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OTEL İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA 
UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: 

KUŞADASI ÖRNEĞİ

Ahu YAZICI AYYILDIZ1, Tuğrul AYYILDIZ2

GİRİŞ
Hayatın büyük bir parçasını oluşturan insanlar ekosistem içerisinde yer 

alan diğer birçok canlı ile birlikte ve çevresi ile birlikte uyum içinde yaşasa 
da çoğu zaman diğer canlılar üzerinde bir hakimiyet kurarak yaşamını sür-
dürmüştür. İnsanlık tarihi içerisinde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte in-
sanların artan toplumsallaşma ihtiyacı tüketim çılgınlığını da beraberinde 
getirmiştir. İnsanların tüketimindeki bu artışa karşın çevre, ekolojik denge, 
ve diğer canlıların çeşitliliği çoğu zaman düşünülmemiştir. Bu dengelerin 
bozulması uğruna doğal kaynakların kısıtlı olduğu unutularak bilinçsizce 
tüketim devam etmiştir. İşletmeler ise bu sistem içerisinde insanların gün-
den güne artan tüketimini karşılamak için doğanın dengesini hiçe sayarak 
üretmeye devam etmiştir (Biner, 2014). 

Son yıllarda dünyanın karşılaştığı en önemli sorunlardan biri çevre 
sorunudur. Dünya üzerinde, kontrol edilemeyen ekonomik büyümenin, 
sonunda doğal kaynakları tüketeceğine dair ciddi anlamda endişeler oluş-
maya başlamıştır. Bunun üzerine dünya genelinde çevre bilincinin yerleş-
mesi ve doğayı koruma anlayışı önem kazanmaya başlamıştır (Armağan 
ve Karatürk, 2014). Çevre bilincinin insanlar arasında yerleşmesi ile bir-
likte satın aldıkları ürünler konusunda daha dikkatli olmaya başlamışlar-
dır. Son yıllarda insanlar satın aldıkları ürünlerde çevreye zarar vermeyen 
daha çevreci ürünlere yönelmeye başlamışlardır. İşletmelerde bu durumun 
farkına vararak ürettikleri ürünler konusunda daha dikkatli olmaya baş-
lamışlardır. Özellikle çevre konusunda otel işletmeleri daha dikkatli dav-
ranmak zorundadırlar. Çünkü otel işletmeleri için çevreleri aynı zamanda 
gelir getiren bir unsurdur. Ayrıca otel işletmeleri sundukları hizmetlerde de 
günümüz rekabet koşullarının bir gereği olarak yeşil pazarlama anlayışını 
benimseyerek müşterilerine onların istekleri doğrultusunda hizmetler sun-
mak durumundadırlar. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı Kuşadası’ndaki 
4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin çevreci tutumunu ve yeşil pazarlamaya 
verilen önemi araştırmak ve mevcut uygulamaları ortaya koymaktır.

1 Dr. Öğr. Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi
2 Dr. Öğr. Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi
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Yeşil Pazarlama

1970’li yıllardan günümüze kadar çevre sorunları pazarlama literatü-
ründe çevreci pazarlama, ekolojik pazarlama, yeşil pazarlama ve sürdü-
rülebilir pazarlama kavramlarıyla ele alınmıştır. Ekolojik pazarlama kav-
ramı enerji kaynaklarının tükenmesi gibi belirli çevre sorunlarını mevcut 
teknolojilerle önlenmesine yönelik pazarlama faaliyetlerini tanımlamak 
için dar anlamda kullanılmaktadır. Çevresel ve yeşil pazarlama kavram-
larında daha geniş bir bakış açısı yer almaktadır. Sürdürülebilir pazarlama 
ise makro bakış açısıyla pazarlama faaliyetlerinin sürdürülebilir kalkınma 
anlayışı kapsamında ele alınışını yansıtmaktadır (Ay ve Ecevit, 2005). 

Yeşil pazarlama kavramı ilk olarak, 1975 yılında Amerikan Pazarla-
ma Birliğinin (AMA) düzenlemiş olduğu “ekolojik pazarlama” konulu 
bir seminerde gündeme gelmiş ve literatüre girmiştir. Çevresel veya yeşil 
pazarlama, tüketici istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tüm çevreci 
ve doğa dostu uygulamaları pazarlama faaliyetleridir. Bu tüketici istek ve 
ihtiyaçları yerine getirilirken doğal çevreye en az zararı vermeye çalışılma-
lıdır (Seyhan ve Yılmaz, 2010). Yeşil pazarlama, tüketicilerin istek ve ihti-
yaçlarını yerine getirirken işletmenin de hedeflediği amaçlarına ulaşmasını 
sağlamak için doğa dostu ürünlerin üretilip, fiyatlandırılıp, dağıtılmasını 
ve tutundurulmasını içeren ve ürününün kullanıldıktan sonrasını da kap-
sayan pazarlama faaliyetleridir şeklinde tanımlanabilir (Çabuk vd., 2008). 
Genel olarak çevreci yeşil pazarlama; enerji ve doğal kaynak tüketiminin 
olumsuz yönlerini ortaya çıkaran, insanları bu konuda bilinçlendiren, sür-
dürülebilirliği ön planda tutan, pazardaki gelişmelerle uyumlu pazarlama 
anlayışıdır (Çelik vd, 2016). Yeşil pazarlama bir işletmenin çevreye zarar 
vermeyecek ürünler tasarlama, geliştirme, fiyatlandırma ve dağıtma çaba-
larını gösterir (Ashrafi, 2014).

İşletmelerin yeşil pazarlamayı tercih etmelerinin bir takım nedenleri 
bulunmaktadır bu nedenleri şu şekilde açıklamak mümkündür (Erbaşlar, 
2012). 

1- İşletmeler yeşil pazarlamayı hedeflerine ulaşmak için önemli bir fır-
sat olarak görerek hareket etmektedir. 

2- İşletmeler bu konuda, bir sosyal duyarlılık göstererek moral düzey-
lerini yükselttiklerini düşünmektedirler. 

3- Devlet, işletmeleri çevre konusunda çeşitli teşvik ve yasalarla duyar-
lı olmaya zorlamaktadır. 

4- İşletmeler çevreyle ilgili çeşitli uygulamalarını, rakipleri üzerinde bir 
baskı unsuru olarak kullanmaktadırlar. 
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5- Hammadde ve diğer malzeme kullanımının azaltılması, atıklar bo-
şaltılırken uygulanan ücretlendirme gibi maliyet faktörleri işletmeleri bu 
konuyla ilgili davranışlarını değiştirmeye itmektedir.

Yeşil pazarlama ilgili çalışmalarda, tüketici taleplerinin zamanla yeşil 
ürünlere yöneleceği ve bunun bu şekilde devam edeceği, ve bir akım olarak 
süreceği savunulmaktadır. Yeşil pazarlama, birçok pazarlama çalışmasının 
önemli bir konusu haline gelmiştir. Yeşil pazarlamanın geliştiğine kanıt 
olarak; yükselen çevresel duyarlılık, yeşil ürünlere tüketicilerin ilgilerinin 
artması, yeşil özellik taşıyan ürünlere gönüllü olarak daha fazla para öde-
meleri gösterilmektedir. Yeşil pazarlama stratejisi yalnızca ürünün değil, 
tüm pazarlama unsurlarının çevreye uyumlu (yeşil) olmasını gerektirmek-
tedir (Altunöz vd., 2014). Yeşil pazarlamanın iki temel amacı bulunmak-
tadır bunlar: (1)Çevreci, çevre dostu ürünler geliştirerek sunmak ve (2)
Tüm sektör paydaşlarına işletmenin doğal çevreye karsı hassas olduğunu 
gösteren kalite temelli bir imaj yaratmak (Ayyıldız ve Genç, 2008).

Yeşil Otelcilik

Tüketiciler için otel işletmelerinin çevreye etkileri en önemli unsur-
lar arasında yer almaktadır. Otel işletmelerinin sahip olduğu çevre 
duyarlılığı, yeşil otelcilik anlayışını ortaya koymaktadır. Bu anla-
yış doğayı korumayı ve sürdürülebilir turizme yönelik otel yönetimi 
uygulamalarını kapsamaktadır. Otel işletmeleri enerjiyi, suyu ve tek 
kullanımlık ürünleri önemli miktarda tüketmekte ve günlük operasyonla-
rında çevreye ciddi miktarlarda zarar verebilmektedirler. Otel işletme-
leri soğutma ve ısıtma, aydınlatma, temizlik, yemek pişirme, banyo, 
yüzme vb. pek çok faaliyeti ile çevreyi etkilemektedir (Sünnetçioğlu 
vd., 2019). 

