,3
2,9
14,4
9,9
24,3
11,3
13,0
19,1
17,4

2004
1,7
2,4
2,7
4,8
3,0
4,1
3,3
4,4
2,8
14,0
9,0
23,1
7,8
13,5
17,7
13,4

% Public Spending
2005 2006 2007 2008
1,8 1,7 1,9 1,8
2,2 2,2 2,3 2,5
2,5 2,7 2,6 2,7
4,6 4,6 4,5 4,4
2,9 2,9 2,9 3,0
3,9 3,7 3,5 3,7
3,3 3,3 3,2 3,1
4,5 4,5 4,2 4,3
2,7 3,0 3,0 2,8
12,2 12,1 11,6 10,8
8,9 7,7 7,4 6,7
25,3 26,8 27,0 25,3
6,4 5,8 6,6 8,4
14,2 12,7 13,2 11,7
17,8 16,5 15,9 15,5
12,5 13,0 15,9 17,1

2009
1,7
2,2
2,4
4,5
3,0
3,5
3,0
4,2
2,5
13,0
6,3
24,1
5,8
12,6
15,0
16,7

2010
1,6
2,1
2,5
4,3
2,9
3,5
2,8
4,0
2,3
10,6
6,3
21,8
4,8
14,0
13,6
17,0

2011
1,6
2,0
2,4
4,2
2,9
3,5
2,8
4,2
2,1
11,0
5,8
20,4
..
14,1
..
14,5

Source: Compiled from www.sipri.org by authors.
Besides bypassing international sanctions, Iran’s policy of establishing
tight economic and energy links with its close neighbors is related to providing
national security through formation of strategic ties. In this context, Turkey is
important for Iran as a neighboring Muslim country and Turkish private sector
is as particularly important as a source for much needed technological and
financial resources (The Economic Policy Research Foundation of Turkey,
2012). On the other hand, Iran is a strategic neighbor for Turkey as an important
source for its increasing energy demand and access to Iranian market is a
strategic priority for Turkey due to its growing trade deficit (Stein: 2012, 3). In
such a state of mutual dependence conflicts arising from political and
diplomatic differences are rather detrimental to the economic benefits of both
countries.
Some empirical studies show that in case where perception of threat
from neighbors are high, increasing defense spending in one neighbor result in
an increase of defense spending in the other neighbor, thereby causing the first
neighbor to increase defense spending again and so on (Shin and Ward, 1999,
Islam, 2015). Hence, Akal, et.al. (2011) have reached the conclusion that there
is a bilateral causality between defense spending in Turkey and Iran that Iran’s
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2012
1,6
1,9
2,4
4,1
3,0
3,3
2,7
4,1
2,2
10,8
5,4
21,
..
13,2
..
12,6

2013
1,5
1,9
2,4
3,9
3,0
3,1
2,6
4,5
2,1
12,2
4,7
25,2
..
13,4
..
10,0
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participation in Shanghai Cooperation Organization as an observer has resulted
in an increase of Turkish defense spending. In this respect, heightened
perceptions of threat may have negative consequences on growth through both
increasing defense spending and decreasing trade and financial flows. Empirical
studies show that expansion of volume of bilateral trade between countries
would decrease the probability of conflict between trading countries and
consequently defense spending in these countries, creating welfare increasing
effects not only in the trading countries but also in the rest of the world (Seitz,
et.al., 2015). Therefore, a lowered perception of mutual threat between Turkey
and Iran is important as this condition will likely to lead an expansion of trade
volume between both countries and a possible increase in welfares of other
Middle Eastern countries.
It has been reported that there is causality between Iran’s defense
spending and economic growth (Farzanegan, 2014) and that openness and
defense spending have positive effects on growth effects while embargo and
sanctions between 1980 and 2008 have a negative impact on growth
(Yurttançıkmaz, et.al., 2012). Iran’s defense spending has been significantly
dependent on its energy revenues. Defense spending fluctuates as to fluctuations
in energy exports. Decrease of energy revenues due to international sanctions
against Iran and embargo on its oil revenues significantly decrease Iran’s
defense and security spending, however, this situation also creates an incentive
for Iranian administration to invest in non-oil productive sectors, with the
investments focusing on research and development and human capital
(Farzanegan, 2011: 1067). Under sanctions Iran intensifies investments on the
development of its own domestic technologies in defense industry and in other
industries. By creating its unique system of research and development Iran is
pursuing a self-sufficiency policy for its security needs. In other words, under
embargo and sanctions, externalities created by investment in science and
technology may have important growth consequences for Iran. In this sense,
Iran compensates its lack in technology by investing in forming the quality
human capital that creates technology. In a study on the relationship between oil
revenues and long-run growth in Iran, Esfahani et. al. (2013: 222) concludes
that despite Iran’s level of technological development lagging behind its major
trade partners, technological development has realized in a pace close to that of
its trading partners.
4. DISCUSSION AND RECOMMENDATIONS
After regime changes in both countries in 1980s, economic relations
between Turkey and Iran has been demonstrating changes in parallel to the
fluctuations in their political relations. Volume of trade between two countries
has been expanding in the last decade though the pace of this expansion is
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slowing down as to the state of political affairs. At this point, both countries
have become strategic partners for each other; Turkey needs to have an
uninterrupted flow of energy for its growing economy and national vision of
2023 while Iran needs its neighbor to bypass sanctions and provide its markets
with necessary technologies and intermediate goods. Under these conditions
both countries are, although not officially declared by the both, in a state of
“mutual existence”. Nevertheless, economic relations between two countries are
still prone to possible tensions created by difference of opinion in various
political and economic issues. This situation constitutes the major impediment
to private capital flows between two countries as uncertainty deters private
investors from both countries two invest in the economies of each other.
Because of their geopolitical positions in the Middle East, defense
spending is an important item for both countries, although the shares of defense
spending in GNPs are showing a tendency to decrease in recent years.
Economic policy based on dependencies formed by the energy trade is a tool of
“defense without guns” for Iran whose defense spending depends largely on its
energy revenues. Embargo and sanctions imposed upon Iran has resulted in an
inward-looking investment approach in Iran, with an emphasis on creating
national defense technologies through research and development and formation
of human capital. Such an emphasis brings about positive externalities for other
domestic industries as well, however, the level of technological development of
Iran is still lagging behind. Although Turkish defense industry is developing in
recent years, its defense spending is still relatively outward-oriented. Unlike
Iran, Turkey can export defense goods and services. It can be inferred from the
empirical literature that the decrease in Iran’s defense spending due to embargos
is positively affecting Iran’s growth while investments in defense spending have
growth- inducing effects for Turkey.
Improvement of relations between Turkey and Iran depends on
improvement of economic relations. First of all, bilateral foreign direct
investments (by private sectors of both countries in each other’s economy)
should increase in order to create an intermediary that would soften the effects
of possible future tensions resulting from political differences. Such flow of
direct investments across borders has also been one of the basic ideas that
brought European Union forth as an example of a successful regional
integration. However, lowering of the level of perception of threat of each other
still is important for the improvement of economic relations and the best
possible way to achieve this is the expansion and diversification of bilateral
trade between these two neighbors by transforming current trade structure
dominated by energy and precious metals to one in which a diversified portfolio
of goods and services are exchanged. Being a regional power requires a strong
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economy and forming mutual dependencies through establishing economic ties
with neighbors. In this context, it would be beneficial for both Turkey and Iran
to work for diminishing political tensions between themselves and pursue
pragmatic bilateral trade policies that will increase the welfare of the both
countries.
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ABSTRACT

Censuses, performed by
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1. GİRİŞ
Anadolu’nun batısında İç Ege’de bulunan Gediz, Kütahya iline bağlıdır.
Batısında Pazarlar, Şaphane, güneyinde Uşak, Banaz, doğusunda Altıntaş,
kuzeyinde Çavdarhisar ve Aslanapa ile çevrili yeşillikler içinde şirin bir ilçedir.
Ege bölgesinin Honaz Dağı (2.528 m), Akdağ (2.446 m) ve Bozdağ’dan (2.421
m) sonra en büyük yükseltisi olan Murat Dağı (2.312 m) ilçenin doğusunda yer
alır (Keser, 2013:713).
Frigler’den önceki dönemde Kadoi adı ile anılan Gediz’e Frigyalılar
döneminde kahraman Kodis’in adına izafeten Kadus ismi verilmiştir.
Makedonya Krallığı zamanında, krallığın kolonisi olan ve Makedonya’dan
nakledilen göçmenlerin iskân edildiği Gediz, (Uzunçarşılı, 1932: 4) daha sonra
sırasıyla Bitinya, Bergama ve Roma hâkimiyetleri altına girmiştir. Roma
döneminde kentin adına bastırılmış sikkelerin bulunması önemli bir merkez
olduğunu göstermektedir. Doğusunda bulunan Murat Dağı’nın geçit veren yeri
olması ve batı Anadolu ile iç batı Anadolu’yu birbirine bağlaması, Bizans
döneminde Gediz’i stratejik öneme sahip bir merkez konumuna getirmiştir
(Kaplan, 2005: 11).
1078 yılında Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu Kutalmış oğlu
Süleyman Şah Kütahya’yı Bizans’tan almış, 1097’de Haçlı saldırıları sonucu
kısa bir süre işgal altında kalan şehir, Kütahya ile birlikte tekrar Selçuklu
hâkimiyeti altına girmiştir. Fetihten sonra Gediz’de serdar Umur Han tarafından
Serdar Cami‘-i yaptırılmıştır. 1204 yılına kadar şehir Bizans ile Anadolu
Selçukluları arasında sık sık el değiştirmiş, bu tarihten sonra 1233 yılına kadar
İznik Rum İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altında kalmıştır. Gediz’in Anadolu
Selçuklu Devleti topraklarına yeniden katılması I. Alâeddin Keykubat
döneminde gerçekleşmiştir.
Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflamasıyla bu bölgede
Germiyanoğulları Beyliği kurulmuştur. Kütahya 1302’den 1429 yılına kadar
beyliğin merkezi olmuştur. Germiyanoğulları Uşak, Armudili, Gököyük,
Selendi, Kula, Tavşanlı, Banaz, Işıklı, Baklan, Tonozlu, Honaz, Dazkırı,
Geyikler, Eşme, Homa, Eğrigöz, Simav ve Şeyhli kazaları ile birlikte Gediz’e
de sahip olmuştur (Gürsoy, 2011: 6-7).
Germiyanoğlu Süleyman Şah (1361-1387) kızı Devlet Hatun’u Sultan I.
Murad’ın oğlu Bayezid’e vererek Osmanlılarla akrabalık bağı kurmuştur.
Devlet Hatun’un çeyizi olarak Kütahya, Simav, Eğrigöz (Emet) ve Tavşanlı
Osmanlılara bırakılırken, Gediz Germiyanoğulları idaresinde kalmaya devam
etmiştir. Sultan II. Murad döneminde Germiyanoğlu Yakup Bey erkek evladı
olmadığı için ölümünden sonra Germiyan ülkesini Osmanlılara bırakmayı
vasiyet etmiş ve bu vasiyetini 1427 yılında Edirne’de ziyaret ettiği Sultan II.

127

KAUJEASF 7(12), 2016: 125-153
Murad’a bizzat bildirmiştir. Kütahya’ya döndükten bir süre sonra yazılı bir
vasiyetname ile bu dileğini teyit etmiştir. 1429’da vefatı ile Kütahya ve
çevresindeki topraklar Osmanlı idaresi altına girmiş, dolayısıyla Gediz’de de
Osmanlı hâkimiyeti kurulmuştur (Ciloşoğlu, 2011: 13, 18,19).
Osmanlı yönetiminde Kütahya ilk olarak Umur Beyoğlu Osman Çelebi
tarafından idare edilmiştir. 1433 yılında Kütahya’ya gelen Bertrandon de la
Broquiere şehirde Sultan II. Murad’ın büyük şehzadesi Alaeddin’in sancakbeyi
olduğunu belirtmiştir. Fatih Sultan Mehmed dönemine kadar Kütahya sancağı
merkezi Ankara olan Anadolu Beylerbeyliğine bağlı olarak yönetilmiştir.
1451’de Karamanoğulları ve Menteşeoğulları tehdidini bertaraf edebilmek
üzere görevlendirilen İshak Paşa beylerbeylik merkezini Ankara’dan
Kütahya’ya nakletmiştir.
Kanuni Sultan Süleyman’ın şehzadeleri Bayezid ve Selim dönemlerinde
Kütahya’nın şehzade sancağı olması nedeniyle beylerbeylik merkezi Ankara
olmuşsa da bunun dışındaki dönemlerde merkez Kütahya olmaya devam etmiş,
Gediz kazası ise Kütahya sancağına bağlı kalmıştır (Gökbilgin,1997: 1121).
Osmanlı Devleti’nde ülke idarî olarak eyaletlere ayrılmış, beylerbeyi
olarak adlandırılan yöneticiler paşa sancağı adı verilen eyalet merkezinde
oturmak suretiyle kendilerine bağlı sancak ve kazaları yönetmişlerdir.
Sancaklarda sancak beyleri, kazalarda ise idarî ve adlî yönetici olarak kadılar
görev yapmışlardır. Osmanlı taşra teşkilatında idarî bakımdan bir sancak
beyinin yönetiminde bulunan livalarla, bir kadının yetki sahasına giren kazalar,
idarî ve coğrafî açıdan içinde köy, mezra ve cemaatlerin bulunduğu bölgelere
ayrılmış ve bu bölgeler nahiye olarak isimlendirilmiştir. XVII ve XVIII.
yüzyıllarda tımar sisteminin önemini kaybetmesiyle birlikte nahiyeler kazaların
alt birimi olarak ön plana gelmiştir (Şahin, 2006: 307).
Tahrir defterleri, Osmanlı malî teşkilatında vergi yükümlüsü kişilerin
belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen sayımların kaydedildiği defterlerdir.
Devletin vergi kaynakları, malî örgütlenmesi, askerî gücü ve imkânları
hakkında çok zengin bilgiler içermektedir.
İstatistik
malzemesi
bakımından
da
hiçbir
medeniyetle
kıyaslanamayacak ölçüde sistemli ve kapsamlıdır (Işık vd.,2012:5). Tahrir
defterleri sayesinde belirli bir bölgenin ekonomik ve demografik durumunu
ortaya koymak mümkün olabilmektedir. Defterlerde yer alan şahıs isimleri,
lakapları, meslekleri, etnik ve dinî mensubiyetleri, gelir düzeyleri gibi bilgiler
toplumun sosyo-ekonomik yapısına da ayna tutmaktadır.
Tahririn amacı vergi yükümlüsü halkın yerleşim yerlerini, yaptığı işleri,
mallarını ve elde ettiği ürünlerin kaynakları ile tımar sahiplerinin gelirlerini
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tespit etmekti. Tahrir sırasında hiçbir kişinin ve gelir getiren hiçbir nesnenin
kayıt dışı bırakılmaması konusunda il yazıcılarına gönderilen hükümlerde vurgu
yapılırdı. Osmanlı Devleti’nden günümüze ulaşan en eski tahrir kayıtları 1431
tarihli Arvanid sancağı defteri idi. Bir yörede ilki fetihten hemen sonra olmak
üzere çeşitli vesilelerle tahrir yapılırdı. Genel olarak otuz yılda bir tahrir
tekrarlanırdı. Padişah değişikliklerinde de tahrirlerin yenilendiği olurdu.
Mufassal tahrir defterlerinin düzenlenmesinde zaman içerisinde bazı
değişiklikler olmakla birlikte XVI. yüzyılda defterlerin başında bir mukaddime
ve sancak kanunnamesi yer alır, ardından ayrıntılı fihristlere yer verilirdi. Daha
sonra merkez kazadan başlayarak sancağı oluşturan, kaza ve nahiyeler kayıt
altına alınırdı. Kazalarda öncelikle merkez konumundaki şehir veya kasaba nefs
diye yazılırdı (Öz,2010: 425-427).
Özet halindeki icmal defterler ise mufassal defterlere dayanılarak
hazırlanırdı. Bu defterlerde köy ve şehirlerdeki mükellef reaya isimleri
ayrıntıları gösterilmeden yazılırdı. Gelirlerin padişah, beylerbeyi, sancakbeyi
hasları ile zeamet ve tımar sahipleri arasında paylaşımına yer verilirdi (Işık vd.,
2012: 10,13). Daha çok Osmanlı Devleti’nin XV. ve XVI. yüzyıllarda malî
yapısını ve vergi gelirlerini tespit etme amacıyla yapılmış olan tahrirler aynı
dönemde müstakil nüfus sayım defterleri tutulmadığı için devletin nüfus yapısı
ile ilgili verileri doğrudan aktaran en erken tarihli ve son derece önemli
kaynaklardır (Koç, 2007: 295). Bu defterlerde geçen hane kelimesi ev
anlamında değil vergi matrahını oluşturan birim olarak kullanılmıştır. Özellikle
1520-34 yılları arasında büyük şehirlerin nüfusunu bu defterlere göre
hesaplayan Ömer Lütfi Barkan, hane karşılığı olarak 5 katsayısını kullanmış ve
pek çok araştırmacı tarafından da bu katsayı kullanılmıştır (Göyünç,1979;331332).
Tahrir defterlerindeki nüfus, üretim, toprak düzeni demografik
çalışmalarda kullanılması sırasında kadın ve buluğ çağına girmemiş çocukları
kapsamadığı, bazı icmal defterlerde muafların yer almadığı için
değerlendirmede bu hususun dikkate alınması gerekmektedir. Bu çalışmada
özellikle avarız defterlerini esas alarak 1665-66’dan 1675-76’ya kadar Gediz’in
merkez mahalleleri ile köylerindeki yerleşmeleri ve buralarda kayıtlı vergi
yükümlüsü nüfusu tespit etmek amaçlanmıştır. Çeşitli araştırmacıların önceki
yüzyıla ait tahrir defterlerine dayalı olarak ortaya koydukları veriler elde
ettiğimiz verilerle kıyaslayarak Gediz’in XVII. yüzyılda sosyo-ekonomik
yapısında meydana gelen değişim ortaya konulacaktır.
2.

TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE GEDİZ (1481-1571)

1481-1571 Yılları Tahrir Defterlerine Göre Gediz
Sultan II. Bayezid dönemine ait 45 numaralı tapu tahrir defterinde
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Nâhiye-i Gediz Tabi‘-i Kazâ-yı Kütahya olarak kaydedilen (Varlık, 1980: 59)
Gediz’de 7 mahalle bulunmaktadır. Bu mahalleler ve neferan sayıları şu şekilde
sıralanmaktadır: Cami‘-i Kebir Mahallesi 320 nefer ile en büyük mahalledir.
Hacı Ali Fakih Mahallesinde 205, Ahi Yahşi Mahallesinde 125, Hacı Yahşi
Mahallesinde 95, Orta Mahallede 80, Hoca Fakih Mahallesinde 70, Ömer Bey
Mahallesinde 40 nefer yaşamaktadır. Toplam nefer sayısı935’tir (Dağlar, 2011:
17,18).
1520 tarihli ve 49 numaralı mufassal tapu tahrir defterinde Kütahya
sancağının 11 kazasından birisi de Gediz olarak kaydedilmiştir. Sultan II.
Bayezid döneminde nahiye olan Gediz 1520’de kaza merkezi olmuştur. 1533-34
yıllarında tahrir edilmiş olduğu anlaşılan ve Başbakanlık Osmanlı Arşivinde
438 numara ile kayıtlı olan tahrir defterinde ise Gediz, Altıntaş, Aslanapa,
Tavşanlı, Sazanos, Yalak, Çukurca, Kavak, Kalınviran, Yoncalı ve Geriz ile
birlikte Kütahya kazasına idarî bir teşkilat olarak bağlanan nahiyeler arasında
yer almıştır.
1571 tarihli tapu tahrir defterinde Nâhiye-i Gediz der-livâ-yı Kütahya
olarak kayıtlı olan Gediz, idarî anlamda Kütahya livasının bir kazasıdır. Çünkü
burada nahiye kelimesi bölge ya da cihet manasında kullanılmıştır (Varlık,1980:
64, 65, 68,72). 1571 yılında 1 kasaba, 55 köy, 9 mezra, 5 çiftlik ve 1 yaylağı
bulunan Gediz’in merkez kasabasında (Nefs-i Gediz) 8 mahalle yer almıştır. Bu
mahallelerden 166 nefer ile Cami‘-i Kebir Mahallesi en büyük mahalledir. Hacı
Yahşi Mahallesinde 105, Hacı Ali Fakih Mahallesinde 98, Ahi Yahşi
Mahallesinde 86, Kazuklu Dede Mahallesinde 63, Orta Mahallesinde 56, Ömer
Bey Mahallesinde 46, Hoca Fakih Mahallesinde ise 42 nefer bulunmaktadır. 45
numaralı tapu tahrir defterinde yer almamış olan Kazuklu Dede Mahallesi ilk
kez bu defterde kaydedilmiştir.
Mahallelerin tamamında 2 imam, 1 müezzin, 1 hatip, 1 duacı, 1 âmâ, 2
mülazım, 2 malul, 1 sahib-i vakıf ve 9 muhassıldan oluşan 19 muaf yer alır.
Nefs-i Gediz’in toplam nefer sayısı 662 olup, tahmini nüfusu 2.660 olarak
hesaplanmıştır (Dağlar, 2011: 11-17).
1571 tarihli tapu tahrir defteri kayıtlarına göre Gediz’de 55 köy
bulunmaktadır. Bu köylerde toplam 2.910 hane,75 mücerred (bekâr erkek)
olmak üzere tahmini 14.625 kişi yaşamaktadır. Gediz nahiyesinde bulunan
cemaatlerden 747 kişi yerleşik hayata geçmiştir. Köseler, Günişe ve Hisar
Yakası Yörük cemaatleri ise konar-göçer olarak yaşamlarını devam
ettirmektedir. 346 hane ve 116 mücerredden oluşan bu üç Yörük cemaatinin
yaklaşık nüfusu 1.846’dır. Yerleşik hayata geçenlerle birlikte Yörük
cemaatlerinin toplam nüfusu 2.593 olmaktadır. Ayrıca haric-ez-defter olarak
kaydedilen 231 kişi bulunmaktadır. Gediz kırsalında bu dönemde yaklaşık
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olarak toplam 17.449 kişi yaşamaktadır. Buna merkezde yaşayan 2.660 kişiyi
ilave ettiğimizde Gediz’in merkez ve kırsal nüfusu 20.109 olmaktadır. Nüfusun
% 82’si köylerde, % 18’i ise şehir merkezinde yaşamaktadır. Gediz’de 16
imam, 25 pîr, 11 muhassıl, 1 müezzin, 1 sahib-i vakf, 2 duacı, 3 mülazım, 3
âmâ, 2 divane, 56 sipahi-zâde, 1 hatip ve 10 malul olmak üzere toplam 131
muaf reaya bulunmaktadır (Dağlar, 2011:18-21).
3.
1665-1666
GEDİZ

YILI

AVARIZ

DEFTERLERİNE

GÖRE

Devletin idarî, ekonomik ve demografik kaynaklarından olan klasik
tahrirler özellikle tımar sisteminin hızla çöküşü ile birlikte anlamını yitirerek, bu
yüzyılın sonlarından itibaren terk edilmeye başlandı. Tahrir defterlerinin yerini
avarız vergisi mükelleflerinin kaydedildiği avarız defterleri aldı. Avarız vergisi
başlangıçta olağanüstü durumlarda alınırken XVI. yüzyılın sonlarından itibaren
yaşanan savaşların yol açtığı ekonomik sıkıntıların bir sonucu olarak sürekli
hale geldi. Avarız defterleri, klasik tahrir defterleri kadar idarî, sosyal,
ekonomik ve demografik alanlara hitap edecek çeşitliliğe sahip değildi (Küçük,
2007: 37; Çelik, 2007: 35,36). Bruce Mc. Gowan, Machiel Kiel’in Balkan
şehirleri ve Oktay Özel Amasya yöresinde demografi ve iskân tarihi üzerine
yaptığı çalışmalarda avarız defterlerinden yararlanmışlardır. Son dönemlerde
bölgesel demografi ve iskân tarihi çalışmalarında bu defterlerin kullanımı
yaygınlaşmıştır (Küpeli, 2012:117).
Avarız vergilerinin düzenli hale gelmesinden sonra, uzunca bir süre
tahriri yapılamamış olan bölgelerin avarız vergi yükümlüleri tespit edildi. Bu
uygulama ülkenin büyük bir bölümünde geçerli hale geldi. Avarız vergisi
mahalle ve köyleri bir bütün olarak vergiden sorumlu tutar ve avarız hanesi
denilen birimler üzerinden tahakkuk ve tahsil edilirdi. Avarız hanesi gerçek
haneden farklı olarak o yörenin ekonomik ve sosyal yapısına göre değişkenlik
gösterebilirdi. Duruma göre 3, 5, 10, 15 ve daha fazla evli kimse bir avarız
hanesini oluştururdu. Defterlerde her mahalle ve köyün nüfusu kayıt edildikten
sonra bu nüfusun kaç avarız hanesi oluşturacağı tespit edilirdi. Bazı mahalle ve
köylerde avarız hanelerinin 1/2, 1/4, 1/8 gibi kesirli olarak tespit edildiği de
olurdu. Bu şekilde vergilendirmeye salmak veya salgun denirdi. Bu haneler
üzerlerine konulan vergiyi aralarında paylaşarak öderlerdi (Barkan, 1997: 15).
Avarız tahrirleri hane ve nefer üzerinden gerçekleştirildiği için
toplumun tüm bireylerinin sayıldığı nüfus sayımından uzaktır (Elibol,
2007:140,141). Bu tahrirlerin yapıldığı dönemde kaydedilen hane-neferanın
kaç gerçek haneye eşit olduğu tespit edilerek, o mahalle ya da köyde vergi
yükümlüsü reayayı tespit etmek mümkün olabilmektedir. Klasik dönem
tahrirlerinde nüfus tespitinde kullanılan 5 katsayısını avarız haneleri için de
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kullanarak Gediz mahalle ve köylerindeki vergi mükellefi olan ailelerin
yaklaşık olarak toplamını belirlemek mümkün olacaktır.
3.1. Gediz Kazası Mahalleleri
XVII. yüzyılda Kütahya sancağına ait üç avarız defteri bulunmaktadır.
Bu defterlerden ilki Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Bâb-ı Defterî Mevkufat
Kalemi tasnifinde yer alan DMKF 27429 numara ile kayıtlı olan avarız icmal
defteridir. Kapağında Hânehâ-i Avârız-ı Kazâ-i Mezkûrîn Der-livâ-i Kütahya
An-tahrîr-i Şerhi Efendi yazılı olan defter 98 sayfadan oluşmuştur. Mevlana
Mehmed Şerhi Efendi tarafından 1032 / 1622-23 yılında tahrir olunduğu
anlaşılan defterin güncellemeleri 1080 / 1669-1670 yılına kadar devam
etmektedir. Bu defterin 20. sayfasında bulunan Kazâ-i Gedüs Der-livâ-yı
Kütahya An-tahrîr-i Mevlâna Mehmed Şerhi Vâkı‘ Fi Sene başlığı ile birlikte
müstakil kaza olduğu kaydı düşülen Gediz’e ait avarız defteri 1665-66
yıllarında kaydedilmiştir.
Bu tahrir defterine göre Gediz merkezinde 9 mahalle bulunmaktadır.
Gediz’e bağlı köy sayısı 13 tür. Mahalleler Cami‘-i Kebir, Oruç Fakih, Sofular,
Kadı Kemal, Ömer Bey, Ahi Ali, Müstecab, Hacı ve Sazak Mahalleleridir.
Sultan II. Bayezid dönemi ve 1571 yılı tahrirlerinde yer alan Cami‘-i Kebir ve
Ömer Bey Mahalleleri isimlerini 1665-66 yılında da devam ettirirken diğer
mahallelerin isimlerinde değişiklikler olduğu görülmektedir. Hacı Ali Fakih
yerine Oruç Fakih ya da Hoca Fakih Mahallesi, Ahi Yahşi Mahallesi yerine Ahi
Ali Mahallesi, Hacı Yahşi Mahallesi yerine Hacı Mahallesi olarak isimlerin
değiştiği görülmektedir. Orta Mahalle ile Kazuklu Dede Mahallesi ise bu
tahrirde yer almamıştır. Müstecab, Sazak, Sofular ve Kadı Kemal Mahalleleri
kaydına ise ilk kez bu defterde rastlanmaktadır (DMKF 27429/20).
3.2. Gediz Merkez Mahalleleri Neferan ve Hane Sayıları
1076/1665-1666 tarih ve DMKF 27429 numaralı Kütahya Sancağı
icmal avarız defteri kayıtlarına göre Gediz mahallelerinde toplam neferan sayısı
188 olup avarız hanesi sayısı 43,5 olarak kaydedilmiştir. Defter icmal olduğu
için kayıtlı neferan isimleriyle muafları tespit etmek mümkün olmamıştır. Fakat
neferan sayısının avarız hanesi sayısına böldüğümüzde Oruç Fakih
mahallesinde her bir avarız hanesinin 4 neferana eşit olduğu görülmüştür.
Cami‘-i Kebir, Sofular, Kadı Kemal, Ömer Bey ve Sazak Mahallelerinde 1
avarız hanesi 4 gerçek haneden daha fazla haneye eşittir. Ahi Ali, Müstecab ve
Hacı Mahallelerinde ise bir avarız hanesi 4 gerçek haneden daha az haneye
karşılık gelmektedir. Avarız hanelerinin tespitinde mahallenin büyüklüğü, sahip
oldukları malları ve dükkânları gibi unsurlar belirleyici olmaktadır, mahaller
arası avarız vergi oranlarının farklı olmasının sebebi budur. Mahallelere göre
neferan, nüfus ve hane sayılarının dağılımı Tablo 1.’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Gediz Mahalleleri Neferan, Nüfus ve Hane Sayıları
Mahalle
Cami‘-i Kebir
Oruç Fakih
Sofular
Kadı Kemal
Ömer Bey
Ahi Ali
Müstecab
Hacı
Sazak
Toplam