Otel işletmeleri sektördeki diğer işletmelerle kıyaslandığında daha faz-
la su ve enerji harcamaktadırlar. Bunun dışında otellerde kullanılan daya-
nıksız tüketim ürünleri çevreye zarar vermektedir. Bunların yanında, otel 
işletmelerinde çevresel etkileri azaltacak uygulamalarla tasarruf sağlamak 
ve müşteri tatminini yükseltmek göreceli olarak daha kolay olduğundan, 
oteller turizm sektöründe sürdürülebilir uygulamalarıyla dikkat çekmekte-
dir. Yapılan çalışmalarda yeşil otelcilik olarak geçen otel yönetimi uygu-
lamaları, hem otel işletmelerinin enerji ve su tasarrufu sağlamasına hem 
de doğaya bırakılan atıkların azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Enerji, su 
ve atık imhası için büyük paralar harcayan otel işletmeleri sürdürülebilir 
uygulamalara geçerek işletme performanslarını düşürmeden kaynak kul-
lanımlarını % 20 ile %40 arasında azaltabilirler (Sert, 2017). Yeşil oteller 
uygulamalarında su ve enerji tasarrufu sağlamak ve katı atık ve gazların 
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azaltılmasını sağlayacak önlemler alabilmektedirler. Birçok otel tek kul-
lanımlık ürün yerine dayanıklı servis malzemesi kullanıyor. Müşterileri-
ni servis malzemelerinin geri dönüşümü konusunda ikna ediyor. Bunların 
dışında konuk odalarına geri dönüşüm için özel kaplar koyuyorlar, enerji 
tasarruflu ampuller kullanıyorlar, yiyecek olarak doğal ürünlere yer veri-
yorlar. Yeşil otellerin çevre için bunların dışında da birçok hizmetleri bulu-
nuyor (Ham ve Han, 2013). 

Türkiye’de yeşil otelcilik adına verilen sertifikaların en önemlilerinden 
biri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen yeşil Yıldızdır. Çevreye 
Duyarlı Konaklama sertifikası (Yeşil  Yıldız), enerji verimliliği, yenilene-
bilir enerji kaynaklarının kullanımı, su tasarrufu, çevreye zararlı atıkların 
azaltılması, konaklama işletmelerinin daha yatırım aşamasından itibaren 
çevre duyarlılığı kazanması ve çevreye uyumunun arttırılması, çevre eği-
timlerinin sağlanması ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini hedefle-
mektedir (Korkmaz ve Atay, 2017) Yeşil Yıldız Belgesinin önemi (Büyük-
şalvarcı vd., 2017);

• Su tüketiminde tasarruf sağlanması,

• Doğal kaynakların doğru ve etkili kullanımının sağlanması,

• Enerji verimliliğinin artırılması,

• Çevreye zarar veren maddelerin tüketiminin azaltılarak atık mikta-
rının düşmesini sağlamak,

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve geri dönüşümlü maddelerin 
kullanımına destek vermesi,

• Konaklama işletmelerinin henüz yatırım aşamasından başlayıp 
çevreye duyarlı bir şekilde planlanıp devamlılığının sağlanması,

• Geniş kapsamlı bir yaklaşımla çevrenin korunması,

• Çevre bilincinin geliştirilip, çevre bilincine sahip tüketiciler tara-
fından tercih edilmesi,

• İşletme ölçeğinde orta vadeli maliyetlerinin azaltılmasının sağlan-
ması,

• Çalışanların bilinçlendirilmesi,

• İş gücünün verimli şekilde kullanımının desteklenmesi,
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• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sağlanan Elektrik Ener-
jisi Desteğinden faydalanılması,

• Sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün elde edilmesidir.

Otel sahipleri ve otel yöneticilerinin çevreye duyarlı bir yaşam felsefe-
sine sahip olmaları yeşil otelcilik uygulamalarının yaygınlaştırılması için 
önemli konulardan birisidir. Yerel yönetimler tarafından çevreye duyarlı 
uygulamalar için otelleri zorlayıcı yasal düzenlemeler ve uygulamalar ya-
pılması gerekmektedir. Günümüz turizm anlayışının en önemli paramet-
relerinden birisi potansiyel tatilcilerin turizme katılırken ve konaklarken 
çevreye duyarlı işletmeleri araması ve seçmesidir. Yeşil otelciliğin geli-
şimindeki en önemli özelliklerinden birisinin bu duyarlılığın ve tercihin 
olduğu unutulmamalıdır. Hem arz hem de talep boyutunda çevreye karşı 
bilinçlenmenin farkına varılmalıdır (Gökdeniz, 2017). Otellerin yeşil pa-
zarlama stratejilerini başarıyla uygulamak için harcadıkları çabayı kabul 
etmek için çeşitli ödüller ve sertifikalar verilmektedir. Bu, onların yargıları 
için bir takdir şeklidir ve aynı zamanda diğerlerinin bu yeşil uygulamalara 
doğru ilerlemeleri için motivasyon görevi görür (Punitha vd., 2016).

Araştırmanın Amacı ve Önemi
Günümüz işletmeleri ister üretim sektörü içerisinde ister hizmet sektörü 

içerisinde hangi sektör içerisinde yer alırlarsa alsınlar çevresel sorunlara 
duyarlı olmadıkça varlıklarını sürdüremeyeceklerinin bilincindedirler. Bu 
anlamda, işletmeler gerçekleştirecekleri bütün faaliyetlerin çevre boyutu-
nu iş stratejilerine ve uzun vadeli planlarına dahil etmek durumundadırlar. 
Çünkü, işletmelerin yer aldıkları her türlü pazarda çevresel duyarlılık işlet-
melere bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Bu noktada hem sanayi hem 
de hizmet sektöründe yeşil pazarlama kavramı ortaya çıkmış ve tüketicile-
rin, sektör paydaşlarının, devletin de desteği ve baskısıyla işletmeler yeni 
bir sürecin içerisine girmiştir (Atay ve Dilek, 2013). Çevre duyarlılığının 
artması ile birlikte işletmelerin gerçekleştirdikleri üretim ile ilgili strateji-
leri ve ürün tasarımlarında, elde edilen ürünün çevre üzerindeki etkilerine 
daha da dikkat etmelerine yol açmıştır. Aynı şekilde çevre duyarlılığının 
artması tüketicilerin de ürün tercihlerinde satın alacakları ürünlerin çevre-
ye herhangi bir zarar verip vermediğini araştırmalarına sebep olmuştur. Bu 
şekilde tüketicilerin çevre duyarlılığındaki artış ve çevreye zarar vermeyen 
ürünlere doğru yönelmeleri işletmelere de çevre konusunda önemli bir bas-
kı oluşturmakta ve işletmeleri bu yönde stratejiler geliştirmeye zorlamak-
tadır (Aylan ve Sezgin, 2016). 

Yapay ve doğal kaynakları önemli derecede kullanan sektörlerin ba-
şında turizm sektörü gelmektedir. Turizmin gelişme gösterdiği ülkeler göz 
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önüne alındığında bu ülkelerin birçoğunda doğal kaynakların önemli dü-
zeyde tahrip edildiği, çevreye verilen kirliliğin arttığı ve kültürel ve tarihi 
eserlerin zarara uğradığı görülmektedir. Turizm paydaşlarının en önemli 
amacı turizm ile çevre ilişkisi sonucu meydana gelen sorunlara bağlı ola-
rak, bu sektörün çevreye verdiği zararların en düşük seviyeye indirgenme-
si olmuştur. Bu bağlamda turizm işletmeleri alternatif turizm pazarından 
daha fazla pay alabilmek için de daha fazla düzeyde çevreci yaklaşımlara 
yönelmiştir (Giritlioğlu ve Güzel, 2015). Konaklama sektörü turizm en-
düstrisinin olmazsa olmaz unsurlarından birisidir. Bu sektör için de kay-
nak kullama-tüketme dengesi önemli konulardan bir tanesidir. Aydınlatma, 
ısınma, soğutma, yemek pişirme, temizlik, banyo, yüzme, yeşil alanların 
sulanması gibi gereksinimler göz önüne alındığında konaklama işletme-
lerini kullanan ziyaretçilerin günlük kaynak tüketimlerinin oldukça fazla 
olduğunu söylemek mümkündür. Bu durumun da çevre üzerinde önemli 
etkiler bırakacağı düşünülür (Akdağ vd., 2014). Çevrenin turizm işletme-
lerinde önemli bir unsur olması dolayısıyla otel işletmeleri çevre dostu 
yeşil pazarlama anlayışlarını benimsemişlerdir. Otel işletmelerinde akıllı 
elektronik ürün kullanımı, su tasarrufu, çevreye zarar vermeyen deterjan 
ve ürünler kullanma, atıkları ayrıştırma gibi yeşil pazarlama uygulamala-
rı yürütülmektedir. Otel işletmelerinde yöneticiler ve tüketiciler yeşil pa-
zarlama uygulamalarına karşı duyarlı olmaları gerekir (Yetiş, 2018). Bu 
bağlamda bu araştırmanın temel amacı Kuşadası’ndaki 4 ve 5 yıldızlı otel 
işletmelerinin çevreci tutumunu ve yeşil pazarlamaya verilen önemi araş-
tırmak ve mevcut uygulamaları ortaya koymaktır. 

Yöntem
Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmış-

tır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Anket 
soruları Turhan (2010)’ın gerçekleştirmiş olduğu Turizm İşletmelerinde 
Yeşil Pazarlama Marmaris Örneği başlıklı Yükseklisans Tezinden alınmış-
tır. Anket toplam 5 bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde katı-
lımcıların Evet-Hayır şeklinde cevap verdikleri işletmelerin genel anlam-
da çevre yönetimini ortaya koyan 10 soru yer almaktadır. Anketin ikinci 
bölümünde ise işletmelerin yeşil pazarlama uygulama düzeylerini ortaya 
koymaya yönelik 22 soru bulunmaktadır. Bu sorular 5’li likert ölçeği şek-
linde hazırlanmıştır (Tamamen-Büyük Ölçüde-Kısmen-Çok Düşük Sevi-
yede-Hiç). Anketin üçüncü bölümünde işletmelerin altyapısı ile ilgili 12 
soru yer almaktadır. Bu sorular 5’li likert ölçeği şeklinde hazırlanmıştır 
(Tamamen-Büyük Ölçüde-Kısmen-Çok Düşük Seviyede-Hiç). Anketin 
dördüncü bölümünde işletmelerin yeşil Pazar uygulamalarının işletme-
ler olan yansımalarını belirlemek üzere 4 soru yer almaktadır. Anketin bu 
bölümü de 5’li likert ölçeği şeklinde hazırlanmıştır (Kesinlikle Hayır-Ha-
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yır-Ne düşürdü ne arttırdı-Evet- Kesinlikle Evet). Anketin son bölümünde 
ise katılımcılara ve katılımcıların işletmelerine ait sorular yer almaktadır. 