Neferan
46
12
27
14
23
15
23
18
10
188

Nüfus (Neferan x 5)
230
60
135
70
115
75
115
90
50
940

Hane
10
3
6
3
4,5
4
6
5
2
43,5

Tablo 1’deki verilere göre Cami‘-i Kebir 46 neferan ile Gediz’in en
büyük mahallesidir. Fakat 1571 yılında 166 nefer olduğu dikkate alındığında
mahallelerde vergi yükümlüsü halkın %260 oranında azaldığı görülür. Diğer
mahallelerde de neferan sayısında ciddi oranlarda düşmeler olmuştur.
Ömer Bey Mahallesinde neferan sayısı 46’dan 23’e düşmüştür. Diğer
mahalle isimleri yüzyıllık süre içerisinde değişime uğradığı için doğrudan bir
kıyaslama yapmak mümkün değildir. Fakat Gediz merkez mahalleleri neferan
sayısı toplamda % 183 oranında azalmış, 1571’de 2.660 olarak hesapladığımız
vergi yükümlüsü reaya nüfusu 940’a düşmüştür.
3.3. Gediz Kırsalı
3.3.1. Merkez Köyler ve Çiftlikler
1076/1665-1666 tarih ve DMKF 27429 numaralı Kütahya Sancağı
icmal avarız defterinin 20. sayfasında Gediz merkez mahalleleri kaydedilip
neferan ve hane sayıları verildikten sonra aynı sayfada Gediz merkez kasabasına
bağlı 13 köyün kaydı yer almıştır.
Defterde 22 ve 23. sayfalarda kaydedilen çiftliklerden sonra 25.
sayfadan itibaren Gediz merkez kasabasına bağlı 16 köy daha kaydedilmiştir.
İlk kaydedilen 13 köyde toplam 122 neferan ve 31 avarız hanesi bulunmaktadır.
Çiftliklerden sonra kaydedilen 16 köyde ise toplam 119 neferan ve 26,5 avarız
hanesi bulunmaktadır. Deftere kayıtlı Gediz merkeze bağlı 29 köyün neferan
sayısı 25, avarız hanesi sayısı ise 57,5’tur.
Vergi yükümlüsü toplam 242 neferanı olan Gediz merkez köyleri
içerisinde Akçaalanköyü34 neferan ve 11 avarız hanesi ile en büyük köydür.
Onu sırasıyla Merkepviran (16), Fartan (15), Üçbaş (14), Köklü (14), Gümele
(13), Çıkrıkçı (12) ve İçe (10) köyleri izlemektedir. Bu 8 köyün 128 olan
neferan sayısı toplam neferanın yaklaşık % 53’nü oluşturmaktadır. Geriye kalan
21 köyün neferanı ise 114 olup toplam neferan sayısına oranı % 47’dir. Gediz

133

KAUJEASF 7(12), 2016: 125-153
kırsalında bulunan 242 neferanı, köy sayısı olan 29’a böldüğümüzde köylerin
ortalama neferan sayısı 8,3 olur. Bu durumda 16 köyün neferan sayısı bu
ortalamanın altında kalmaktadır.
Osmanlı arazi sisteminde verim kabiliyetine göre 60-150 dönüm
arasında değişen çiftlikler tımar, vakıf ve mülk topraklarda ziraat yapılan
birimlerdi. Müslüman ve gayrimüslim köylüler ellerinde bulundurdukları bu
toprakları tasarruf ederek karşılığında konulmuş olan çift resmi ya da öşür gibi
ürün karşılığı olan vergileri toprağın kirası gibi öderlerdi. Çift köylünün temel
toprak birimi olduğu ve vergi buna göre tahsil edildiği için çiftliğin bölünmesi
yasaklanmıştı. Reaya çiftliklerinin yanı sıra askeri zümrelerin elinde
bulundurdukları çiftlikler de vardı. Yaya-müsellem, doğancı çiftlikleri ile
tımarlı sipahilerin ellerinde bulundurdukları hassa çiftlikleri bu türdendi.
Zaman zaman sipahiler kanunsuz olarak raiyyet çiftliklerini kendi hassa
çiftliklerine katmaya başladı. XVI. yüzyıldan itibaren sipahilere ait hassa
çiftliklerinin çoğu raiyyet çiftliğine dönüştürüldü (İnalcık,1993: 313, 314).
Osmanlı padişahları XVII. yüzyılda çiftlik sahibi ayanların güç kazanmaya
başlamasını ve çiftliklerin meşrulaştırılmasını büyük ölçüde engelleyerek tarım
işletmelerinin sıradan ailelerin elinde kalmasını sağlamaya çalıştı
(Faroqhi,1997:195-196; 2004:580,581).
DMKF 27429 numaralı defterin 22. sayfasında Defter-i avârızmaʽa
bedel-i nüzül-i piyâdegân-ı mensûha-i livâ-i Kütahya an-vâcib sene 1076 başlığı
altında Gediz çevresinde bulunan yaya ve müsellem teşkilatının kaldırılması
sonucu devlete intikal etmiş olan çiftliklerin kaydı tutulmuştur. Bu bölümde 41
adet çiftlikte her 4 piyade hanesi 1 avarız hanesi kabul edilerek, toplamda 48
piyade hanesi ve 12 avarız hanesi olduğu tespit edilmiştir. Nâhiye-i Gedüs derLivâ-i Kütahya başlığı altında kaydedilen çiftlikler ile buralardaki neferan ve
hane sayıları Ek 4’te gösterilmiştir. Gediz merkez nahiyesine bağlı 29 köyde
242neferan ve 57,5 avarız hanesi bulunmaktadır. Bunlara 41 çiftlikte bulunan
48 neferan ve 12 avarız hanesini eklediğimizde merkeze bağlı köy ve
çiftliklerde toplam 289 neferan, 69,5 avarız hanesinin olduğu görülür.
3.3.2 Kavak ve Sazbaşı Nahiyeleri
1076/1665-1666 tarih ve DMKF 27429 numaralı Kütahya Sancağı
icmal avarız defterinde Gediz merkez kazasına bağlı köyler ve çiftliklerden
sonra Kavak ve Sazbaşı nahiyelerinin kayıtları yapılmıştır. Kavak nahiyesinde
19, Sazbaşı nahiyesinde 31 köy bulunmaktadır. Kavak nahiyesinde bulunan 19
köyde 150’si vergi yükümlüsü, 26’sı muaf olmak üzere 176 neferan ve 37,5
avarız hanesi kaydedilmiştir. Sazbaşı nahiyesinin köylerinde ise 229 neferan,
59,5 avarız hanesi tespit edilmiştir.
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Kavak nahiyesine bağlı köyler içerisinde neferan sayısı bakımından en
kalabalık olanı Pazar (24) köyüdür. Onu 18 neferan ile Kuşu ve Koz köyleri
izler. Yakuplar’ın neferan sayısı 12, Sofular ve İbrahimlerin 9, Bağçecik,
Divane- Hızırlu ve Çayırca’nın neferan sayısı ise 8’dir. Diğer köylerdeki
neferan sayısı ise 8’in altındadır. Bu köylerde muaf sayısı 26 olup toplam
neferan sayısına oranı yaklaşık % 15’tir.
Sazbaşı nahiyesine bağlı köylerde 206’si vergi yükümlüsü, 23’ü muaf
olmak üzere toplam 229 neferan, 59,5 avarız hanesi bulunmaktadır. BuğdaylıSaraycık, Cömerdgürleyiği, Alan-ı Göynük, Şadgeldi, Çakırlı köyleri dışında
her 4 gerçek hane, 1 avarız hanesine eşit gelmektedir. Perakende-i Gedüs’de
neferan sayısı boş bırakılarak hane sayısı 5 olarak kaydedilmiştir. Sazbaşı’nda
bulunan vakfedilmiş bölgelerde 0,5 oranında avarız hanesi kaydı yapılmıştır.
Sazbaşı köylerinde bulunan 229 neferanı, toplam köy sayısı olan 30’a
böldüğümüzde köy başına ortalama 7,6 neferan düşmektedir. Bu durumda
mevcut köylerin 11’i ortalamanın üstünde neferana sahipken, 19’u yedi ve daha
az neferan sayısı ile bu ortalamanın altında kalmıştır. En fazla neferana sahip
olan köyler Buğdaylı-Saraycık (23), Rahmanlar (13), Göynükviran (12), Güney
(11), Bademli (10), Hasanlu (10), Baltalu (10), İneküştü (10), Gölcük (10),
Hayranlar (10) ve Karadağım (10) olarak sıralanmaktadır. Bu on bir köyde
yaşayan neferanın toplam sayısı 130 olup Sazbaşı’nda bulunan köylerdeki
neferanının % 56’sını oluşturmaktadır. Diğer 19 köyün neferan sayısının toplam
neferan sayısına oranı ise % 44 olmaktadır.
3.4. Gediz’in Kırsalında Neferan ve Hane Sayısı
DMKF 27449numaralı avarız defterinde kayıtlı olan Gediz ve
çevresinde bulunan köyler, çiftlikler ile Kavak ve Sazbaşı nahiyelerinde
bulunan köylerdeki neferan, avarız hanesi, muaf hane sayıları Tablo 2’de
gösterilmiştir.
Tablo 2. DMKF 274449 Numaralı Avarız Defterine Göre Gediz Kırsalı.
Köy
Gediz
Kavak
Sazbaşı
Toplam

29
19
30
78
Çiftlik
41
Genel Toplam

Neferan

Hane

Muaf

220
150
206
576

57,5
37,5
59,5
154,5

48
624

12
166,5

22
26
23
71
71

Nüfus
(Neferan+Muaf)X5
1.210
880
1.145
3.235
240
3.475

1665-66 yıllarında Gediz kırsalında bulunan 78 köyde 576 vergi
yükümlüsü ve 71 muaf olmak üzere toplam 647 neferan yaşamaktadır. Bunların
avarız hanesi toplamı 154,5’tir. Nüfus hesaplamasında her bir neferanın
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ortalama 5 kişiden oluştuğu düşünüldüğünde Gediz kırsalında bulunan vergi
yükümlüleri ve muafların aileleriyle birlikte nüfusu yaklaşık 3.235’tir. Bunların
1.260’ı Gediz çevresindeki köylerde, 880’i Kavak nahiyesi köylerinde ve
1.145’i de Sazbaşı nahiyesi köylerinde bulunmaktadır. Gediz kırsalındaki
toplam nüfusu köy sayısına böldüğümüzde her bir köye ortalama 41 kişi
düşmektedir. Gediz merkezde bu oran 41,7; Kavak’ta 46,3; Sazbaşı’nda ise 38,1
olarak gerçekleşir.
Bu köylerin dışında Gediz’de bulunan 41 çiftlikte 48 neferan ve 12
avarız hanesi bulunmaktadır. Çiftliklerde yaşayan neferan sayısı 5 çarpanı ile
çarpıldığında vergilendirilen nüfus aileleri ile birlikte 240 olarak tespit
edilmektedir. Bu durumda her bir çiftlikte ortalama 5,8 kişi yaşamaktadır.
Köylerin ve çiftliklerin nüfusu bir arada düşünüldüğünde Gediz kırsalındaki
toplam tahmini nüfusun 3.475 olduğu görülür. Aynı dönemde Gediz merkez
mahallelerinde vergi yükümlüsü neferanın aileleri ile birlikte yaklaşık sayısı
940’tır. Bu durumda Gediz’in merkezi, köyleri ve çiftliklerinde 1665-66 yılında
toplam nüfus yaklaşık olarak 4.415 olmaktadır. Nüfusun % 21’i merkezde, %
79’u kırsalda yaşamaktadır. Gediz’de vergi mükellefi nüfusunun büyük
çoğunluğunun kırsalda bulunması, tarım ve hayvancılığa dayalı bir ekonomik
yapının bulunduğunu ortaya koymaktadır.
4.
1675-76 YILLARI AVARIZ DEFTERLERİNE GÖRE
GEDİZ
4.1. Gediz Merkez Mahalleleri
1086/1675-76 tarihli MAD 2498 numaralı Kütahya sancağı mufassal
avarız defterinin 32-41 sayfaları arası Gediz kazasına ait merkez ve köylerin
avarız haneleri kayıtlarını içermektedir (MAD 2498/32-41). Kazâ-yı Gedüs
Der-Livâ-yı Kütahya başlığı altında önce merkezde bulunan mahalleler
yazılmıştır. Bu dönemde Gediz’de Cami‘-i Kebir, Sofular, Kadı Kemal,
Müstecab, Ömer Bey, Oruç Fakih, Ahi Ali olmak üzere 7 mahalle
bulunmaktadır. 1665-66 yılı kayıtlarında yer alan Hacı ve Sazak Mahalleleri bu
sayımda yer almamıştır. Neferan sayısı bakımından en büyük mahalle 112
neferan ile Cami‘-i Kebir Mahallesidir. Onu 57 neferan ile Kadı Kemal, 52
neferan ile Müstecab, 35 neferan ile Sofular, 22 neferan ile Ahi Ali, 7 neferan
ile Ömer Bey Mahallesi takip etmektedir. Oruç Fakih Mahallesi için ise reayası
yoktur diye not düşülmüştür. Toplam neferan sayısı 285, avarız hane sayısı ise
71,25 olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda her bir avarız hanesi sayısı 4 gerçek
haneye eşittir. Cami‘-i Kebir Mahallesinde 1 imam, 1 müezzin, 1 hatib, 2 seyyid
olmak üzere toplam 5 muaf neferan bulunmaktadır. Sofularda 1 seyyid, Kadı
Kemal’de 1 imam, 1 seyyid, Müstecab’ta 1 imam, 1 hatib, Ömer Bey’de 1
imam, Ahi Ali Mahallesinde ise 1 imam muaf neferan kaydedilmiştir. Reayası
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yoktur diye not düşülmüş olan Oruç Fakih Mahallesinde 1 vaiz, 1 müderris, 1
müezzin ve 1 cündi olmak üzere 4 muaf neferan bulunmaktadır. Toplam muaf
neferan sayısı 16’dır. Neferan sayıları ile muafları topladığımızda Gediz’de
hane sayısının 301 olduğu görülür. Her bir neferanı 5 kişilik bir aile reisi olarak
kabul ettiğimizde Gediz’de yaşayan vergi yükümlüsü neferanın aileleri ile
birlikte tahminen 1.505 kişi olduğu ortaya çıkar. 1665-66’dan itibaren geçen 10
yıllık süre içerisinde vergi mükelleflerinde önemli bir artış olmadığı mevcut
durumun korunduğu görülür.
XVII. yüzyılın ikinci yarıyılında Gediz’e gelen Evliya Çelebi, şehrin
güneydoğusunda bir yalçın kaya üzerinde güçlü bir kalesi bulunduğunu, fakat
bu kalenin Celâlî isyanları sırasında asilerin eline geçmesi üzerine 1025/16161617 yılında Kuyucu Murat Paşa tarafından tahrip edildiğini belirtmektedir.
Osmanlı Devleti’nde hukukî ve idarî bir birim olan ve sancak beyinden
tamamen bağımsız olarak doğrudan merkezdeki kazaskere bağlanan kazalar
diğer askerî ve idarî birimlerden farklı olarak bulunduğu bölgenin merkezi
olmuştur.
XVI. yüzyılın sonları ile XVII. yüzyılın başlarından itibaren kazaların
derecelendirilmesi, tayini yapılacak olan kadının kıdemi ve alacağı maaşla
bağlantılı hale gelmiştir (Baykara, 2002:119-120). Genellikle kaza kadılarının
yevmiyesi 300 akçedir (Ortaylı, 2001: 71). Kütahya’ya bağlı 300 Akçelik şerif
bir kaza olan ve toprakları birkaç kez Topkapı Sarayı kapı ağalarına has olarak
verilen Gediz, Evliya Çelebi’nin ziyaret ettiği dönemde zeamet subaşılığıdır
(Evliya Çelebi, 2011:9/25).
Evliya Çelebi’ye göre Gediz’de 13 mahalle vardır. Fakat Sultan II.
Bayezid döneminden başlayarak 1676 yılına kadar geçen dönemi kapsayan tapu
tahrir ve avarız kayıtlarına göre Gediz’de bulunan mahalle sayısı 9’u
geçmemektedir. Şehirde 20 cami bulunduğunu belirten Evliya Çelebi, bunların
en eskisinin Hacı Mustafa Camisi olduğunu ve kapısı üzerindeki kitabeye göre
957/1551 senesinde yaptırıldığını yazmaktadır.
Çarşı içerindeki Gazanfer Ağa Camisi ise büyük ve latif bir cami olup
bunun tarihi de kapısı üzerindeki kitabeden anlaşıldığına göre 998/1590’a
tekabül etmektedir. Şehirde ayrıca Sultan III. Murad’ın kapı ağası olup, kendisi
Gedizli olan Gazanfer Ağa’nın imaret, han, medrese, sıbyan mektebi, çeşme ve
kâgir dükkânlardan oluşan çok sayıda hayratı bulunmaktadır.
Murat Dağı eteğinde şifalı suları bulunan ılıcadan yaylaya doğru
çıkarak alabalık yediklerini ve Temmuz ayında Gediz’de havaların çok sıcak
olması sebebiyle halkın Murat Dağı yaylasına göçtüğünü anlatan Evliya
Çelebi’ye göre Kütahya sularının kaynağı da burasıdır. Gediz’in üzümü,
armudu ve pamuk bezi meşhurdur (Evliya Çelebi, 2011:9/24-26).
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4.2. Gediz’e Bağlı Nahiye ve Köyler
4.2.1. Merkez Köyler
1675-76 tarihli avarız defterlerindeki kayıtlarda Gediz merkeze bağlı
köyler ile Kavak ve Sazbaşı nahiyelerine bağlı köylerin neferan ve avarız
haneleri yer almaktadır. Merkez mahallerinden hemen sonra kayıtları yapılmış
olan ve Gediz yakınında bulunan 33 köyden Bağlıca, Kışla ve Işıklar köyleri ile
Gümüşler ve Cece köyleri birlikte sayılmıştır. Bağlıca-Kışla-Işıklar köylerinin
neferan sayısı 23 iken Selendi’den buraya gelen 9 neferan ile birlikte sayı 32’ye
yükselmiştir. Çeltikçi köyü ile ilgili birisi Gümüşler-Cece köyünden, diğeri
Gümüle köyünden sonra olmak üzere iki kayıt yapılmış, birincisinde 4
ikincisinde 8 neferanı bulunduğu tespit edilmiştir. Fakat her ikisinde de vakıftır,
neferan ve hanesi yoktur şeklinde not düşülmüştür. Cömert köyünde bulunan 18
neferan derbentçi oldukları için muaf sayılmış ve deftere avarızı yoktur şeklinde
kaydedilmiştir (MAD 2498: 36). İki neferanı bulunan Acem köyü için haric-ezdefter ifadesi yazılmıştır1. Köylerde imam, hatip, seyyid, amel-mande kayıtları
düşülerek muaf olanların toplamı ise 12’dir. Vakıf ve derbentçi oldukları için
muaf sayılanlarla birlikte muafların toplamı 42 olmuştur. 33 Köyde toplam
olarak 417 neferan ve 93,75 avarız hanesi bulunmaktadır. 417 neferandan muaf
olan 42 neferanı çıkardığımızda 375 neferan kalmaktadır. Bunu da avarız hanesi
sayısı olan 93,75’e böldüğümüzde, her dört neferanın bir avarız hanesine eşit
olduğu görülür. Bu durum 1675-76 yılında bu köylerin ekonomik durumunun
birbirleriyle dengeli oldukları sonucunu ortaya koymaktadır.
Akçaalan köyü 72 neferana sahip olup toplam neferanın % 17’ni
oluşturur. Onu sırasıyla Hacı (36), Bağlıca-Kışla-Işıklar köyleri (32), Gümele
(27), Gürleyik (25), Mencik (20), Üçbaş (19), Salur (18), Cömert
(18),Gümüşler-Cece (16) takip eder. Bu köyler 211 neferan ile toplam neferanın
%50’sine sahiptir. Akçaalan köyü ile birlikte deftere kayıtlı on köy neferanın
%67’sini oluşturur. Geriye kalan 23 köyün toplam neferanı 134 olup, bu da
toplam neferanın % 33’üne eşittir.
Merkeze yakın olan ve tarımsal faaliyetlerin daha fazla olduğu köylerde
1

Haric-ez-defter tahrir yapılırken gözden kaçan ya da tahrir yapıldıktan sonra ortaya çıkan
gelişmelerin sonucunda deftere kaydedilmemiş olanlar için kullanılan bir tabirdir. XVII. yüzyıla
ait bir kanunnamede haric-ez-defterin iki şekilde ortaya çıktığı belirtilmiştir. Biri daha önce başka
köy veya mezralarda kayıtlı iken yeni tahrir yapıldığı sırada hiç kimseye verilmeyen ve deftere
kaydedilmemiş olan yerler için kullanılan bir tabirdir. İkincisi ise tahrirden sonra köy ve mezra
hudutları dışından gelen reayanın bir yere yerleşip orayı mesken edinip ziraata açması sonucu
oluşan köyler ve mezralar için aynı tabir kullanılmıştır. Hem arazi hem de reaya için kullanılan
haric-ez-defter tabiri ile haric reaya/muaflar birbirine karıştırılmamalıdır. Bu gibi yerler genellikle
ziraata yarayan boş yerler olup sancak beyleri tarafından vergi getiren bir yer haline getirmek
amacıyla sipahilere verildiği de olmuştur (İnalcık, 1987; XXV, XXVI).
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neferan sayısı da fazladır. Merkezden uzak ve hayvancılıkla geçimini sağlayan
köylerdeki neferan sayısı ise daha azdır. Gediz merkez kazaya bağlı köylerdeki
toplam 397 neferanı, köy sayısına böldüğümüzde ortalama neferan sayısının
12,6 olduğu görülür. Buna göre 33 köyün 20’sinde neferan sayısı bu
ortalamanın altında kalmıştır. DMKF27449 (1665-66) ve MAD 2498 (1675-76)
numaralı defterlerde yer alan neferan ve hane sayıları Ek-1’de gösterilmiştir.
4.2.2. Kavak ve Sazbaşı Nahiyeleri
MAD 2498 numaralı defterin 38-39.sayfalarında Nâhiye-i Kavak Tâbi‘-i
Kazâ-yı Gedüs başlığından sonra 20 köy kaydedilmiştir. Bu köylerdeki toplam
neferan sayısı 243, avarız hanesi sayısı ise 60,75 olarak hesaplanmıştır. Pazar
köyü 44 neferan ve % 18’lik oran ile Kavak’ın en büyük köyüdür. Onu 39
neferan ve % 16’lık oran ile Çeki köyü takip eder. Kuşu’nun neferan sayısı 23
olup bunun toplam neferana oranı % 9’dur.
Çam köyü ise 20 neferan ve % 8’lik orana sahiptir. Bu 4 köyde bulunan
126 neferan, toplam neferanın yaklaşık % 52’sini oluşturur. Geriye kalan 16
köydeki 117 neferanın toplam neferana oranı % 48’dir. Merkez köylerde olduğu
gibi Kavak nahiyesine bağlı köylerde de neferan eşit olarak dağılmamış ve
tarımsal faaliyetlerin daha fazla olduğu köylerde yoğunlaşmıştır. Toplam 243
neferanı köy sayısına böldüğümüzde köy başına ortalama yaklaşık 12 neferan
düşmektedir.
MAD 2498 numaralı defterin 40-41.sayfalarında Sazbaşı nahiyesinde
bulunan köyler, Kıran Yörükleri Cemaati, Ahmed Ağa Azmi-zâde Çiftliği,
haric-ez-defter olan neferan ile avarız hane sayıları kaydedilmiştir. Köylerden
21 tanesi hali-harap olup neferanı bulunmamaktadır.
Sultan Murad Han evkafından olup hanesi bulunmayan Çeltükçiyân
köyünün bedel-i nüzule dâhil olduğu şeklinde kayıt düşülmüştür. Köylerde
imam, hatip, amel-mande olarak gösterilen 7 muaf neferan bulunmaktadır.
Sazbaşı nahiyesinde Çeciler (39), Çeltükçi (34), Birgi (32), Baltalı (24),
Danyal (23) Saraycık-Buğdaylı (13), Altuntaş (11) Çukurviran (10) en fazla
neferana sahip olan köylerdir. Selendi’den gelip Gediz sancağına yerleşen 21
neferan için defterde Gedüs sancağına sonradan varup, tavtîn eyleyen haric-ezdefter re‘âyâ isimleridir ki hane-i avarıza kaydolundu şeklinde açıklama
yazılmıştır. Kıran Yörükleri 4 neferana, Ahmed Ağa Azmi-zâde çiftliği ise 2
neferana sahiptir.Sazbaşı nahiyesinin vergi yükümlüsü neferanı 316
olup,muaflarla birlikte toplam 323’e ulaşmaktadır.
Avarız hanesi sayısı101,75’tir.DMKF 27449 (1665-66) ve MAD 2498
(1675-76) numaralı defterlerde yer alan Kavak nahiyesi neferan ve hane sayıları
Ek-2’de, Sazbaşı nahiyesi neferan ve hane sayıları Ek-3’te gösterilmiştir.
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4.2.3. Gediz Şaphanesi
Kumaş boyama, derinin tabaklama işlemi, kuyumculukta altın parlatma,
para basımında, eczacılık ve tıp gibi alanlarda kullanılan şap madeni Osmanlı
Devleti’nin önemli gelir kaynaklarından birisiydi. Aynı zamanda Kütahya’nın
ekonomik ve ticarî açıdan kalkınmasını sağlayan önemli unsurları arasındaydı
(Dingeç, 2011:272). I. Murad döneminde 1382 yılında Şehzade Bayezid’in
çeyizi olarak Germiyanoğullarından Osmanlılara geçen (İnalcık,2006:160)
Gediz Şaphanesi bu dönem Şebinkarahisar, Foça ve Ulubat ile birlikte
Anadolu’nun zengin şap yataklarına sahip merkezlerinden birisi idi (Ersan,
2000: 56). Sultan II. Bayezid döneminde Gediz Şaphanesi ile ilgili olarak Bursa
Kadısına gönderilen 21 Ramazan 893/1488 tarihli Gediz Şaphanesi
Yasaknamesi ile bu konuda hukukî bir düzenleme yapılmıştı (Akgündüz, 1990:
252-253). 1675-76 tarihli ve MAD. 2498 numaralı avarız defterinin 41.
sayfasında Re‘âyâ-yı Şaphane-i Gedüs başlığı altında Şaphane’de bulunan üç
mahalle kaydedilmiştir. Şaphane’nin Ayrık Mahallesinde 24, Eğribucak
Mahallesinde 21 ve Orta Mahallede 121 olmak üzere toplam 166 neferan tespit
edilmiştir.
Osmanlı Devleti’nde madenlerin mülkiyeti devlete ait olup işletilmesi
genellikle mukataa yolu ile iltizam, emanet ya da malikâne yöntemi ile
gerçekleştirilirdi. Gediz Şaphanesi de iltizam yoluyla işletilmekteydi. Evliya
Çelebi, Seyahatnamesinde Gediz’i anlatırken Karye-i Maden-i Şeb olarak
bahsettiği Şaphane’nin mirîye ait hass-ı hümayun olduğunu ve beş yük akçe mal
ile iltizama verildiğini, bölge hâkiminin 100 kişi ile madeni işlettiğini
belirtmiştir (Evliya Çelebi, 2011: 26). Madenlerde çalışan usta ve işçilerin ehil
olmasına önem verilir, üretimin devamlılığını sağlamak amacı ile madencilerin
bu bölgeden ayrılmasına yasaklamalar getirilirdi. Maden işçiliği oldukça zor ve
zahmetli olduğu için maden ocaklarında çalışanlar örfî vergilerden muaf
tutulurlardı. 977/1569-1570 tarihli Karahisar-ı Şarkî defterinde şap madeninde
çalışan reayanın cizye, ispençe, acemi oğlan, avarız, kürekçi ve tekâlif-i
örfiyeden muaf oldukları kaydı yer almıştı (Dingeç, 2011: 145).
Elimizdeki Şaphane’ye ait KK, 2693 numaralı icmal avarız defterinde
Ayrık Mahallesi’nde 6, Eğribucak Mahallesinde 5,25, Orta Mahalle’de ise
30,25 olmak üzere toplam 41,50 avarız hanesi hesaplanmıştır. Fakat bu
bölümde yer alan yazılar mürekkebin silik olması sebebiyle okunamamaktadır.
MAD 2498 numaralı mufassal defterde sadece neferan sayısı
kaydedilerek avarız hanesi sayısı ile ilgili herhangi bir hesaplama yapılmamış
olması, burada yaşayanların maden çalışanları olduğu için avarız vergisinden
muaf olduğunu göstermektedir (MAD. 2498/41: KK,2693/28).
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4.3. Gediz Kırsalında Vergi Yükümlüsü Nüfus (1675-1676)
KK 2693 numaralı İcmal Avarız Defteri ile MAD 2498 numaralı
Mufassal Avarız Defterinde kayıtlı olan Gediz ve çevresinde bulunan köyler ve
çiftlikler ile Kavak, Sazbaşı nahiyeleri ve Şaphane’de bulunan neferan, avarız
hanesi ve muaf hane sayıları Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. 1675-76 Yılı Avarız Defterine Göre Gediz Kırsalı.

Gediz
Kavak
Sazbaşı
Şaphane
Toplam

Köy

Cemaat

Çiftlik

Mah

Top.
Nef.