Çalışma Kuşadası’nda faaliyette bulunan 4 ve 5 yıldızlı otel işletmele-
rinde gerçekleştirilmiştir. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün inter-
net sayfasında Kuşadası’nda işletme belgeli olarak faaliyette bulunan 12 
tane 5 yıldızlı 25 tanede 4 yıldızlı otel işletmesi bulunmaktadır. Çalışma-
da öncelikle toplam 37 işletmenin hepsine ulaşılması hedeflenmiştir. An-
cak bazı işletmeler yöneticilerinin anket zamanında bulunmaması, ankete 
katılmak istememeleri gibi farklı sebeplerle çalışmaya katılmamışlardır. 
Toplamda anket çalışmasına 32 işletme olumlu yanıt vererek katılımları 
sağlanmıştır. 

Araştırma Bulguları
Araştırma bulguları bölümünde öncelikle katılımcıların ve katılımcıla-

rın işletmelerine ait özelliklerin frekans dağılımları, katılımcıların sorulara 
verdikleri cevapların frekans dağılımları ve hipotez testleri yer almaktadır. 

Katılımcıların Demografik Özellikleri ve İşletmelerinin Özellikle-
rine Ait Frekans Dağılımları

Çalışmaya katılanların büyük bölümü otel genel müdürlerinden oluş-
maktadır. (%68,8). Bunun ardından pazarlama müdürü (21,9) gelmekte-
dir. Çalışmaya katılanlardan önbüro müdürü (%6,3) ve çevre sorumlusu 
(%3,1) ise azınlıktadır. Çalışmaya katılanların büyük bölümü üniversite 
mezunlarından oluşmaktadır (%81,3). Bunu sırasıyla lise (% 12,5) ve li-
sansüstü (%6,3) mezunları takip etmektedir. Katılımcıların işletmede çalış-
ma süreleri incelendiğinde çoğunluğun 5 yıldır (%25) aynı işletmede çalış-
tıkları görülse de katılımcıların işletmelerinde çalışma süreleri bakımından 
1 ile 25 yıl arasında değişen farklı çalışma süreleri olduğu görülmektedir. 
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Tablo1: Katılımcıların Demografik Özellikleri ve İşletmelerinin Özelliklerine Ait Frekans 
Dağılımları

Frekans Yüzde 
(%) Frekans Yüzde 

(%)

Katılımcının 
İşletmedeki 
Görevi

Genel Müdür 22 68,8

İşletmede 
Çalışan 
Sayısı

0-50 4 12,5
Pazarlama 
Müdürü 7 21,9 101-150 1 3,1

Çevre 
Sorumlusu 1 3,1 151-200 5 15,6

Önbüro 
Müdürü 2 6,3 201 ve 

üzeri 22 68,8

Toplam 32 100,0 Total 32 100,0

Katılımcının 
Eğitim 
Durumu

Lise 4 12,5

İşletmelerin 
Oda 
Sayıları

79 2 6,3
Üniversite 26 81,3 87 2 6,3
Lisansüstü 2 6,3 120 1 3,1
Toplam 32 100,0 168 1 3,1

Katılımcının 
işletmede 
çalışma 
süresi (Yıl)

1 5 15,6 198 1 3,1
2 5 15,6 210 1 3,1
3 1 3,1 218 1 3,1
5 8 25,0 263 1 3,1
6 2 6,3 268 2 6,3
7 1 3,1 272 1 3,1
8 3 9,4 310 1 3,1
9 1 3,1 325 2 6,3
10 1 3,1 333 1 3,1
12 2 6,3 346 2 6,3
16 1 3,1 360 1 3,1
24 1 3,1 377 1 3,1
25 1 3,1 392 1 3,1
Total 32 100,0 405 2 6,3

İşletmelerin 
Kuruluş 
Yılları

1970 ve 
öncesi 2 6,3 434 2 6,3

1981-1990 7 21,9 450 1 3,1
1991-2000 10 31,3 465 1 3,1
2001-2010 7 21,9 475 2 6,3
2011 ve 
sonrası 6 18,8 504 1 3,1

Total 32 100,0 824 1 3,1
İşletmenin 
Statüsü 
(Yıldız 
Sayısı)

4 19 59,4 Total 32 100,0
5 13 40,6

Total 32 100,0

Katılımcıların işletmelerinin kuruluş yılları incelendiğinde 1970 
ve öncesi kurulan 2 işletme 2011 ve sonrası kurulan 6 işletme eski ve 
yeni işletmeler olarak görülmektedir. İşletmelerin büyük bir bölümü 
1991-2000 yılları arası kurulmuştur. İncelemeye alınan işletmele-
rin büyük çoğunluğu 4 yıldızlı (%62,5) otel işletmesi statüsündedir. 
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İşletmeler çalıştırdıkları kişi sayısı bakımından ele alındığında bu 
işletmelerin büyük çoğunluğu 201 kişi ve üzerinde (%68,8) kişi ça-
lıştırmaktadır. İşletmelerin oda sayılarına bakıldığında en düşük 79 
odaya sahip otel işletmesi bulunurken en fazla 824 odası bulunan 
otel işletmesi bulunmaktadır. 

İşletmelerin Genel Olarak Çevre Yönetim Durumu

Çalışma içerisinde işletmelerin genel olarak çevre yönetimi ile 
ilgili durumunu ortaya koymak için 10 soru sorulmuştur.

Tablo2: İşletmelerin Genel Olarak Çevre Yönetim Durumu

Evet Hayır
Frekans Yüzde Frekans Yüzde

İşletmenizde resmi olarak çevre yönetim 
sistemi mevcut mu?

22 68,8 10 31,3

İşletmenizde çevre faaliyeti ile ilgili sorumlu 
olan bir birim var mı?

24 75,0 8 25,0

İşletmenizde bir çevre politikası ve eylem 
planı var mı?

24 75,0 8 25,0

İşletmenizde çevre denetim sistemi var mı? 23 71,9 9 28,1
İşletmenizde uluslararası kabul gören çevre 
yönetim sertifikası var mı? Varsa lütfen 
belirtiniz.

17 53,1 15 46,9

İşletmenin, su tüketimi, ısıtma ve soğutma 
için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel 
enerji tüketimi konusunda verileri toplaması 
ve izlemesi mümkün müdür?

28 87,5 4 12,5

İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin 
(hacim ve/veya ağırlık olarak) izlenmesi ve 
verilerin toplanması mümkün müdür?

28 87,5 4 12,5

Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim 
ve/veya ağırlık olarak) izlenmesi ve verilerin 
toplanması mümkün müdür?

28 87,5 4 12,5

Otelinizdeki tüm tesisat ve donanımların 
(enerji ısıtma, havalandırma, iklimlendirme 
ekipmanları, bulaşık- çamaşır makineleri, 
buzdolapları, asansörler vb.) koruyucu bakım 
ve onarımının periyodik olarak yaptırılmakta 
mıdır?

32 100 0 0

Bu bakım ve onarımı yetkili servise veya 
konusunda eğitim almış uzman kişilere mi 
yaptırılmaktadır?

32 100 0 0
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İşletmelerin büyük bir bölümünde resmi olarak çevre yönetim sistemi 
bulunmaktadır (%68,8). Çalışmaya katılım gösteren işletmelerin büyük 
çoğunluğunda çevre faaliyeti ile ilgili sorumlu olan bir birim bulunmakta-
dır (%75). İşletmelerin büyük bir bölümünde bir çevre politikası ve eylem 
planı bulunmaktadır (%75). Çevre denetim sistemi çoğunluktaki işletme-
lerde bulunmaktadır (%71,9). çalışmaya katılım gösteren işletmelerin ya-
rısından fazlasında uluslararası kabul gören bir çevre yönetim sertifikası 
bulunmaktadır. İşletmelerin büyük bir bölümünde su tüketimi, ısıtma ve 
soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi ko-
nusunda verileri toplaması ve izlemesi mümkün olmaktadır (%87,5). Yine 
aynı şekilde çalışmaya katılan işletmelerin büyük bir bölümünde kullanılan 
kimyasal maddelerin (hacim ve/veya ağırlık olarak) izlenmesi ve verilerin 
toplanması ve tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim ve/veya ağırlık 
olarak) izlenmesi ve verilerin toplanması mümkündür (%87,5). Çalışmaya 
katılan tüm işletmelerde tüm tesisat ve donanımların (enerji ısıtma, ha-
valandırma, iklimlendirme ekipmanları, bulaşık- çamaşır makineleri, buz-
dolapları, asansörler vb.) koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak 
yaptırıldığı ve bu bakım ve onarımı yetkili servise veya konusunda eğitim 
almış uzman kişilere yaptırıldığı görülmektedir. 