Muaf

33
20
46
99

1
1

1
1

3
3

375
243
316
166
1.100

42
7
49

Avarız
Hanesi
93,75
60,75
101,75
41,50
297,75

Nüfus2
2.085
1.215
1.615
830
5.745

1675-76 yıllarında Gediz kırsalında bulunan 99 köy, 1 yörük cemaati, 1
çiftlik ve 3 mahalleden oluşan Şaphane’nin toplam neferan sayısı 1.100, avarız
hanesi sayısı ise 297,75 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda her bir avarız hanesi
ortalama 3,7gerçek haneden oluşmaktadır.
Vergi yükümlüsü ve muaf neferan toplamı 1.149 olup avarız defterine
kayıtlı her bir neferanı 5 rakamı ile çarptığımızda Gediz kırsalında yaklaşık
5.745kişinin yaşamakta olduğu tespit edilir. Vergi yükümlüsü ailelerin %
36’sıGediz merkeze bağlı köylerde, % 28’i Sazbaşı nahiyesinde, % 21’i
Kavak’ta ve % 15’i Şaphane’de yaşamaktadır.
1675-76 yılında Gediz merkez mahallelerinde aileleri ile birlikte toplam
1.505 neferanın bulunduğu dikkate alındığında Gediz’in nüfusu 7.250 olur. Bu
durumda vergi yükümlüsü halkın toplam nüfusunun yaklaşık % 21’i şehir
merkezinde, % 79’u kırsalda yaşamaktadır. Şaphane’de yaşayan ve şap madeni
işi ile meşgul olan % 15’lik nüfusu çıkardığımızda reayanın yaklaşık% 64’ü
tarım ve hayvancılıkla,
% 21’si ticaret ve zanaatkârlıkla geçimini
sağlamaktadır.
Gediz’de kırsal nüfusun toplam avarız hanesi sayısı 297,75 olarak
hesaplanmıştır. Fakat Şaphanede kayıtlı 41,50 olan avarız hanesini madencilikle
uğraştıkları için muaf olarak kabul ettiğimizde avarız hanesi sayısı 256,25 olur.
5.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Sultan II. Bayezid döneminde (1481-1512) 935 olan Gediz merkez
2

(Toplam Neferan+Muaf) x 5
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nüfusu % 141 oranında artarak 1571 yılında 2.660’a ulaşmıştır. Fakat 1571’den
1665 yılına kadar olan 94 yıllık süre içerisinde nüfus merkezde % 183,
kırsalında ise % 400 oranında azalmıştır.
Bu dönemde Osmanlı ülkesinde genel olarak kırsal kesimde önemli
oranda nüfus azalması görülmektedir. Büyük Kaçgun olarak ifade edilen bu
durum özellikle XVII. yüzyılın ilk yarısında tarımsal üretimi olumsuz olarak
etkilemiştir. Nüfus azalmasının sebepleri ile ilgili olarak farklı görüşler ileri
sürülmüştür. Bazı araştırmacılar buna gerekçe olarak XVI. yüzyılda yaşanan
aşırı nüfus artışının sonucu olarak toprakların yetersiz kalmasını
göstermişlerdir. Daha önceki dönemlerde konar-göçer olarak yaşayanlar için
iklim şartları ve ağır vergilerin cazip gelmemesi sonucu pek çok köylünün şehir
merkezlerine yerleşmeyi tercih etmiş olması da ileri sürülen fikirlerdendir
(Faroqhi, 1997:191-192).
XVII. yüzyılda taşra teşkilatlarında idarî ve malî işler iltizama havale
edilmiştir. Ehil olmayan bu yöneticilerin kanunsuz uygulamaları halkın perişan
olmasına yol açmıştır. Uğradıkları baskılar karşısında köylülerin bir bölümü
şehir ve kasabalara göç etmiş, bir bölümü ise çiftini bozup levent adıyla
eşkıyalığa başlamıştır. Kadılar ve onların tayin ettiği naipler ise vali, sancak
beyi ve eşkıya ile işbirliği yaparak görevlerini ihmal etmişlerdir
(Uzunçarşılı,1983: 308).
Köylüler yerel yöneticilerin kendilerine yönelik baskı ve zulümlerini
zaman zaman şikâyet konusu yapmışlardır. Padişahlar da köylülerin haklarının
korunması için kadılara emirler göndermişlerdir. 1617-1618 yılı mühimme
defterinde yer alan emirlerden birisi beylerbeyi subaşılarının Gediz’de köylülere
yönelik baskısı ile ilgilidir.
Subaşılar teftiş bahanesi ile beş ayda üç sefer Gediz’e gelip köylerde
bulunan ahaliden konak, göçek, selamlık adı altında para ve bedava yiyecek
toplamışlardır. Köylülerin şikâyeti üzerine Kütahya mollası ile Gediz ve Uşak
kadılarından hakları gasp edilen köylülerin haklarının iade edilmesi
bildirilmiştir. Ayrıca subaşıların görevlerini yaparken daha dikkatli olmaları ve
halka zulmetmemeleri konusunda uyarılmaları istenmiştir (Mühimme
Defteri,82: 210).
Osmanlı Devleti’nin tımarlı sipahi sayısını azaltarak tasarrufa gitmesi,
taşrada bulunan sipahilerin işsiz kalmasına ve köylülerin sırtından geçinebilmek
için silahlı çeteler oluşturmasına yol açmıştır. Beylerbeyi ve sancakbeyleri
bulundukları bölgelerde iktidarlarını sürdürebilmek için sekbanlara ihtiyaç
duymuşlardır. Sekbanların masraflarını karşılamak amacıyla da genellikle kırsal
alanda bulunan reayaya salgun salmışlardır. Osmanlı beylerbeylerinin
hizmetindeki sekbanların çoğu toprağını terk eden kişilerden oluşmuştur.
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Köylüler karşılaştıkları ağır vergi yükü altında ezilmiş, bu durum
Anadolu’da huzursuzluğa yol açmış ve reaya ile vergiden muaf askerî sınıf
arasında çatışmalara dönüşmüştür (Faroqhi, 2006:564). Ekonomik ve sosyal
sorunlar Anadolu’da eşkıyalığın giderek yayılmasına yol açmış, suhte isyanları
Sultan III. Murad devrinden itibaren genişlemiş ve XVI. yüzyıl sonları ile XVII.
yüzyıl başlarında Celâlî isyanlarına yol açmıştır. Osmanlı-İran ve OsmanlıAvusturya savaşları bu isyanları daha da arttırmıştır (İlgürel, 1993: 253).
Bütün bu gelişmelerin bir sonucu olarak reayanın bir bölümü kırsaldan
büyük merkezlere göç etmiş, bir bölümü ise kayıt dışı kalmak için çeşitli yollara
başvurmuştur. 1676’da Gediz kazasında hali harap ve yeri yurdu olmayan 21
köyün bulunması (KK, 2693: 27), reayanın çift bozan durumuna düştüğünü
göstermektedir. Salgın hastalıklar da nüfusun azalmasında etkili olmuştur.
Gediz’e komşu olan Simav kazasında da Sultan II. Bayezid döneminden
1571’e kadar olan zaman diliminde nüfus% 55 oranında artmış, fakat 1571’den
1655’e kadar olan dönemde ise merkez nüfusu % 268, kırsal nüfus % 131
oranında düşmüştür (KK 2693: 96-97; MAD 2498: 210-211).
1675-1676 yıllarında bir önceki tahrire göre Gediz merkezde neferan
sayısı yeniden yükselişe geçmiş ve % 60 oranında artmıştır. Fakat yine de 1571
yılı seviyesine ulaşmış değildir. 1622-1623’den 1675-1676 yılına kadar geçen
dönemde Kütahya merkezde neferan sayısı % 135 oranında, Simav merkezdeki
neferan sayısı ise % 203 oranında artmıştır. Bu durum neferan sayısındaki
değişimin Kütahya sancağı genelinde birbirine paralel bir şekilde gerçekleştiğini
göstermektedir. Gediz’de Sultan II. Bayezid döneminde 7 olan mahalle sayısı
1571 yılında 8’e çıkmış ve Kazuklu Dede Mahallesi bu dönemde ilk kez tahrir
defterlerine dâhil edilmiştir.
Neferan sayısındaki artış oranına baktığımızda Gediz’in bu dönemde
dışarıdan göç aldığı ve bu nedenle mevcut mahallelere ilave olarak yeni bir
mahallenin kurulmasına ihtiyaç doğduğu anlaşılmaktadır. 1665-66 yılı avarız
kayıtlarında mahalle sayısı artmakla beraber neferan sayısı azalmış, ayrıca
mahalle isimlerinde büyük oranda değişiklikler ortaya çıkmıştır. Aynı isimle
kayıtlara geçen sadece Cami‘-i Kebir ve Ömer Bey Mahalleleri olmuştur.
1675-76 yılında Sultan II. Bayezid döneminde olduğu gibi mahalle
sayısı 7’ye düşmüş Cami‘-i Kebir, Kadı Kemal, Ahi Ali, Sofular ve Müstecab
Mahallelerinde neferan sayısında artışlar görülürken Ömer Bey ile Oruç Fakih
Mahallelerinde azalmıştır. Bir önceki tahrirde yer alan Hacı ve Sazak
Mahalleleri ise 1675-76’da kayıtlar arasında yoktur.
Sultan II. Bayezid döneminden 1675-76 yılına kadar geçen süre
içerisinde tahrir defterleri ve avarız kayıtlarına dayalı olarak Gediz merkez
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nüfusu ile ilgili karşılaştırmalı veriler Tablo 4’de gösterilmiştir.
Tablo 4 1481-1512/1676 yılları arası Gediz Merkez Nüfus Karşılaştırması
Mahalleler
Cami‘-i
Kebir
Orta Mahalle
Hacı
Ali
Fakih
Hacı Yahşi
Ahi Yahşi
Ömer Bey
Hoca Fakih
Kazuklu
Dede
Oruç Fakih
Sofular
Kadı Kemal
Ahi Ali
Müstecab
Hacı
Sazak
Mahalle
Sayısı
Toplam
Nüfus

45 Numaralı
Tapu Tahrir
Defterine Göre
(1481-1512)
320

47 Numaralı
Tapu Tahrir
Defterine Göre
(1571)
666

DMKF
27429
(1665-1666)

MAD.
2498
(1675-1676)

230

585

80
205

224
394

-

-

95
125
40
70
-

421
346
192
166
251

115
-

40
-

7

8

60
135
70
75
115
90
50
9

20
180
295
115
270
7

935

2.660

940

1.505

1571 yılında Gediz kırsalında 15.372 kişi yaşamaktadır. Bunlardan
747’si sonradan yerleşik hayata geçmiş Yörük cemaatindendir.1.846 kişi ise
konar-göçer olarak yaşamını sürdürmektedir. Haric-ez-defter olarak kaydedilen
231 kişi ile birlikte kırsalda 17.449 kişi yaşamaktadır. Kırsalda yaşayanların %
12’si konar-göçerler, % 70 ise yerleşik hayata sahip olan reayadan
oluşmaktadır.
1665-66 yıllarında 1.255’i Gediz çevre köylerinde, 870’i Kavak
nahiyesinde ve 1.145’i Sazbaşı nahiyesinde olmak üzere kırsalda toplam reaya
3.270 olarak tespit edilmiştir. 41 çiftlikte bulunan 240 kişi ile birlikte bu sayı
3.510’a çıkmıştır. 1571 yılı ile kıyaslandığında kırsalda neferan % 400
oranında azalmıştır. Neferanın azalması üretimde sürekliliği esas alan,
ekonomisi ve askerî sistemi toprağa dayalı olan Osmanlı Devleti için telafisi
güç sosyo-ekonomik sorunlara yol açmıştır. 1571 yılında % 12 olan konar-göçer
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nüfus bu dönemde neredeyse yok denecek kadar azalmıştır. Bu dönemde
yerleşik nüfusunda azalmış olması buralarda yaşayan Yörüklerin başka yerlere
göç etmiş ya da kayıt dışı kalmış olmasını düşündürmektedir.
1675-76 yılında Gediz kırsalında bulunan 99 köy, 1 yörük cemaati ve 1
çiftlikte toplam 934 neferan bulunmaktadır. Bunların aileleri ile birlikte nüfusu
4.670’dir. Şap madeni çıkartılan Şaphane’nin nüfusu ise 830’dur. Şaphane ile
birlikte Gediz kırsal nüfusu 5.745’e ulaşmıştır. 1665-1666’da kırsalda vergi
mükelleflerinin aileleri ile birlikte 3.510 kişi olduğu dikkate alındığında, aradan
geçen on yıllık süre içerisinde vergi yükümlüsü nüfus yaklaşık % 62 oranında
artmıştır. Bu artış oranını doğal nüfus artışı ile izah etmek mümkün değildir.
Bunda 1665-66 yılı kayıtlarında yer almayan Şaphane nüfusunun yaklaşık % 15
oranında bir katkısı vardır. Aynı dönemde Gediz merkez nüfusuda % 60
oranında artmıştır. Bu artışlar ülkede ve bölgede yaşanan sosyo-ekonomik
sorunların ortadan kalkmaya başlaması, başka yerlere dağılan nüfusun tekrar
geri dönmesi, salgın hastalıkların etkisinin azalması ve kayıt dışı nüfusun tekrar
kayıt altına alınması gibi etkenlerle izah edilebilir. Gediz’in 1571’den 1675’e
kadar geçen süre içerisinde kırsal vergi yükümlüsü nüfus karşılaştırması Tablo
5’te gösterilmiştir.
Tablo 5. 1571-1675 Yılları Arası Gediz Nüfusu
1571
166566
167576

Köy

Cemaat

Hane
Neferan
2.910
634

Mücerred

3
-

Çiftlik
Mezra
14
41

55
78
99

Muaf

Nüfus

75
-

Avarız
Hanesi
166,5

71

14.625
3.525

1

1

1.100

-

297,75

49

5.745

Anadolu Beylerbeyliğinin bazı bölümlerinde XVII. yüzyılın son
yıllarında yaşanan nüfustaki azalma 1677-1698 yılları arasında avarız vergisi
mükellefi olan avarız haneleri sayısının da azalmasına yol açtı. Bu dönemde
beylerbeylik genelinde 51.292 olan avarız hanesi sayısı 34.700’e düştü. Bu
kayıp devletin ekonomik anlamda gelirlerinin azalması aynı zamanda halkın
yoksullaşması anlamına geliyordu (Faroqhi, 2006:574).
1571 yılından 1665-66 yılına kadar geçen süre içerisinde Gediz’in
nüfusunun azalmasına paralel olarak reayadan alınan vergi oranı da azalmıştır.
1675-76 yıllarında bu oran bir miktar artmış olsa bile 1571 yılı seviyesinin çok
altında kalmıştır. Köy sayısı bakımından artış olması nüfusun kırsalda daha
geniş alana dağılması, fakat nüfus yoğunluğunun azalması anlamına
gelmektedir. 1665-1666’da 41 olan çiftlik (Ek-4) sayısının 1’e düşmesi ise
tarımsal faaliyetlerin azaldığını gösterir. Anadolu beylerbeyliği genelinde
olduğu gibi Gediz halkı da yoksullaşmış ve devlete buradan giden vergiler bir
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önceki yüzyıla göre azalmıştır.
XVII. yüzyılın başlarında uzun süren savaşlar ve Celâlî isyanlarının
Anadolu’nun kırsalında büyük ölçekli göçlere yol açtığı bilinmektedir. Son
yıllarda sistematik olarak çalışılmaya başlanan mufassal avarız ve cizye
defterleri de söz konusu durumun Amasya, Tokat, Canik, Bozok,
Şebinkarahisar, Trabzon, Erzincan, Harput, Erzurum, Sivas, Antakya, Halep,
Konya, Karaman, Denizli ve Manyas’ta yaşandığını ortaya koymuştur (Özel,
2015: 563). Üzerinde çalıştığımız Kütahya, Simav ve Gediz’e ait avarız
defterlerindeki veriler XVII. yüzyılın ilk yarısında benzer bir durumun bu
yerleşim yerlerinde de yaşandığını göstermektedir.
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EKLER
Ek-1. Gediz Merkez Köyleri Neferan ve Hane Sayıları (1665-66/ 1675-76)
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3