İşletmelerin Çevre ve Yeşil Pazarlama Uygulama Düzeyleri
Çalışmada işletmelerin çevre ve yeşil pazarlama uygulama düzeylerini 

belirlemek üzere katılımcılara 22 soru sorulmuş ve bunlara tamamen-bü-
yük ölçüde-kısmen çok düşük seviyede-hiç olarak cevap vermeleri isten-
miştir. Katılımcıların cevapları incelenirken tamamen ve büyük ölçüde ce-
vabını verenler olumlu olarak çok düşük seviyede ve hiç cevabını verenler 
olumsuz olarak değerlendirilmiştir.

Tablo3: İşletmelerin Çevre ve Yeşil Pazarlama Uygulama Düzeyleri

Ta
m

am
en

B
üy

ük
 

Ö
lç

üd
e

K
ıs

m
en

Ç
ok

 
D

üş
ük

 
se

vi
ye

de

H
iç

f % f % f % f % f %
Otelimizde personelimize çevre 
konusunda eğitim verilmektedir.

8 25,0 10 31,3 10 31,3 2 6,3 2 6,3

Çevresel uygulamaların sağladığı 
tasarruf ve neden olduğu 
maliyetler tespit edilebilir.

14 43,8 9 28,1 0 0 1 3,1 8 25,0

ISO 14001 Çevre Yönetim 
Standardı hakkında bilgiye sahibiz.

11 34,4 8 25,0 3 9,4 4 12,5 6 18,8

Kültür ve Turizm Bakanlığının 
Yeşil Yıldız Projesi hakkında 
bilgiye sahibiz.

15 46,9 9 28,1 3 9,4 0 0 5 15,6
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Çevre koruma ile ilgili toplantılara 
katılırız.

15 46,9 6 18,8 8 25,0 1 3,1 2 6,3

Sigara kullanımına yönelik otel içi 
düzenlemeleriz vardır.

30 93,8 1 3,1 1 3,1 0 0 0 0

0Otelimizde Çevre dostu ürünler 
kullanırız. (organik tarım ürünleri, 
geri dönüşümlü ürünler vb.)

8 25,0 5 15,6 9 28,1 8 25,0 2 6,3

Otelimizde tehlikeli atıklar ayrı 
biriktirilmektedir.

19 59,4 11 34,4 0 0 2 6,3 0 0

Otelimizdeki atık yağlar 
değerlendirilmektedir.

25 78,1 7 21,9 0 0 0 0 0 0

Otelimizdeki kalan yiyecekler 
yeniden değerlendirilmektedir.

10 31,3 13 40,6 2 6,3 7 21,9 0 0

İşletmemiz geri kazanım firmaları 
ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

13 40,6 13 40,6 4 12,5 2 6,3 0 0

Satın almada malzemelerin geri 
dönüşebilir (yeniden kullanılabilir, 
yeniden değerlendirilebilir) 
özelliğine dikkat edilmektedir.

5 15,6 11 34,4 8 25,0 8 25,0 0 0

Tek kullanımlık malzemeler 
(plastik bardak, tabak vb.) satın 
alınmamaktadır.

4 12,5 3 9,4 16 50,0 7 21,9 2 6,3

Enerji tüketimi düşük olan mallar 
satın alınmaktadır. (Duş baslıkları, 
ampuller vb.)

15 46,9 15 46,9 0 0 0 0 2 6,3

Otelimizde atık sular arıtılıp dış 
ortama aktarılmaktadır.

5 15,6 4 12,5 2 6,3 4 12,5 17 53,1

Otelimizde atık sular arıtılıp bahçe 
sulamasında kullanılmaktadır.

6 18,8 11 34,4 4 12,5 1 3,1 10 31,3

Otelimizde elektrik tasarrufu 
için elektrik tasarruf sistemi 
kullanılmaktadır.

13 40,6 11 34,4 7 21,9 1 3,1 0 0

Sürekli kullanılmayan alanların 
aydınlatılmasında tasarruf 
için sensor veya zamanlayıcı 
kullanılmaktadır.

22 68,8 7 21,9 3 9,4 0 0 0 0

Otelimizde güneş enerjisi 
kullanılmaktadır.

7 21,9 6 18,8 0 0 3 9,4 16 50,0

Tuvalet ve banyolarda az su 
harcayan sifon ve duş baslıkları 
kullanılmaktadır.

21 65,6 5 15,6 4 12,5 2 6,3 0 0

Çamaşırhanedeki çamaşırlar 
kirlilik derecelerine göre 
ayrılmaktadır.

11 34,4 11 34,4 4 12,5 1 3,1 5 15,6

İşletmede peyzaj ve ağaçlandırma 
çalışmaları yapılmaktadır.

22 68,8 8 25,0 0 0 0 0 2 6,3

İşletmelerin büyük bir bölümünde personele çevre konusunda eğitim 
verilmektedir. (%56,3). İşletmelerin büyük bir bölümünde çevresel uygu-
lamaların sağladığı tasarruf ve neden olduğu maliyetler tespit edilebilmek-
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tedir (%71,9). İşletmelerin büyük bir bölümü ISO 14001 Çevre Yönetim 
Standardı hakkında (%59,4) ve Kültür ve Turizm Bakanlığının Yeşil Yıldız 
Projesi (%75) hakkında bilgiye sahibidir. Katılımcıların büyük bir bölümü 
Çevre koruma ile ilgili toplantılara katıldıklarını (%65,7) belirtmektedir. 
Yine aynı şekilde otellerin büyük bir bölümünde sigara kullanımına yöne-
lik otel içi düzenlemeler bulunmaktadır (%96,9). İşletmelerinde tamamen 
ve büyük ölçüde çevre dostu ürünler (organik tarım ürünleri, geri dönü-
şümlü ürünler vb.) kullananlar (%40,6) diğerlerine göre azınlıktadır. İşlet-
melerin büyük bir bölümünde tehlikeli atıklar ayrı olarak biriktirilmekte-
dir (%93,8). Otellerin hepsinde atık yağlar değerlendirilmektedir. Otellerin 
büyük bir bölümünde kalan yiyecekler yeniden değerlendirilmektedir 
(%71,9). İşletmelerin büyük bir çoğunluğu geri kazanım firmaları ile işbir-
liği içinde çalışmaktadır (%81,2). İşletmelerin yarısı satın almada malze-
melerin geri dönüşebilir (yeniden kullanılabilir, yeniden değerlendirilebi-
lir) özelliğine tamamen veya büyük ölçüde dikkat etmektedir. İşletmelerin 
yarısında tek kullanımlık malzeme 

Kısmen satın alınmaktadır. İşletmelerin büyük bir bölümünde enerji 
tüketimi düşük olan mallar satın alınmaktadır (Duş baslıkları, ampuller 
vb.) (%93,7). İşletmelerin atık suların arıtılıp dış ortama aktarılması azın-
lıktayken bu suların birçok işletme tarafından (%53,2) bahçe sulamasın-
da kullanıldığı görülmektedir. Otel işletmelerinin büyük bir bölümünde 
elektrik tasarruf sistemi kullanılırken (%75) yine büyük bir bölüm işletme-
de sürekli kullanılmayan alanların aydınlatılmasında tasarruf için sensor 
veya zamanlayıcı kullanılmaktadır (%90,6). İşletmelerin yarısında güneş 
enerjisi kullanılmamaktadır. İşletmelerin büyük bir bölümünde tuvalet ve 
banyolarda az su harcayan sifon ve duş baslıkları kullanılmakta (%81,2), 
çamaşırhanedeki çamaşırlar kirlilik derecelerine göre ayrılmakta (%68,8) 
ve işletmede peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır (%93,7).

İşletmelerin Alt Yapıları 
Çalışmada işletmelerin altyapıları ile ilgili katılımcılara 12 soru sorul-

muş ve bunlara tamamen-büyük ölçüde-kısmen çok düşük seviyede-hiç 
olarak cevap vermeleri istenmiştir. Katılımcıların cevapları incelenirken 
tamamen ve büyük ölçüde cevabını verenler olumlu olarak çok düşük se-
viyede ve hiç cevabını verenler olumsuz olarak değerlendirilmiştir.
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Tablo4: İşletmelerin Altyapı Durumları
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f % f % f % f % f %
Soğutma ve havalandırmanın 
(klima vb.), pencere ve kapıların 
açılması durumunda otomatik 
kapanması,

21 65,6 6 18,8 1 3,1 0 0 4 12,5

Odalarda elektrik sisteminin, 
müşteri odadan ayrıldığında 
otomatik olarak kapanması(Enerji 
tasarruf sistemi),

32 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Odada yer alan cihaz ve 
makinelerin (minibar, buzdolabı, 
tv, split klima vb.) yüksek 
verimli ve az elektrik tüketecek 
teknolojide olması,

12 37,5 7 21,9 13 40,6 0 0 0 0

Duş baslıkları ve musluklarda, 
akan suyun tasarrufuna yönelik 
özel armatürlerin kullanılması,

20 62,5 8 25,0 2 6,3 0 0 2 6,3

Rezervuarların her kullanımda 6 
litre veya daha az su harcaması,

23 71,9 6 18,8 0 0 3 9,4 0 0

Tesiste kullanılan cihaz ve 
makinelerin (Isıtma kazanı 
(boiler), merkezi klima (Chiller 
vb), soğuk oda, dolap, çamaşır 
yıkama ve kurutma makinesi vb.) 
yüksek verimli ve az elektrik 
tüketecek teknolojide olması,

10 31,3 9 28,1 7 21,9 6 18,8 0 0

Tesisin bütünü dikkate alındığında 
önemli ölçüde enerji tasarrufu 
sağlayacak frekans invertörü, 
ısı geri kazanım sistemi veya ısı 
pompası gibi yeni teknolojilerin 
kullanılması,

4 12,5 4 12,5 10 31,3 5 15,6 9 28,1

Tesiste elektrik, ısıtma ve soğutma 
sağlanmasında yeni teknolojilerin 
kullanılması; (Trijenerasyon 
sistemi, Kojenerasyon sistemi)

2 6,3 1 3,1 6 18,8 0 0 23 71,9
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Personel tarafından tüm atıkların 
(plastik, kâğıt, cam, yağ filtreleri, 
boya, florsan ampuller, toner, 
mürekkep, soğutma ekipmanları, 
piller, ilaçlar, tıbbi atıklar vb.) 
diğerlerinden ayrılması,

13 40,6 16 50,0 1 3,1 2 6,3 0 0

Genel duş ve tuvaletlerde, 
ortak alanlarda tek kullanımlık 
(şampuan, sabun, duş bonesi, 
bardak, tabak, çatal bıçak takımları 
vb.) malzemelerin kullanılması,

6 18,8 6 18,8 9 28,1 2 6,3 9 28,1

Tuvalet kağıtlarının ve/veya ofis 
kağıtlarının çevreye duyarlı tip 
kağıtlardan kullanılması,

18 56,3 12 37,5 1 3,1 1 3,1 0 0

Tesiste cevre etiketli eşyaların 
kullanılması (yastık, çarşaf, masa 
örtüsü, mobilya, çamaşır makinesi, 
bulaşık makinesi, buzdolabı, 
elektrik süpürgesi, ampul, vb.)

4 12,5 6 18,8 8 25,0 6 18,8 8 25,0

İşletmelerin büyük bir bölümünde soğutma ve havalandırma (klima 
vb.), pencere ve kapıların açılması durumunda otomatik kapanmaktadır 
(%84,4). İşletmelerin tamamında elektrik sistemi, müşteri odadan ayrıldı-
ğında otomatik olarak kapanmaktadır. İşletmelerin büyük bir bölümünde 
odadaki yer alan cihaz ve makineler (minibar, buzdolabı, tv, split klima 
vb.) yüksek verimli ve az elektrik tüketecek teknolojide (%59,4), duş bas-
lıkları ve musluklarda, akan suyun tasarrufuna yönelik özel armatürlerin 
kullanılmakta (%87,5), rezervuarların her kullanımda 6 litre veya daha az 
su harcaması sağlanmakta (%90,6) ve tesiste kullanılan cihaz ve makine-
lerin (Isıtma kazanı (boiler), merkezi klima (Chiller vb), soğuk oda, dolap, 
çamaşır yıkama ve kurutma makinesi vb.) yüksek verimli ve az elektrik 
tüketecek teknolojidedir (%59,4). İşletmelerde tesisin bütünü dikkate alın-
dığında önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayacak frekans invertörü, ısı 
geri kazanım sistemi veya ısı pompası gibi yeni teknolojilerin kullanılması 
(%25) ve tesiste elektrik, ısıtma ve soğutma sağlanmasında yeni teknolo-
jilerin kullanılması (%9,4) (Trijenerasyon sistemi, Kojenerasyon sistemi) 
düşük düzeydedir. İşletmelerde personel tarafından tüm atıkların (plastik, 
kâğıt, cam, yağ filtreleri, boya, florsan ampuller, toner, mürekkep, soğutma 
ekipmanları, piller, ilaçlar, tıbbi atıklar vb.) diğerlerinden ayrılması olduk-
ça yüksek bir orana sahiptir (%90,6). İşletmelerde genel duş ve tuvaletler-
de, ortak alanlarda tek kullanımlık (şampuan, sabun, duş bonesi, bardak, 
tabak, çatal bıçak takımları vb.) malzemelerin kullanılmasını tamamen 
veya büyük ölçüde sağlayan işletmeler (%37,6) çalışmaya katılan işletme-
lerin yarısından daha azdır. İşletmelerin büyük bir çoğunluğunda tuvalet 
kağıtlarının ve/veya ofis kağıtlarının çevreye duyarlı tip kağıtlardan kulla-
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nıldığı (%93,8) görülürken, işletmelerde çevre etiketli eşyaların tamamen 
veya büyük ölçüde daha az kullanıldığı (%31,3) görülmektedir

Yeşil Pazarlama Uygulamalarının İşletmelere Yansımaları
Yeşil Pazarlama Uygulamalarının İşletmelere yansımalarını belirlemek 

üzere katılımcılara 4 soru yöneltilmiştir.

Tablo5: Yeşil Pazarlama Uygulamalarının İşletmelere Yansımaları

K
es

in
lik

le
 

H
ay

ır

H
ay

ır

N
e 

D
üş

ür
dü

 
N

e A
rtt

ırd
ı

Ev
et

K
es

in
lik

le
 

Ev
et

f % f % f % f % f %

Çevre ile ilgili 
düzenlemeler ve yeşil 
pazarlama uygulamaları 
maliyetlerimizi 
düşürdü,

3 9,4 1 3,1 6 18,8 17 53,1 5 15,6

Çevre ile ilgili 
düzenlemeler ve yeşil 
pazarlama uygulamaları 
müşteri memnuniyetini 
arttırdı,

3 9,4 1 3,1 6 18,8 17 53,1 5 15,6

Çevre ile ilgili 
düzenlemeler ve yeşil 
pazarlama uygulamaları 
müşterilerin otelimizi 
yeniden tercih etme 
sıklığını arttırdı,

3 9,4 1 3,1 9 28,1 16 50,0 3 9,4

Çevre ile ilgili 
düzenlemeler ve yeşil 
pazarlama uygulamaları 
yeni müşterilerin 
otelimizde kalma 
tercihlerine olumlu yönde 
arttırdı,

3 9,4 1 3,1 10 31,3 15 46,9 3 9,4

Katılımcıların büyük bir bölümü çevre ile ilgili düzenlemeler ve yeşil 
pazarlama uygulamalarının maliyetleri düşürdüğünü, müşteri memnuniye-
tini arttırdığını, otelin müşterilerce yeniden tercih edilme sıklığını arttırdı-
ğını ve yeni müşterilerin otellerinde kalma tercihlerini olumlu yönde etkile-
diğini düşünmektedirler (katılımcıların %50’den fazlası evet ve kesinlikle 
evet cevabını vermiştir). Ancak, bu sorulara kesinlikle hayır, hayır ve ne 
düşürdü ne arttırdı cevabını verenlerin sayıları azımsanamayacak kadardır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüz dünyasında çevre sorunları giderek artmaktadır. Ülkeler bu 

çevre sorunlarına önlem almak adına farklı adımlar atmaktadırlar. Günü-
müzde sadece ülkeler anlamında değil daha minimum düzeyde işletmeler 
açısından da çevre sorunlarına daha fazla eğilme, çevre sorunlarına herhan-
gi bir faaliyete başlamadan önce önlemler alma da önemli boyutlardadır. 
Günümüz tüketicileri artık çevre konusunda daha bilinçli durumdadırlar. 
Bu nedenle işletmeler çevre konusunda daha da dikkatli davranmak zorun-
dadırlar. Birçok işletme sosyal sorumluluk kapsamında çevre ile ilgili pro-
jeler gerçekleştirmektedir. Turizm işletmeleri özellikle de otel işletmeleri 
için de çevre konusu önemli konuların başında gelmektedir. Otel işletme-
leri için bilinçli müşterilerine yeşil pazarlama uygulamaları ve çevre temalı 
uygulamalarla daha kolay ulaşabileceklerdir. Bu nedenle otel işletmeleri 
için yeşil pazarlama uygulamaları vazgeçilmez bir hal almaktadır. Bu doğ-
rultuda bu çalışmanın amacı Kuşadası’ndaki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmele-
rinin çevreci tutumunu ve yeşil pazarlamaya verilen önemi araştırmak ve 
mevcut uygulamaları ortaya koymaktır.

İşletmelerin genel durumu ile ilgili bulgular incelendiğinde çalışmaya 
katılan işletmelerin %31,3’lük bir kısmında çevre yönetim sisteminin bu-
lunmaması ilgi çekici görülmektedir. Bununla birlikte işletmelerin ¼’lük 
bir kısmında çevre politikası ve eylem planının ve çevre ile ilgili ayrı bir 
birimin olmaması da ilgi çekicidir. Ayrıca 32 işletmeden 9’ununda çev-
re denetim sisteminin olmaması işletme yönetimlerinin çevre konusunda 
daha titiz davranmaları gerektiğini düşündürmektedir. İşletmelerin genel 
durumuna bakıldığında çalışmaya katılan birçok işletmenin çevre konu-
sunda olması gerektiği gibi faaliyetlerini gerçekleştirdiği görülmektedir. 
Ancak bazı işletmelerin çevre ile ilgili tam olarak bilince sahip olmadığı 
görülmektedir. 