Köy
İçe
Akçapınar
Hosunlar
Dere Sevindik
Salur
Ağsaklar
Merkepviran
Sofular
Sandıklu
Erdoğmuş
Akçaalan
Köklü
Üçbaş
Bağlıca-i Kebir
Işıklar
Kışla
Karaağaç
Çıkrıkçı
Gürleyik
Fartan
Saz
Çukurviran
Ilıcasu
Çomaklar
Gümele
Orhanlar 3
Gümüşlü/
Gümüşler
Çeçe
Acem
Yolageldi
Oturanbaba
Bağlıca-i Sagir
Umurbeyli
Göçker
Hacı

DMKF. 27429 (1665-1666)
Neferan Hane Muaf
10
2,5
8
2
4
1
1
2
0,5
1
6
1,5
1
4
1
1
14
3,5
2
4

1

2
34
12
14
6
8
12
8
14
8
4
6
8
12
2
4

0,5
11
3
3,5
1,5
2
3
2
3,5
2
1
1,5
2
3
0,5
1

1
2
1
1
1
1
1
1
4

MAD 2498 (1675-1676)
Neferan
Hane Muaf
9
2,25
3
0,75
7
1,75
18
4,5
7
1,75
9
2,25
2
0,5
- 9
2,25
72
17,75
1
19
4,75
32

8

-

4
25
12
7
6
5
27
4

1
6.25
3
1.25
1.5
1.25
6.5
1
3.75

2
1
1

0,5
0,75
1
2
8

1
1
4

16
6
4
4
-

1,5
1
1
-

2
1
-

2
3
4
9
36

Köy halkının bir kısmının 8 Cemaziyülevvel 1072 /30 Aralık 1661 senesinde fermanla Simav
kazasına yerleştiği kaydı yapılmıştır.
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36
37
38
39
40

Ece
Çeltükçi
Sazak
Mencik
Cömerd
Toplam

230

57,5

22

7
12
12
20
18
417

1.5
3
5
93.75

1
12
18
42

Ek-2 Gediz-Kavak Nahiyesi Neferan ve Hane Sayıları (1665-66/ 1675-76)
S.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22

Köy
Pazar
Koz
Yakuplar
Bağçecik
Kuşu
Oğuzlarköy/
Uğurlar
Sofular
Gayblar
Hacılar
Yediviran/
Kozviran
Divane Hızırlu
Sarıçam
Yenice
İbrahimler
Küplüce
Çayırca
Derinçeöz
Çam
Örü
Eğlence
Çeki
Samralar
Örencik (Kerler)
Toplam

DMKF 27429
(1665-1666)
Neferan Hane Muaf
16
4
8
16
4
2
10
2,5
2
8
2
20
5
4
1
1

MAD 2498 (1675-1676)
Neferan
44
9
9
7
23
6

Hane
11
2,25
2,25
1,75
5,75
1,5

Muaf
-

8
4
4
4

2
1
1
1

1
1
1

8
4

2
1

-

8
6
8
6
4
6
4
10
4
150

2
1,5
2
1,5
1
1,5
1
2,5
1
37,5

1
3
2
1
2
1
26

14
8
13
-

3,5
2
3,25
-

-

12

3

-

4
20
7
5
39
5
6
243

1
5
1,75
1,25
9,75
1,25
1,5
60,75

-

Ek-3. Gediz-Sazbaşı Nahiyesi (1665-66/ 1675-76)
S.No
1
2
3

Köy
Saz /Sazbaşı
Rahmanlar
Karadağım

DMKF 27429
(1665-1666)
Neferan Hane Muaf
4
1
12
4
1
8
2
2

MAD 2498 (1675-1676)
Neferan
8
5

Hane
1
2
1,25

Muaf
1
-
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

150

Hayranlar
Buğdaylı
Saraycık
Göynükviran
Kapucu
Gölcük
Bağçeli
Yolaeyitdik
Bahşi
İneküştü
Buturak
Kayabaşı
Karacalar
Bademlü
Karacahisar
Güney
Cömerdgürleyiğik
Kızılcaağaç
Ovacık
Baltalu
Alan-ı Göynük
Şadgeldi
Cömerd
Çakırlı
Hasanlu
Köseler
Suerleri
Cemaller
Hamzabey
Kızılüzüm
Çukurviran
Belviran
Sandıklı
Sofulu
Karaağaç
Umurbeyli
Bedviran
İbrahimler
Bayrak
Danyal
Dede
Altuntaş
Arapşa

8
23
12
2
10
4
6
6
10
6
4
4
10
6
10
6
6
2
8
7
3
4
5
8
2
6
4
-

2
6
3
0,5
2,5
1
1,5
1,5
2,5
1,5
1
1
2,5
1,5
2,5
2
1,5
0,5
2
2
1
1
1,5
2
0,5
1,5
1
-

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
-

-

1

13

3,25

6
5
5
6
6
6
9
4
24
8
7
9
10
-

1,5
0,5
1,25
1
1
1,25
1,5
1,5
2,5
1,5
2,5
2,25
1,5
1
6
2
1
2
1
2
1
1
1,75
2,25
2,5
-

-

1

23
5
11
6

2
1
1,5
1,5
1,5
5,75
1,25
2,75
1,5

1
1
2
1
1
-

-
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47
48
49
50
51
52
53
54
55

Birgi
Yumrutaş
Çeltükçi
Çeciler
Perakende-i Gedüs
Mevkûf
Haric-ez-defter
Ahmed Ağa Azmizâde Çiftliği
Kıran Yörükleri
Toplam

-

-

-

32
8
34
39
21

8
2
8,5
5
5,25

-

-

5
0,5

-

-

-

-

2

0,5

-

206

59,5

23

4
316

1
101,75

7

-

Ek-4. Gediz’de Bulunan Çiftlikler-DMKF 27429 (1665-1666)
S.No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Çiftlik
Cemaat-i Piyadegân
Ve Müsellemân
Yaya Sevindik
Yaya Sarudana
Yaya Bayezid
Umurhan
Mürüvvet
Samed
İdris
Oruçgazi
Yaya Süleyman
Turud
Halil
İdris
İlyas
Kara Ali
Kalkal
Yayababa
Resul
Bağlıca
Yakup
Bayezid
Güvenç
Cüneyd
Dursun
İnehan
Karamusa
Bahaüddin (Bağlıseki)

Köy

Hane

Avarız Hanesi

Gediz’de sakin

1,5

0,375

Gürleyik
Yakayağlıca
Gürleyik
Aşağı Bağlıca
Eceyakası
Yakabağlıca
Erdoğmuş
Sandıklı
Yeğin
Eceyakası
Gümüş
Yakabağlıca
Eceyakası
Eceyakası
Kıyas
Kuyuviran
Çomaklı
Ovakaraca
Eskiviran
Eskiviran
Çarşamba
Belcikler
Bardakçı
Çukurviran
Kızılca
Karacahisar

1,5
1,5
1
0,5
1
2
1
1
1
0,5
1
1
0,5
1
1
1,5
1,5
1
1,5
2
1
0,5
3
1
1
1

0,375
0,375
0,25
0,125
0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,125
0,25
0,25
0,125
0,25
0,25
0,375
0,375
0,25
0,375
0,5
0,25
0,125
0,75
0,25
0,25
0,25
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

152

Hamza
Bayram
Aslıhan
Hasan
Rumeri
Ehad
Bozbeyli
Yassı
Musa
Arap
Yaya
Bayezid
Karahalil
İsmali
Toplam

Karacahisar
Karabağçe
Altuntaş
Çukurviran
Gümüş
Ordu
Karacahisar
Kar
Karacahisar
Karacahisar
Hocayaka- Çakmak
Belcikler
Bola
Bola

1,5
1
1
1,5
1
2,5
1
1
1
1
0,5
1
1
1
48

0,375
0,25
0,25
0,375
0,25
0,625
0,25
0,25
0,25
0,25
0,125
0,25
0,25
0,25
12
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correct.
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1. GİRİŞ
Dünya ve ülke tarihlerine yönelik araştırmaların bir boyutunu da
ekonomik gelişmeler ve seyir oluşturmaktadır. Bu bağlamda Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin bugününü anlamak ve geleceğine dair plan yapabilmek
için, tarihini de iyi etüd etmek gerekmektedir. Bu çalışma Türk tarihinin önemli
bir döneminde, Cumhuriyet sonrasında, muasır medeniyetler seviyesine
ulaşabilmek için ne tür ekonomik önlemler ve faaliyetler sergilendiğine
yöneliktir.
Süreç, Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri ve siyasi dehasının yanında,
iktisadi dehasının katkılarıyla yürümüştür. Bu nedenle çalışmada Cumhuriyet’in
ilan edilmesinden Gazi Mustafa Kemal’in ölümüne kadar Türkiye ekonomisinin
kalkınmasında atılan adımlara yer verilmiştir.
2. CUMHURİYET EKONOMİSİNİN MİLADI İZMİR İKTİSAT
KONGRESİ (17 ŞUBAT 1923)
Anadolu’da Kurtuluş Savaşını başarı ile tamamlayan Kemalist kadro
Anadolu’nun gerçek kurtuluşunun ancak ve ancak ekonomik zaferlerin
kazanılması ile mümkün olacağına inanıyordu. Mustafa Kemal başta olmak
üzere Kurtuluş Savaşı’nı kazanan kadro her fırsatta bu durumu dile getirmiştir.
Daha Ocak 1923’te yani zaferden iki üç ay sonra Mustafa Kemal, “Türkiye
Devleti, Devlet-i İktisadiye olacaktır” diyerek bundan sonraki asıl amacını özlü
bir şekilde dile getiriyordu. Nitekim daha barış anlaşması imzalanmadan,
Cumhuriyet ilan edilmeden yani yeni bir ülke kurulmadan; Şubat 1923’te,
izlenecek ekonomik politikaların belirlenmesi ve ekonomik kalkınmanın tüm
toplumun katılımı ile başlatılması için İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi’ni
toplamıştır. Bu kongrenin açılış konuşmasında Mustafa Kemal şunları
söylemiştir; “Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar,
iktisadi zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler kalıcı olmaz, az
zamanda söner. Bu nedenle en kuvvetli, en parlak zaferlerimizin daha temin
edilebileceği faydalı sonuçları temin etmek için iktisadiyatımızın, iktisadi
egemenliğimizin
sağlanması,
kuvvetlendirilmesi
zorunludur.
Yeni
Türkiye’mizi layık olduğu mertebeye çıkartmak için vakit geçirmeden
iktisadiyatımıza önem vermek zorundayız. Zamanımız tamamen iktisat
devridir.”
Mustafa Kemal, İzmir’de toplanan iktisat kongresinin Erzurum
Kongresi kadar önemli olduğunu, onun kadar önemli sonuçlar doğurabileceğini
ifade etmiştir. Çünkü: Erzurum Kongresi de bölgeseldir ancak aldığı kararlar
ulusal olmuştur.( Şahin, 2002: 32).
17 Şubat 1923 Cumartesi günü toplanan İzmir İktisat Kongresine
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sanayiciler, tüccarlar, işçiler ve çiftçileri de temsilen 1135 delege katılmıştır.
İzmir’de yangın çıktığı için bu sayıda katılımcı ve izleyicinin sığabileceği salon
olmadığından kongre, Osmanlı Bankası’nın deposunda yapılmıştır. Kongreye,
Milli Mücadele döneminde Doğu cephesi komutanlığı yapan Atatürk’ün silah
arkadaşı aynı zamanda Manisa ili delegesi Kazım Karabekir Paşa başkanlık
yapmıştır. Kongre, milli mücadele yıllarında Ankara hükümeti ile yeterli
bağlantı kuramamış olan, Türk ve Müslüman sermaye çevrelerinin siyasi iktidar
ile tanışmalarını ve kaynaşmalarını sağlamıştır.
İktisat Kongresinin iki amaçla toplandığı söylenebilir. Birincisi,
tüccarların çiftçilerin, sanayicilerin ve işçilerin sorun ve isteklerinin neler
olduğunu bilmek/belirlemek,
ikincisi de; yabancı sermaye çevrelerine
ekonominin gelecekte nasıl bir şekil alacağı konusunda ön bilgi vermek. Kısaca
kongre ile Cumhuriyet kadrolarının iç ve dış sermaye çevrelerine güvence
vermek istediği sonucu çıkarılabilir. ( Kepenek, 1990: 33).
Kongrede alınan kararlar “Misak-ı İktisadi” ve “Çiftçi, Tüccar, Sanayici
ve İşçi Gruplarına İlişkin Esaslar” olarak adlandırılan iki bölümde toplanmıştır.
İlk ve ikinci bölümde yer alan kararlardan bazıları şunlardır (Yavi, 2001: 282283):