İşletmelerin çevre ve yeşil pazarlama uygulama düzeyleri ele alındığın-
da elde edilen bulular doğrultusunda çalışmaya katılım gösteren otel işlet-
melerinin büyük bir çoğunluğu için çevre ve yeşil pazarlama uygulamaları 
konusunda olumlu şeyler yaptıklarını söylemek mümkündür. Ancak, Per-
soneline çevre konusunda eğitim vermeyen 2 işletmenin, çevresel uygula-
maların sağladığı tasarruf ve neden olduğu maliyetleri tespit edemeyen 8 
işletmenin ISO 14001 konusunda bilgi sahibi olmayan 6 işletmenin, yeşil 
yıldız konusunda tam analamı ile ilgili bilgisi olmayan 5 işletmenin, çevre 
koruma ile ilgili toplantılara katılmaya 2 işletmenin çevre dostu ürünler 
kullanmayan 2 işletmenin, tek kullanımlık malzemeler ve enerji tüketimi 
düşük olan malları satın almayan 2 işletmenin, çamaşırhanede çamaşırları 
kirlilik derecesine göre ayırmayan 5 işletmenin, peyzaj ve ağaçlandırma 
çalışmaları yapmayan 2 işletmenin, güneş enerjisi kullanmayan 16 işlet-
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menin, atık sular konusunda gerekli değerlendirmeyi yapmayan 16 işlet-
menin varlığı çalışma açısından önemli bulgular olarak düşünülmektedir. 
Bu durum Kuşadası’ndaki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çevre ve yeşil 
pazarlama uygulamaları konusunda gerekli özeni göstermeyen işletmele-
rin olduğunu göstermektedir. 

İşletmelerin çevre ve yeşil pazarlama uygulamaları için alt yapıları dik-
kate alındığında işletmelerin büyük bir bölümünün bu konuda gerekli öze-
ni gösterdiği söylenebilir. Buna ek olarak işletmelerin önemli bir kısmında 
özellikle çevre ve yeşil pazarlama konusunda yeni teknolojileri takip etme-
de sıkıntılar yaşadıkları söylenebilir. Bu durum önemli sayıda işletmenin 
çevre ve yeşil pazarlama konusunda eski sistemle devam etme düşüncesin-
de olduklarını göstermektedir. 

Çevre ile ilgili düzenlemeler ve yeşil pazarlama uygulamalarının mali-
yetleri düşürmesi müşteri memnuniyetini arttırması yeniden tercih edilme 
sıklığını arttırması müşterilerin otelde kalma tercihlerine olumlu yönde 
katkı sağlama konularında 4 işletmenin olumsuz düşünmeleri önemli sa-
yıda işletmenin ise herhangi bir etkide bulunmadığını düşünmeleri önemli 
bir bulgudur. Oysa çevre ile ilgili düzenlemeler ve yeşil pazarlama uy-
gulamalarının bu konularda otel işletmelerine olumlu katkılar yapmaları 
beklenir. Bu durum işletmelerin tam anlamı ile uygulamaları gerçekleştire-
mediklerinden ya da gerçekleştirilen çevre ve yeşil pazarlama uygulama-
larının etkilerini tam anlamı ile tespit edemediklerinden kaynaklanabilir. 

Otel işletmelerinin hepsinin çevre politikası ve eylem planının olması 
bir gerekliliktir. Bu nedenle bu konuda eksiklikleri olan işletmelerin kısa 
sürede bu eksikliklerini gidermeleri gerekmektedir. İşletmeler işletme dı-
şından çevre ve yeşil pazarlama uygulamaları konusunda işletmeler des-
tekler alabilirler. Otel işletmeleri özellikle tek kullanımlık ürünlere daha 
fazla yönelebilirler. Çevre ve yeşil pazarlama uygulamaları konusunda 
yeni teknoloji öenmli konulardan bir tanesidir. Bazı işletmelerin yeni tek-
nolojiye daha fazla önem vermeleri onların işleri daha uygun ve daha ve-
rimli bir biçimde yapmalarına da olanak sağlayacaktır. İşletmeler çevre 
uygulamalarının ve yeşil pazarlamanın etkileri konusunda eğitime daha 
fazla önem verebilirler.
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CUMHURİYET DÖNEMİ SAFRANBOLU CAMİ 
MİMARİSİ VE ETKİLEŞİM UNSURLARI

Bülent ORAL1

GİRİŞ
Safranbolu’nun tarihi ibadet mekanları, tarihi Safranbolu’da (Eski Çar-

şı/Çukur) belirli aralıklarla hemen hemen aynı boylam üzerinde inşa edilen 
üç cami ve bunların etrafında yoğunlaşmıştır. Bunlar Tekke Üstü (Kale 
Altı) Mescidi (H. 957 M. 1550), Köprülü Mehmet Paşa Camisi (H. 1068-
1072 M. 1658-1662), Dağdelen Camisi (H. 1181 M. 1767-68) Kazdağlıoğ-
lu Camisi (H. 1192 M. 1779) ve İzzet Mehmet Paşa Camisi (H. 1211 M. 
1796)’dir2. 

Osmanlı Klasik Dönem’deki yapıların heybetli mimarisi değerlilik 
ölçüsünün mimarideki önemli göstergesi olsa da yapıların gerçekleştiril-
mesinde belirlenen konum, yaptıran kişi, yapılarla amaçlanan işlevsellik, 
yapıların gerçekleştirilmesi için ayrılan bütçe vb. etkenler yapıların bo-
yutunu doğrudan etkilemiştir. Bunlardan Safranbolu İzzet Mehmet Paşa 
Camisi diğer tüm camilerden daha büyük inşa edilmiş olup, malzeme ve 
teknik olarak nispeten daha zengin özelliklere sahiptir. Bunun önemli bir 
nedeni İzzet Mehmet Paşa’nın saraya yakın olmasıdır. Dolayısıyla Sadra-
zam İzzet Mehmet Paşa hem ekonomik gücü hem de bürokratik göreviyle 
sahip olduğu imkanları doğduğu şehir olan Safranbolu için kullanmıştır. 
İzzet Mehmet Paşa’nın Osmanlı Devleti’nde üst düzeyde görev alan bir 
Safranbolulu olması kentte bu yapıyla adeta vurgulanmıştır. İzzet Mehmet 
Paşa Külliyes’nin inşa edilmesi aynı zamanda 18. yüzyılda Safranbolu’nun 
merkezi yönetim için önemli bir yer olarak görülmeye devam ettiğinin bir 
göstergesidir.

Buna karşılık tarihi Safranbolu kent merkezini çevreleyen yerleşim yer-
lerinde ise kırma çatılı, küçük ölçekli, tek mekanlı camiler dikkat çekmek-
teydi. 1763 tarihinde gerçekleştirildiği düşünülen Taş Minare Camisi ve 
1878-79 tarihli Lütfiye (Kaçak) Camisi bunlara örnektirler3.

Osmanlı Devleti’nde dönemin mimari anlayışını sergileyen büyük ni-
telikteki yapılar “şehir ya da eyalet mimarları” denetiminde inşaat esnafı 
tarafından gerçekleştirilirdi. Bu dönemde de yapıların inşasında görev üst-

1 Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, bulentoral7@
gmail.com

2 Recep Karacakaya, İsmail Yücedağ ve Bülent Nuri Kılavuz, Safranbolu Kitabeleri, İstanbul: 
Safranbolu Araştırmaları Merkezi Yayınları, 2013, s.24-59.

3 Karacakaya, Yücedağ ve Kılavuz, a.g.e., s.60-61.
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lenenlerin çoğunlukla Ehl-i Hıref Teşkilatı mimarları tarafından organize 
edildiği görülmektedir4. Camiler özellikle büyük yerleşim yerlerine sahip 
kentlerin belirleyici noktalarında konumlandırılır ve kentin öne çıkan yapı-
sı olarak dikkat çekerdi. Dönemin mimari üslubu ve yapıyı yaptıran kişinin 
ekonomik gücü, yapının inşa sürecini belirleyen temel unsurlardı. Bu ya-
pılar yüksek beden duvarlarına sahip çoğunlukla kare planlı, kubbeli ya-
pılardı ve inşa edildikleri dönem itibariyle Osmanlı Klasik ve Geç Dönem 
Mimarisi’nin genel özelliklerini göstermekteydiler.

Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemlerinde çoğunlukla merkezi 
yönetim etrafında oluşan mimarlık faaliyetleri mesleğin bireysel çabalarla 
çalışma alanlarının ayrışmasına müsaade etmemiştir. Türkiye’de gelenek-
sel hale getirilen “özel statü”, ciddi mimarlık örgütlenmelerinin önüne geç-
miştir. İktidar güçlerinin yapmayı planladıkları devlet yapıları için genel-
likle ortaya çıkardıkları “özel statülü” mimarlar, Cumhuriyet Dönemi’nde 
de büyük şehirlerde kamu yapılarının gerçekleştirilmesinde büyük rol oy-
namışlardır5. Günümüzde de inşaat şirketleri, bireysel mimarlık büroları 
ve mimarlık örgütlenmeleri var olmakla birlikte müteahhitlik faaliyetleri 
şeklinde yürütülen mimarlık anlayışı, tartışmalara neden olmaktadır.

Mimari, yalnızca yalın bir işlevsel anlam içermeyip aynı zamanda sos-
yal, ekonomik, siyasal alanlar ile toplum ve devlet yapısı hakkında bilgiler 
de sunmaktadır. Doğal olarak mimari, sosyal bilimlerle yoğun bir etkileşim 
içindedir. Bu etkileşim, mimari yapı türlerinin gerçekleştirilme sürecinde 
farklı birçok bilim alanının kesişmesinin sonucudur. Mimari yapı türlerin-
den biri olan camiler, dini yaşam ile toplum ve siyaset kurumunun dine 
bakışı hakkında her dönem önemli veriler sunmaktadır. Örneğin Osmanlı 
Klasik Dönem’in ekonomik ve siyasi gücü mimariye olumlu yansımış, bu 
güç özellikle dini mimari yapıların büyük boyutlu, zengin süsleme anlayı-
şına sahip ve merkezi konumda yapılmasını sağlamıştır. Bu durum tarihi 
Safranbolu (Eski Çarşı) kentinde de görülür. Benzer şekilde Cumhuriyet’in 
ilanı sonrasında inşa edilen Safranbolu camileri de dönemin sosyal doku-
su, siyasal yaklaşımı, ekonomik düzeyi, estetik anlayışı ile buna etki eden 
unsurlar bakımından analizler yapmamıza ve bazı yargılara varmamıza 
olanak sağlamaktadır.