Yerli üretimin geliştirilmesine çalışılacak,

Lüks ithalattan kaçınılacak,

Ekonomik gelişmenin sağlanması için yabancı sermayeye izin
verilecek.
İkinci bölümde yer alan kararlardan bazıları ise şu şekildedir:
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Reji idaresi ve yönetimi kaldırılacak,
Tütün tarımı ve ticareti serbest olacak,
Aşar kaldırılacak, yerine uygun bir vergi konulacak,
Ziraat Bankası yeniden düzenlenecek,
İhracat teşvik edilecek, lüks ithalattan kaçınılacaktır.
Demiryolları, limanlar ve diğer ulaşım alt yapısı geliştirilecektir. Türk
limanlarında kabotaj hakkı sağlanacaktır.
Yeni bir gümrük tarifesi hazırlanacaktır
Sanayicilere kredi vermek üzere bir Sanayi Bankası kurulacak,
Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun günün ihtiyaçlarını karşılar hale
getirilmesi ve beş yıl sonra 25 yıl süre ile uzatılması sağlanacak,
İşçilerin çalışma saatleri düzenlenecek ve 18 yaşından küçükler
çalıştırılmayacak, haftada bir gün çalışanlara tatil olanağı verilecek,
“Amele” kavramı yerine “İşçi” kavramı kullanılacak,
Tüm iş gücüne sendika hakkı tanınacak.
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Kongrenin kapanışında işçi grubu başkanı Aka Gündüz (Kütahya),
sanayi
grubu başkanı Selahaddin Bey (Ayvalık), çiftçi grubu başkanı Kani Bey
(Manisa) ve tüccar grubu başkanı Alâiyelizade Mahmut Bey (Gediz) birer
konuşma yapmışlardır. Bu kongrede dikkati çeken diğer bir konu ise işçi kadın
temsilcilerinin bulunmasıdır. İzmir’den işçi kadınlar delegesi olan Rukiye
Hanım da kapanışta küçük bir konuşma yapmıştır. Bunun önemi henüz yasal
haklarını bile kazanamamış olan Türk kadınının üretici ve işçi olarak bu
kongrede yer alması ve sesini duyurmasıdır (İnan,1972: 10).
İzmir İktisat Kongresi’nde sanayici, işçi, çiftçi ve Tüccar gruplarının
önerileri karar altına alınmıştır. Yalnızca tüccar ve sanayi grupları yani
işverenler, işçilerin ücretler ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik
önerilerine muhalefet etmişlerdir. Kongre sonucunda Türkiye’nin ekonomik
gelişmesi için; üreticilerin korunması, ihracatın özendirilip ithalatın azaltılması,
milli Türk endüstrisini oluşturma ve demiryolu inşası ve geliştirilmesi temel
prensip olarak kabul edilmiştir.
2.1. 1923 – 1930 Yılları Kuruluş Ekonomisi
Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki ekonomi politikası İzmir İktisat Kongresi
kararları doğrultusunda oluşturulmak istenmiştir. Fakat devlet esas olarak, özel
girişim yoluyla, piyasa şartlarında sanayileşme politikası izlemiştir. Ancak bu
devletin ekonomik hayata hiç katılmaması anlamını içermiyordu. Devlet özel
girişimi ve girişimcileri destekleyecekti. Özel sektörün gücünün yetmediği ya
da kârlı bulmadığı ve de yatırım yapmaktan çekindiği alanlarda, devlet devreye
girecekti. İzlenmesi amaçlanan bu politikaya, özel sektör ağırlıklı karma
ekonomik kalkınma politikası denilebilir (Şahin, 2002: 35). Bu dönemde
Türkiye’de devletçi ekonomi politikalarının izlenmesinin başlıca sebepleri
dünyada ortaya çıkan gelişmelerdir. Devletin ekonomiye karışmaması
gerektiğini savunan klasik ekonomik görüş bu dönemde ortaya çıkan
1929 Dünya ekonomik krizini çözememiş, krizin çözüm dehası olan
Keynes adres olarak devletin ekonomiye müdahalesinin şart olduğu ve
talebin artırılması gerektiğini göstermiştir. 1923-29 yıllarında izlenen
liberal ekonomi politikalarının başarısız olup, aynı dönemde SSCB’nin
uygulamış olduğu planlı ekonomiye geçiş politikalarının başarılı olması,
Türkiye’yi devletçi ekonomik modele iten diğer sebeplerdir.
2.2. Ekonomiye Genel Bir Bakış
2.2.1. Tarım
Tarım alanında yapılan en büyük devrim Şubat 1925’te Aşar vergisinin
kaldırılmasıdır. Bu gelişmeyi, 1927 ve 1929’ da çıkarılan yasalarla topraksız
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köylülere toprak dağıtılması izlemiştir. Bu uygulama ile devletin olan tarımsal
araziler topraksız ve göçmen ailelere verilmiştir. 1923-1934 yılları arasında
711.000 hektar arazi dağıtılmıştır. 1927’de genç Cumhuriyet tarım sayımı
yapmıştır. Sayım sonuçlarına göre çiftçi başına düşen ekili alan miktarı
ortalama 25 dönümdür. Ekili araziler tüm ülkenin %5’i civarındadır. Tahmini
ekilebilir arazi ise %32’dir. Yine 1927 sayımına göre tarımda çalışan nüfus 4
milyon kişiden çoktur. Yapılan tarımın teknolojisi çok ilkeldir. 1927 sayımında
15.700 civarında tarım makinesi tespit edilmiştir. Tarımsal üretim çiftçi ailesi
başına düşen ortalama 1,9 çift hayvan ile yapılmaktadır. Üretim büyük oranda
“GEÇİMLİK” olarak yapılmaktadır (Kepenek, 1990: 37).
Bu dönemde bütün sektörlerde olduğu gibi, tarım sektörü de
desteklenmiş ve Ziraat Bankası aracılığıyla krediler verilmeye başlanmıştır.
1924’te kredi miktarı 17 milyon TL iken 1930’a gelindiğinde 35.7 Milyon TL
olmuştur. Yine bilimsel ve çağdaş tarım yapılabilmesi için Tarım okulları ve
deneme istasyonları açılmıştır ( Şahin, 2002: 42). 1929 yılında 1470 sayılı
“Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu” ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve örnek
çiftlikler kurulmuştur.
2.2.2. Sanayi
Cumhuriyetin ilk on yılında sanayinin gelişmesi için 1923 İktisat
Kongresi kararları doğrultusunda gerçekçi ekonomik adımlar atılmıştır. İlk iş
olarak 1925’te Sanayi ve Maadin Bankası kuruldu. 1927’de sanayi teşvik
kanunu çıkarıldı. 1927 Sanayi sayımı sonuçlarına göre 65245 dolayında işyeri
tespit edilmiştir. Bu işyerlerinde toplamda 256.855 kişi istihdam ediliyordu
(Kepenek,1990: 40, Şahin, 2002: 42).
Çalışanların
% 43.01’i Tarım, 23.88’i dokuma, % 22.61’i maden
sanayi ile makine yapım onarımında çalışmaktaydı.
1927 sayımında tespit edilen işletmelerin (Şahin,2002: 43);% 43.6’sı
tütün - gıda sanayinde, % 14.3’ü tekstil, % 22.6’sı makine -metal- maden ve
toprak sanayi, % 12.1’i ağaç sanayi dalında çalışmaktaydı.
Dönemin
sanayi
üretimi
temel
tüketim
ihtiyaçlarını
karşılayamamaktadır. Örneğin yerli şeker üretimi tüketimin sadece %14,5’ini
karşılayabilmektedir. %85.5’i ise dışarıdan alınmaktadır (Kepenek, 1990: 40).
Sonuç olarak, Cumhuriyet’in ilk on yılında özellikle özel sektör eliyle
sanayileşmeye öncelik veren bir politika izlenmiştir. Özel sektöre yatırım
yapılması için teşvikler verilmiştir. Fakat özel sektörün yeterli sermeyesi
yoktur, girişimci deneyimi eksiktir.
Sanayileşme için alt yapı yetersizdir. Tüm teşviklere rağmen, ticaret ve
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spekülasyon özel girişimciler için daha kârlıdır. Bundan dolayı ticari sermayeyi
sanayi yatırımlarına aktarmak kolay olmamıştır (Şahin, 2002: 43). Ayrıca
yabancıların belirsizlik nedeniyle yeni yatırımlar yapmamaları ve Müslüman
olmayan azınlıkların savaş sonucu ülkeyi terk etmeleri de sanayi üretimini
olumsuz etkileyen diğer nedenlerdir (Eroğlu, 2007: 66).
2.2.3. Hizmetler
Cumhuriyet döneminin başlangıç yıllarında kalkınmanın belkemiği
olarak ulaşım hizmetleri görülüyordu. Özellikle demiryolları yapımına ve
yabancı şirketlerin elinde bulunanların millileştirilmesine özel bir önem
verilmiştir.
Cumhuriyet’in kuruluşunda hükümetin elinde 1734 km demiryolu
varken yabancı şirketlerde 2352 km demiryolu vardır. 1924’te Anadolu
Demiryollarının Devletleştirilmesi Kanunu çıkarılmıştır.
Deniz yollarına da önem verilmiş ve 1926’da Kabotaj Kanunu
çıkarılmıştır. 1933’te Denizyolları İşletmesi kurulmuştur. 6 Ekim 1926’da
Kayseri’de bir uçak fabrikası açılmıştır. 1929’da İstanbul-Berlin arası uçak
seferleri başlamıştır. 1933’te ise yurt içi uçak seferleri Ankara-İstanbul arasında
başlamıştır. Bu dönemde bankacılık faaliyetleri de artmış, 1924 yılında
Atatürk’ün öncülüğü ile İş Bankası kurulmuştur. İş Bankası’nın dışında 29
banka yine kurulmuştur. 27’si küçük ölçekli, özel ve yerel bankalardır. Diğer
ikisi ise; Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası ile Emlak ve Eytam Bankasıdır
(Özsoylu, 2011: 39).
2.2.4. Dış Ticaret
Lozan Anlaşması’nda getirilen kısıtlamalar nedeniyle dış ticaret
canlanamamıştır. Ancak konulan sürenin 1929 yılında bitmesiyle dış ticarete
düzenlemeler getirilmeye başlandı. Asıl amaç; yerli üretimin özellikle sanayi
üretiminin, dış ülkelerle rekabete karşı korunmasıydı. Çünkü ekonominin tarıma
dayalı yapısında bir dönüşüm gerçekleşmemişti.
Sanayi henüz kurulmamıştı. Neredeyse tüm sektörlerde iç talep ithalat
ile karşılanıyordu. Aşırı derece de dışa bağımlılık, dışa açık olmanın da en temel
sebebiydi. İthalatta tüketim mallarının payı % 70’in üstündeydi (Kepenek,
1990: 42, Şahin, 2002: 44).
1923-1929 döneminde yapılan ithalat ve ihracatta ilk sırayı İtalya
almaktaydı. Daha sonra İngiltere, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve
Fransa gelmekteydi. İtalya’nın payının yüksek olmasındaki en önemli sebep ise
Osmanlı’da yaşayan Rum azınlığın İtalya’ya yerleşmesiydi (Üzümcü vd.,2008:
76). Tablo 1’de 1923-1929 dönemi dış ticaret rakamları yer almaktadır.
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Tablo 1: Dış Ticaret Verileri 1923-1929 ( Bin )
Yıllar

İhracat

İthalat

Fark

Dış Ticaret Hacmi

1923

84,651

144,784

-60,138

224,440

1924

158,868

193,611

-34,793

352,479

1925

192,428

241,615

-49,141

434,843

1926

186,423

234,700

-48,277

421,123

1927

158,421

211,398

-52,977

369,069

1928

173,537

223,532

-49,995

397,069

1929

152,214

256,296

-101,082

411,510

Kaynak: Ticaret Bakanlığı 50. Yıl, Ankara, 1974, ss., 48
Cumhuriyetin ilanından 1929 yılına kadar Dış Ticaret Bilançosu sürekli
açık vermiştir. Bunun temel sebepleri; I. Dünya Savaşı döneminde ülkenin
üretim yapan birimlerinin yıkılması, harap olması, hammaddenin yeterli
olmayışı, gerekli olan hammadde ve ara malların ithalatında yaşanan
zorluklardır. İkinci olarak 1907-1924 yapılan anlaşmaları sonucu yabancılara
tanınan gümrük toleransları ve son olarak 1929 dünya ekonomik krizinin
olumsuz etkileridir.
1924-1929 yılları arasında Almanya ve ABD’nin yeni Cumhuriyet’le
ticari ilişkileri gelişti. Almanya’nın hem ithalat hem de ihracatı %13’e çıktı.
ABD’nin ise ithalatı %6 ihracatı %13’tü. Sovyetler Birliği ile olan ticari ilişkiler
siyasi ilişkiler kadar gelişmedi. SSCB’nin ithalatı %4 ihracatı ise %3’tü (Tezel,
2002: 166).
3. DEVLETÇİLİK
Devletçilik uygulamasını Osmanlı Türk toplum yapısında görebiliriz.
Devlete hep öncelik verilmiştir. Ülkenin genel durumundan, toplumun
refahından “devleti sorumlu tutan” anlayışın kökleri eskiye dayanır. Osmanlı
yenileşme hareketlerinde İttihat ve Terakki döneminde devlet yönetiminde
gelişme anlayışı vardır. Yine İzmir İktisat Kongresi’ne katılan tüm gruplar,
kendi çıkarları ile ilgili isteklerini hep devletten beklemişlerdir (Kepenek, 1990:
56).
3.1. 1930 – 1938 Yılları Arası Devletçi Ekonomi
Cumhuriyet’in ilk yıllarında özel girişimciliğe önem veren liberal iktisat
politikası benimsenmiştir, özel kesim desteklenmiştir. Devletin iktisadi hayata
katılım ve müdahaleleri bu dönemde sınırlıdır. Devlet, daha çok fiziki ve
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kurumsal bir alt yapı oluşturmaya çalışmıştır. İlk on yılda özellikle sanayileşme
alanında beklenen başarı sağlanmamıştır. Sanayi sektöründe beklenen başarı
diğer sektörlerin gerisinde kalmıştır (Şahin, 2002: 54). 1929 dünya ekonomik
krizi döneminde liberal ekonomi sorgulanmaya başlanmış, kapitalist ekonomik
sistemi uygulayan ülkeler bile krizden çıkmak için hükümetlerin ekonomiye
müdahil olmalarını beklemişlerdir. Bu süreçte Türkiye’de devletçi bir ekonomi
politikasının izlenmesi oldukça isabetli olmuştur.
1923–1930 yıllarında yaşanan süreç iki iktisadi hedefin belirlenmesine
sebep olmuştur. Bunlar, ekonomik bağımsızlık ve hızlı kalkınmadır. Aynı
zamanda bu iki ilkenin gerçekleşmesi özel teşebbüsün sınırsız desteklemesiyle
mümkün değildir. Devlet riskli yatırımlarda öncü rol oynamalıdır (Eroğlu,
2007: 68). 1930 yılı Türk ekonomisinde bir dönüm noktasıdır. Tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de 1929 büyük krizi devletçi, korumacı ve müdahaleci
politikalar uygulatmaya başlatmıştır. 1929’da yaşanan büyük buhran sonucunda
fiyatların düşmesi Cumhuriyetin dış ticaretini etkilemiştir (Özsoylu, 2011: 4142).
1. 1928’de 88.3 Milyon Dolar olan ihracat,
2. 1929’da 74.8 Milyon Dolar olan ihracat,
3. 1930’da 71.4 Milyon Dolar olan ihracat,
4. 1931’de 60.2 Milyon Dolar olan ihracat rakamı 1932 yılında ise 48
Milyon Dolara kadar düşmüştür.
Devletçi sanayileşme politikası sonucunda imalat ve madencilik
sanayinde devletin öncü olması istenmiş ve planlama için SSCB’den teknik
destek alınmıştır. SSCB’den gelen uzmanlar Türkiye’de kurulabilecek
işletmelere dair bir rapor hazırlamışlardır. Hazırlanan rapor hükümet tarafından
benimsenmiş ve 17 Nisan 1934’de kabul edilen ve 1934–1938 yılları arasında
uygulanan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı (BBYSP) uygulamaya konulmuştur
(Üzümcü vd.,2008: 79).
1930 yıllarında Türkiye’de uygulanan devletçi ekonomik politikaların
sebeplerini şöyle sıralayabiliriz (Özçelik ve Tuncer, 2007: 259).
1. 1923 - 1929 yılları arasında uygulanan liberal ekonomi politikalarından
istenen sonuç alınmamıştır.
2. 1929 Büyük krizin dünya genelinde ekonomileri olumsuz etkilemesi,
3. SSCB’de uygulanan planlı ekonomik politikasının başarılı olması,
4. Klasik ekonomik politikaların 1929 krizini çözememesi üzerine devletin
ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini savunanların artması
3.2. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın Özü
BBYSP’nin özünü şu üç madde ile özetlemek mümkündür (İnan, 1972:
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16):
1. Temel hammaddesi memlekette yetişen veya kısa zamanda içeride elde
edilmesi mümkün görülen sanayi ele alınmıştır.
2. Bunlar büyük sanayi ve teknik güç isteyen sanayi olduğu için
kurulmaları devlete bırakılmıştır.
3. Kurulması istenilen sanayinin üretim düzeyi ülkenin ihtiyaç ve
üretimiyle orantılıdır
BBYSP’ninde kurulması planlanan
toplanmaktaydı (Karakayalı, 2003: 77):