Sanayi Devrimi’nden sonra ortaya çıkan gelişmeler Safranbolu’nun 
ekonomik ve siyasal yaşamına dolaylı veya doğrudan etki etmiştir. 20. 
yüzyılın başlarındaki ekonomik ve siyasal gelişmeler zamanla tarihi Saf-
ranbolu kentinin geçmişteki konumunu kaybetmesi sonucunu doğurmuş-

4 Oya Şenyurt, Osmanlı Mimarlık Örgütlenmesinde Değişim ve Dönüşüm, İstanbul: Doğu Ki-
tabevi, 2011, s.11.

5 Şenyurt, a.g.e., s.251
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tur. Cumhuriyet sonrası hem yeni siyasal yapı ve düşüncenin öncelikleri-
nin farklı olması hem de kentin ekonomik olarak pazar yeri olma vasfını 
genişletememesi benzeri birçok nedenle yeni kurulan mahallelerde küçük 
ölçekli sade ve yalın mescid ve/veya camiler inşa edilmiştir. Bu durumun 
önemli bir nedeni de yeni siyasal sistem için dinin, sosyal alanı belirleyen 
olarak değil, sosyal hayatın bir parçası olarak ele alınmasıydı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Fransız 
İhtilali ve Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkardığı düşünce ve gelişmeler ile 
dönemin yazar ve şairlerinden etkilenmiştir. Milliyetçilik fikirleriyle öne 
çıkan Mehmet Emin Yurdakul, vatan ve hürriyet kavramları etrafında ya-
zılar yazan Namık Kemal, çağdaşlaşmayı hedefleyen Tevfik Fikret, yine 
milliyetçilik yaklaşımlarıyla Ziya Gökalp, din ile devlet ilişkileri bağla-
mındaki fikirleriyle Filibeli Ahmet Hilmi gibi dönemin birçok düşünürü 
Mustafa Kemal’in düşüncelerine etki etmiştir6. Bu fikir adamlarının dü-
şünceleri Cumhuriyet Dönemi’nin mimarlık yaklaşımlarını da belirlemiş-
tir. Ziya Gökalp’in ekonomi, siyaset, felsefe, hukuk, din ve dil alanında ge-
liştirdiği düşüncelerin zamanla güç kazanması ve yaygınlaşması mimarlık 
alanında uygun bir ortam yaratılmasına olanak sağlamıştır. Böylece Birinci 
Ulusal Mimarlık akımı ortaya çıkmıştır7. Ayrıca Fransız İhtilali ve Sanayi 
Devrimi’nin ortaya çıkışı ve gelişiminde önemli bir yere sahip düşünürler-
den Rasyonalizm ve Pozitivizm’in temsilcileri Descartes, Kant ve Auguste 
Comte ile Fransız İhtilali’nin temelini oluşturan fikirlerin hazırlayıcısı J. J. 
Rousseau gibi düşünürler, Mustafa Kemal başta olmak üzere Osmanlı ay-
dınlarını önemli oranda etkilemişlerdir8. Kaldı ki Avrupa’daki gelişmeler 
1890-1914 Türk Aydınlanma Çağı düşünürlerini ve Mustafa Kemal kuşa-
ğını anlamak açısından birinci derecede önemlidir9.

Avrupa ve Rusya’daki fikir ve düşünce üzerine yürütülen tartışmalar, 
ciddi karşıtlıklar doğururken özellikle Avrupa’da eğitim gören Osmanlı 
genç bilim ve fikir insanları ile askerler; Avrupa’da süregelen tartışmaların 
belki de daha katı bir şekilde Osmanlı kurumları ve toplumu içinde de sür-
düğünü gözlemlemiş hatta bu tartışmalara yer yer dahil de olmuşlardır. Bu 
nedenle tartışmalar Geç Osmanlı Dönemi ile Cumhuriyet Dönemi’nde kır-
sal kesimden ziyade çoğunlukla kentlerde sürdürülmüştür. Osmanlı Dev-
leti’nin son dönemlerinde saray ve kentli bürokratlar ile bunların çevre-

6 Ali Güler, Atatürk ve Cumhuriyet, Ankara: Türkar Yayınları, 2007, s.54-59.
7 Metin Sözen, Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Ya-

yınları, 1984, s.27; Sibel Bozdoğan, Modernizm ve Ulusun İnşası, Erken Cumhuriyet Türki-
ye’sinde Mimari Kültür, İstanbul: Metis Yayınları, çev: Tuncay Birkan, 2002, s.48-50; İnci 
Aslanoğlu, Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 1923- 1938, İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 
2010, s.30-34.

8 Ali Güler, a.g.e., s.60-62.
9 Halil İnalcık, Osmanlı ve Modern Türkiye, İstanbul: Timaş Yayınları, 2013, s.180-181.
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sindeki ekonomik güce sahip toplum kesimleri bu tartışmalarda belirleyici 
olmuşlardır. Cumhuriyet fikrinin Avrupa’dan sonra Osmanlı Devleti’nde 
de öne çıkmasının etkisiyle ortaya çıkan Meşrutiyet, saray etkisinin sınır-
landırılması talebinin bir sonucu olup dönemin siyasal ortamının başlıca 
gerilim konusu olmuştur. Düşünceler nihayetinde siyasal bir dönüşümü 
kaçınılmaz kılmıştır.

Batı Avrupa’da Rönesans ile başlayan tartışmalar 18. ve 19. yüzyıllarda 
ortaya çıkan fikir akımlarıyla birlikte dini argüman ve kavramların kamu-
sal alan ile ilişkisini sorgulamış ve zamanla bu etki 19. yüzyılda büyüyen 
bir güç olan Rusya’ya yansımıştır. Osmanlı Devleti de tüm bu gelişmeler-
den etkilenmiş, özellikle moderniteden etkilenmiş eğitimli kesimler daha 
sivil bir toplum yaratma düşüncesi içinde din ve devlet ilişkilerine dair 
yeni fikirler ortaya koymuşlardır. Bu fikir tartışmaları neticesinde Meşru-
tiyet ilan edilmiştir. Ancak bu gelişmeler dahi süregelen çoğulculuk talep-
lerini sona erdirememiştir.

19. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan fikir tartışmaları din ve siyaset ara-
sındaki ilişkiyi de yoğun bir şekilde irdelemiş; böylece dinin kurumlar tara-
fından temsil edilip edilemeyeceği, din ve vicdan hürriyetinin sınırları, din 
ile sanat ilişkisi, dinin kişisel bir olgu olup olmadığı gibi pek çok düşünce 
bu bağlamda gündem olmuştur. Bu tarihlerde Batı Avrupa ve Çarlık Rus-
ya’da bazı düşünürlerin doğrudan deneyimledikleri örnekler din, siyaset 
ve toplum üçgeninde yaşananlar hakkında oldukça önemli ipuçları verir. 
Konuya ilişkin fikir yürüten birçok düşünürün yaşadığı deneyim ve göz-
lemler bulunmaktadır. Bunlardan Lev N. Tolstoy, 19. yüzyılda yazılarının 
nasıl sansüre uğradığını, düşüncelerinden ötürü yaşadığı sıkıntıların azal-
dığını düşündüğü bir dönemde yazdığı “Sanat Nedir?” adlı kitabına 1898 
tarihli “yazar önsözü” ekler ve geçmişte yaşadıklarını yazmadan geçeme-
yeceğinden bahisle olup biteni şöyle ifade eder. “… önce, Grote10 benim 
ifadelerimi yumuşattı ve hatta bazı durumlarda zayıflattı. Örneğin, “her 
zaman” kelimesini “bazen” ile “bütün” kelimesini “bazı” ile “Kilise dini” 
tanımını “Roma Katolik Kilisesi” ile “Tanrının annesi” tanımını “Madon-
na” ile “vatanseverlik” kelimesini “sözde vatanseverlik” ile “saray” keli-
mesini “palatin” ile değiştirdi ve ben de karşı çıkmaya gerek görmedim”11.