sanayi

5

temel

grupta

1. Dokuma (Pamuk, Yün, İplik)
2. Maden İşleme ( Demir-Çelik, Kömür, Bakır, Kükürt)
3. Kâğıt, Selüloz ve Karton
4. Kimya ( Klor, Fosforikasit, Gülyağı, vb.)
5. Taş- Toprak (Cam, Şişe, Seramik, Çimento)
İsminden de anlaşılacağı gibi BBYSP esas olarak sanayi sektörünü ele
alacak, tarım ve hizmetler sektörlerini içerisine almayacaktı. 1930’lu yıllarda
sanayi sektörünün GSMH içindeki payının %15 olduğu göz önüne alınırsa
ekonominin %85’i bu planın dışında kalacaktı (Özçelik ve Tuncel, 2007: 260).
3.3. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın Stratejik Amaçları
Yeni Cumhuriyet tarım ülkesi olma imajından kurtulmak istemiştir. Bu
bağlamda BBYSP’nin stratejik amaçları şöyle özetlenebilir:
1. Hedef temel ihtiyaç maddelerini üretmektir.
2. Kurulması planlanan sanayi kollarının hammaddelerinin ülke
içerisinde olmasına özen gösterilmiştir.
3. Dışa bağımlılık azaltılacaktır.
3.4. Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı
BBYSP, Devletçilik politikasının başarısıdır. Uygulamanın başarılı
olmasından dolayı 1936 yılından itibaren alanında uzmanlardan oluşan bir
kurula 1938-1942 yıllarını kapsayan İkinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı
(İBYSP) hazırlatıldı. İlk planın aksine ara ve yatırım malları üretimine öncelik
veriyor, ağır sanayi, demir-çelik, kimya ve makine sanayinde ilk atılımlar
gerçekleştiriliyor bu alanlarda yaklaşık 112 Milyon Lira’lık yatırımı
amaçlıyordu. Kendine yeterlilik konusunda birinci planın bir uzantısı gibiydi.
Ancak İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması, Atatürk’ün ölümü ve dünya ülkeleri
arasında ilişkilerin kopması planın uygulanmasını engellemiştir. (Karakayalı,
2003: 78).
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3.5. Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı’nın Finansmanı
BBYSP finansmanının büyük kısmı normal bütçe ödeneklerinden
karşılanmıştır. Ekonomideki istikrar bozulmadan bir miktar iç borçlanma
yoluna gidilmiştir. Plandaki projelerin 44 Milyon TL olabileceği tahmin edilmiş
fakat 100 Milyon TL’nin üzerine çıkmıştır. Yatırımların %36’sı dokuma, %23’ü
demir çelik sanayilerine yapılmıştır. Planın finansmanında 1932 – 1938 yılları
arasında SSCB’den 14 Milyon TL kredi alınmış ve tamamı dokuma sanayinin
kurulması için harcanmıştır. 1936’da İngiltere’den alınan 3 Milyon Sterlin kredi
de Karabük Demir Çelik Fabrikasının kurulması için alınmıştır (Şahin, 2002:
63).
3.6. Planın Uygulanması
Planın uygulanması görevi Sümerbank’a verilmiştir. Sümerbank’ın
dışında İş Bankası ve az da olsa Ziraat Bankası’na görev verilmiştir. Bunların
dışında 1935’te kurulan Eti Bank ve Maden Teknik ve Arama Endüstrisi de
madencilik alanında önemli rol üstlenmişlerdir (Şahin, 2002: 64, Karakayalı,
2003: 79).
4. 1930–1938 DÖNEMİ DEĞERLENDİRMESİ
1930–1938 yılları devletçilik ilkesinin sonuna kadar uygulandığı
müdahaleci ve korumacı devletçi yıllardır. Merkez Bankası’nın kurulması, Türk
Parasının Kıymetini Koruma Kanunu, müdahaleci devletin bir anlamda
ispatıdır. Devlet tüm alanlarda öncü olmuştur, daha yerinde bir tabirle, şartlar
gereği olmak zorunda kalmıştır.
4.1. Tarım
Tarımda önemli yapısal gelişmeler yaşanmamıştır. Oransal olarak tarım
sektörü ihmal edilmiş denilebilir. İstihdamın yaklaşık %82’sini GSMH’nin
%40’nı ve ihracat gelirlerinin %80’ini gerçekleştiren bu sektöre yatırımların
sadece %10’unu ayrılmıştır. Bu dönemde daha çok devletin elinde bulunan
toprakların topraksız köylü ve göçmenlere dağıtımı devam etmiştir. Bununla
birlikte bu dönemde işlenen toprak alanları yükselmiştir. 1927’de % 4.86 olan
işlenmiş arazi 1934’de %10.2 ye çıkmıştır (Şahin, 2002: 69, Kepenek, 1990:
65).
Ayrıca yine bu dönemde 1932 yılında Ziraat Bankası’na bağlı kurulan
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 1938’de bağımsız bir devlet kuruluşu olmuştur.
Önceleri sadece buğday için destekleme yapan kurumun yetkileri giderek
genişlemiştir (Özçelik ve Tuncer, 2007: 264).

165

KAUJEASF 7(12), 2016: 155-167
4.2. Sanayi
Dönem boyunca sanayi üretimi önemli gelişmeler gösterdi. Devletçilik
uygulamasının sanayiye yönelmesiyle sanayi ilk meyvelerini vermeye başladı.
En önemli gelişme dokuma sanayinde meydana geldi. Yerli üretim, talebin
%80’ini karşılayabilecek duruma geldi (Kepenek, 1990: 68). BBYSP
döneminin son yıllarında sanayi sektörünün GSMH içerisindeki oranı %17’yi
geçmiştir. Sanayi sektörünün büyüme hızı diğer sektörlerin üzerindedir. Kısa
zamanda cam, çimento, şeker ve dokuma ürünlerinde iç talebin %80’den fazlası
yerli üretim ile karşılanmaya başlamıştır (Şahin, 2002: 75).
4.3. Dış Ticaret
1930’larda hükümet dış ticareti sıkı bir kontrol ve denetim altında yaptı.
1929’da Gümrük Kanunu, 1930’da Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu
ile hükümet ithalatı dilediği gibi kısıtlayıp denetleyebiliyordu (Şahin, 2002: 72).
1930–1938 döneminde ihracatın içeriğinde önemli değişme
yaşanmamış yine büyük ölçüde tarımsal ürünler üzerinden yapılmıştır. İhracatta
tarım ürünleri %80 ve sanayi ürünleri ise %10 civarında yer almıştır (Üzümcü
vd., 2008: 88).
Bu dönemdeki en önemli gelişmelerden biri dış ticaretin Almanya’nın
kontrolüne girmesidir. Almanya ile ithalatımız 1932’te %25 iken 1935-1938
döneminde %46’ya ihracatımız ise yine aynı dönemde %15’ten %44’e
çıkmıştır. Türkiye 1930-1938 döneminde elde ettiği dış ticaret fazlalarıyla
Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan borçlarının taksitlerini ödemiş ayrıca
sermayenin elinde bulunan limanlar, demir yolları, madenler, telefon, elektrik
işletmeleri millileştirilmiştir (Şahin, 2002: 73-74).
5. SONUÇ
1923-1938 yılları, Osmanlı’dan kalan enkazın; yoksul ve harabeye
dönmüş bir ülkenin yeniden yapılandırılması dönemidir. Tarımın ağırlıklı
olduğu, sanayinin ise yok denecek kadar az olduğu, üretimin daha çok insan ve
hayvan gücüne dayandığı, üretim yöntemlerinin çağdaşı ülkelere göre son
derece geri kaldığı bir ülkenin yeniden yükseltilmesi dönemidir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk on beş yılında devlet ekonomide hep öncü
olmak zorunda kalmıştır. Zamanın şartları, kalifiye nüfusun savaşlarda
kaybedilmesi, devir alınan mirasın yetersizliği, üstelik buna bir de Osmanlı’dan
kalan borçlar eklenince tablo tamamen karanlık bir hal almıştır. Özel sektörün
deneyimsizliği ve yeterli sermaye birikiminin olmaması da devleti ve
devletçiliği zorunlu kılan sebeplerdendir. 1929 Büyük Buhran’ı ise korumacı
politikaların tuzu biberi olmuş ve devlet karma ekonomik politikaları temel
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politika olarak belirlemiştir. Atatürk ve kadroları bu dönemden başarı ile
çıkmışlardır. Dönemin ekonomik göstergeleri bunu ispatlamaktadır. Yeni
Cumhuriyet’in Osmanlı Devleti’nden devir aldığı ekonomi, 1923-1938
arasındaki gelişmelerle karşılaştırıldığı zaman, Türkiye’de zorlukların
üstesinden nasıl gelindiği daha iyi anlaşılır.
Atatürk ve kadroları, daha Cumhuriyet’i ilan etmeden siyasi
bağımsızlığın ekonomik bağımsızlık ve kalkınma ile sağlanacağını öngörmüş ve
o yolda başarı ile ilerlemişlerdir. Amaç savaşlar ile kazanılan büyük zaferi,
ekonomik zaferlerle yükseltmektir.
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YAZIM KURALLARI
Dergimize Türkçe veya İngilizce makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak
aşağıdaki EK 1’de gösterilmektedir.
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisine makale gönderecek
olan yazarların, aşağıda genel çerçevesi belirlenmiş olan dergi yazım kurallarına dikkat
etmeleri gerekmektedir.
Dergimize gelen makaleler öncelikle Editör incelemesinden geçmektedir ve iThenticate
intihal programından tarandıktan sonra makalede sorunlu olan “aşırı doğrudan alıntı
yapılan yerler” yazarlara tekrar düzelttirilerek hakem sürecine alınmaktadır. Benzerlik
oranı yüksek olan makaleler ise Editör tarafından reddedilmektedir. Hakemlik sürecinde
“anonim yazar anonim hakem” kuralı uygulanmaktadır. Makaleler alanında uzman 2
hakeme gönderilmektedir.
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 satır
aralığında, 11 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 (en fazla 12 kelime) olmalıdır. Başlık, 14 punto, Bold, tamamı büyük
harflerle yazılmalı ve ortalanmalıdır.
Yazar(lar): Yazar ad(lar)ı başlığın hemen altına yazılmalıdır.
Unvan ve Adres: Makale yazarlarının unvanları, bağlı bulundukları kurumları ve
elektronik adresleri yazar isimlerinin hemen altında yer almalıdır.
ÖZ: Makalenin içeriğini kapsayıcı, açık-anlaşılır ve sade bir şekilde en az 75 en fazla
150 kelimelik bir özet yer almalıdır. Öz, metnin geneli hakkında bilgilendirici olmalıdır
ve 10 punto, iki yana yaslanmış, tek satır aralığında yazılmalıdır. Amaç, yöntem,
bulgular ve sonucu içermelidir.
Anahtar Kelimeler: Öz kısmının hemen altına metnin genelini kapsayıcı anahtar
kelimler eklenmelidir. 10 punto, en az iki en fazla üç kelime olmalıdır.
JEL Kodu: Anahtar kelimelerin hemen altına en az iki en fazla üç tane olmalıdır.
Örnek D47
Türü: Makalenin türü olarak Araştırma, Derleme vb olduğu belirtmelidir.

ABSTRACT: Öz’ün aynısının İngilizce uzmanlar tarafında tercümesi olmalıdır.
Makalenin içeriğini kapsayıcı, açık-anlaşılır ve sade bir şekilde en az 75 en fazla 150
kelimelik bir Abstract yer almalıdır. Metnin geneli hakkında bilgilendirici olmalıdır ve
10 punto, iki yana yaslanmış, tek satır aralığında yazılmalıdır. Amaç, yöntem, bulgular
ve sonucu içermelidir.
Keywords: Anahtar kelimelerin İngilizceleri olmalıdır. Abstract kısmının hemen altına
metnin genelini kapsayıcı anahtar kelimler eklenmelidir. 10 punto, en az iki en fazla üç
kelime olmalıdır.
JEL Code: Keywords’un hemen altında en az iki en fazla üç tane olmalıdır. Örnek D47
Type: Makalenin türü olarak Research, Review, vb olduğu belirtmelidir.
ANA METİN: Ana metin rakamla 1.Giriş kısmından başlayarak, Kaynakça dahil her
bir bölüm numaralandırılarak yazılmalıdır. Metin içerisinde vurgulanacak kısımlar
içeriğe bağlı olarak italik veya tırnak işareti içerisinde yazılmalı ancak çifte vurgu
yapılmamalıdır.
Bölüm Başlıkları: Her bir bölüm ayrı bir başlık numarası verilerek yazılmalıdır.
Metinde başlık sayısı en az 3 en fazla 7 tane olmalı, anlaşılmayı zorlaştıracak şekilde
uzatılmamalıdır. Alt başlıklarda sıralamaya dikkat edilmeli, iki ve daha fazla alt başlık
olmayan kısımlar başlık 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.
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yazılmalıdır.
Metin İçi Kaynak Gösterimi (Türkçe Makale Sunumu İçin)
Metin içi kaynak gösterimi (APA standardı) olmalıdır. MLA veya Chicago değildir.
Metnin içerisinde kaynak gösterimi yapılırken makale veya kitap ayrımı yapmaksızın

parantez içerisinde (Soyadı, Yıl: Sayfa numarası) gösterilmelidir. Sayfa numarası için
s.,ss., p., pp gibi kısaltmalar hem içerikte hem de kaynakçada kullanılmamalıdır.
Dergimize yayınlanmak için sunulan Türkçe eserlerde atıf yapılan çalışmalar iki yazarlı
ise “ve” üç ve daha fazla yazarlı ise “vd” kullanılmalıdır. Üç yazarlı ve daha fazla
yazarlı ise “ve diğerleri”, “ve arkadaşları” şeklinde kullanılmamalıdır.
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Dipnot gösterimi: Metinde kullanılan kaynaklar sayfa altı dipnot olarak
gösterilmemelidir. Ancak, metnin içerisinde anlatım akışını bozmayacak şekilde
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