19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başları fikir akımlarının bir kim-
lik olarak ortaya çıktığı dönemlerdir. Böylelikle mevcut sistemlerin sor-
gulanması ve yeni yönetim biçimlerinin öne sürülmesi yoluyla ortaya 
çıkan farklı seçenekler, toplumun ayrışma ve/veya buluşma noktaları ol-
maya başlamıştır. Osmanlı Devleti’nde de dinin özellikle yerelde yaygın 

10 Moskova Psikoloji Dergisi Editörü.
11 Lev N. Tolstoy, Sanat Nedir?, İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayıncılık, çev. Kübra Yıldırım, 

2017, s.31,32.
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bir şekilde kurumsallaşan cemaat, tarikat vb. yapılarla toplumu küçük ve 
orta ölçekli gruplar halinde kendine bağlayıp özellikle ritüel ve toplum-
sal boyutta kişilerin yaşam alanlarını sınırlandırması, dönemin düşünce 
ve fikir akımlarının sorguladığı bir husus olmuştur. 19. ve 20. yüzyıllarda 
teknolojik, ekonomik ve siyasi alanlardaki gelişmeler ile ortaya çıkan fikir 
akımları yeni yönetim araçları doğurmuş, ilk kez Fransa’da ortaya çıkan 
bu gelişmeler Avrupa’da etkili olduktan sonra -kaçınılmaz olarak- Osmanlı 
Devleti’ne de sirayet etmiştir. Süreç sonunda Osmanlı Devleti’nin yeri-
ni yenilikçi, çoğulcu, özgürlükçü ve hürriyet yanlısı duruşuyla topluma 
temsil gücü sağlayan Cumhuriyet almıştır. Cumhuriyet’in ilanı toplumun 
siyasal yapısını dönüştürmekle kalmayıp, sosyal yaşamını şekillendirmiş, 
toplumdaki din anlayışını da etkileyen önermeler sunmuştur. Cumhuriyet 
kadroları, dini ritüellerin gerçekleştirilmesi hususunda bir kaygı taşıma-
makla beraber özellikle dini kurumları (cemaat, tarikat vb. yapılanmaları) 
Osmanlı Devleti’ni zayıflatan birer unsur olarak görmüşlerdir. Bu nedenle 
din daha bireysel bir perspektifle yorumlanmış, dini argümanları kullanan 
tekke, tarikat ve cemaat türü yapılar belirli bir çerçeve içine sığdırılmaya 
çalışılmış ve bu yeni yapının devlet kontrolünde kurumsallaşmasına çaba 
gösterilmiştir. Dini temsil etme iddiasındaki resmi ve gayri resmi yapıla-
rın inancı kanıksama biçimi, genellikle bir dini figür üzerinden yola çıkıp 
zamanla bu dini figürün mirasını devralan kişilerin yorumlarıyla daha da 
girift hale dönüşen yapılar doğurmuştur. Cumhuriyet, insanın bireysel ala-
nını genişleten ve bunu yaparken ortak kültürel değerlere sahip insanları 
millet olarak tanımlayan hem bireyin hem de milletin hür olması arzusunun 
kavramsal ifadesidir. Cumhuriyet’in bu yaklaşımı toplumun, özellikle dini 
temsil eden veya ettiği iddiasıyla karşılık bulan kişi ve kurumsal yapıların 
birey hürriyetini ve devamında da devletin bir millet teşekkülündeki kap-
sayıcılığını zorlayan katı iktidar ve ben merkezci anlayıştan uzaklaşmasını 
sağlamıştır. Bunun sonucunda din, siyaset ve toplum arasındaki ilişki ye-
niden tanımlanmış, din ile siyasetin kendi mecralarına dönmesi yönünde 
düşünceler doğmuştur. Bu dönüşüm başlangıçta büyük nüfuslu şehirlerde 
başlatılmış ve zamanla küçük ölçekli kentlere sirayet ettirilmiştir.

Nitekim Mustafa Kemal Atatürk de Cumhuriyet’in din-toplum-birey 
ilişkisine bakışını şu şekilde özetler; “her kişi, istediğini düşünmek, istedi-
ğine inanmak, kendine göre bir siyasi fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin 
gereklerini yerine getirmek veya getirmemek hak ve hürriyetlerine sahip-
tir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz”. Bir başka açıklama-
sında da bu perspektifi sürdürür ve “Türkiye Cumhuriyeti’nde her yetişkin 
dinini seçmekle hür olduğu gibi belirli dinin merasimi de serbesttir. Yani 
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ibadet hürriyeti vardır. Tabiatıyla ibadetler, güvenlik ve genel adaba aykırı 
olamaz; siyasi gösteri şeklinde yapılamaz”12.

Mimari açıdan da Cumhuriyet tarihi var olan değerleri ve gücü içinde 
hem kenti hem de toplumu yeniden inşa etme çabası içine girmiştir. Dünya 
kenti İstanbul yerine Ankara’nın başkent olarak inşası bunun önemli bir 
yansımasıdır13. Cumhuriyet ile birlikte ortaya çıkan bu değişim ve yeni-
den inşa süreci önemli sonuçlar doğurmuş, Ankara’yı merkez alan yeni 
perspektif ülke sathına yaygınlaştırılmış ancak devamında ortaya çıkan 
olumsuz birçok etmenden kaynaklı gelişmelerle Cumhuriyet’in arzuladığı 
düzeyde istendik dönüşüm yeterince sağlanamamıştır.

Cumhuriyet’in kuruluşu ile birlikte bir Cumhuriyet kenti olarak Demir 
Çelik Sanayisi’ne bağlı ortaya çıkan Karabük, Safranbolu’nun Cumhuriyet 
Dönemi’nde de göz önünde olmasına olumlu etki etmiştir. 1976 yılındaki 
Koruma Kurulu kararları ve nihayetinde 1994 yılında UNESCO tarafından 
Kentsel Sit Alanı olarak ilan edilmesine dair karar Safranbolu için yeni 
kaynaklar doğurmuş ve kenti ulusal ve uluslararası arenada görünür kıl-
mıştır14. Kent ayrıca Karabük Üniversitesi’nin kurulmasıyla başlayan sü-
reçte yeni kaynaklar elde etmiş; ekonomik, siyasal ve sosyal alanlardaki 
etkisini giderek artırmıştır.

CUMHURİYET DÖNEMİ SAFRANBOLU CAMİLERİ
Safranbolu’ya yaklaşık 15 km mesafede 1937 yılında açılan Demir-Çe-

lik Fabrikası bazı gelişmelerin de habercisi olmuştur15. Fabrikanın ilk 
olumlu yansıması tarihi kent olarak adlandırılan Eski Çarşı ve Kıranköy’ün 
dışında özellikle Bağlar Mahallesi başta olmak üzere Kıranköy çevresinde 
yapılaşmaya dair örnekler ortaya çıkarmıştır. Kıranköy ve Bağlar Mahal-
leleri arasındaki bölge Avrupalılar ve Avrupa’da eğitim almış Türk kent 
planlamacıları eliyle ilk şeklini almıştır. Kent, süreç içinde Eski Çarşı’dan 

12 Ali Güler, a.g.e., s.227; Atatürk Devri Fikir Hayatı I, Haz. Mehmet Kaplan- İnci Enginün, 
Zeynep Kerman, Necat Birinci, Abdullah Uçman, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981; 
Bedia Akarsu, Atatürk Devrimi ve Yorumları, Doğumunun 100. Yılında Atatürk’e Armağan, 
Ankara: TDK. Yayınları, 1981; Mustafa Albayrak, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Ta-
rihsel Gelişimi, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2010; Bülent Tanör, Korkut Boratav, 
Sina Akşin ve Ayla Ödekan, Türkiye Tarihi 5 Bugünkü Türkiye 1980-2003, İstanbul: Cem 
Yayınevi,2014.

13 Cemil Koçak, Hikmet Özdemir, Korkut Boratav vd., Türkiye Tarihi 4 Çağdaş Türkiye 1908-
1980, İstanbul: Cem Yayınevi, 2013, s.542.

14 Nigan Bayazıt, Safranbolu Geleneksel Konutları ve Toplumsal Değişme, İstanbul: Safranbo-
lu Belediyesi Safranbolu Araştırmalar Merkezi Kültür Yayını, 2014, s.15; Türkiye’nin Dünya 
Miras Alanları, Koruma ve Yönetimde Güncel Durum, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 
Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi, haz., Ayşe Bayvas, Ankara: UNESCO, 2009, s.222.

15 Nazım Yılmaz, “Arşiv Belgeleri Işığında Karabük Şehri ve Karabük Demir Çelik Fabrika-
sı Tarihi Süreci”, Kuruluşundan Bugüne Karabük ve Demir Çelik Sempozyumu, 2-3 Nisan 
2010, Ankara, 2010, s.1-16.
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Bağlar Mahallesine doğru genişlemiştir. Bu genişlemenin doğal sonucu 
olarak artan nüfusun ibadet ihtiyacını karşılayacak mescit ve camiler inşa 
edilmeye devam edilmiştir.

Her ne kadar Cumhuriyet öncesi inşa edilmiş olsa da Eski Çarşı ola-
rak adlandırılan tarihi Safranbolu’da yaşayan bir takım bölge sakininin 
Bağlar mahallesine taşınmasının bir sonucu olarak inşa edilen Değir-
mencioğlu Camisi (1912) sonradan eklenen yapı elemanları ile yeni kent 
dokusunda Cumhuriyet Dönemi’ne geçiş yapısı olarak ele alınabilir.

Fotoğraf 1: Değirmencioğlu Camisi (1912) genel görünüş (kişisel arşiv)

Değirmencioğlu Camisi dikdörtgen planlı tek mekanlı, yığma taş du-
var ve ahşap tavanlı olup kiremit kaplı kırma çatıyla örtülüdür (Foto 1). 
Yapının cepheleri dini mekan vurgusuna ve aydınlık bir mekan yaratma 
amacıyla oluşturulan gotik pencerelere sahiptir. Genel özellikleri itibariyle 
cami, yöresel mimari karaktere sahip bir dini ibadet mekanıdır. Bu durum 
minaresinde ayrışır. Klasik mimari özellikteki minarenin, yapım tarihi bi-
linmemekle beraber 1980’li yıllardan sonraya aittir. Bu nedenle minare, 
yöresel mimari karaktere bağlı kalınarak inşa edilmiş cami ile çizgisel açı-
dan bir uyumsuzluk içindedir.

Safranbolu kenti özellikle Kardemir Demir-Çelik Fabrikası’nın kurul-
ması ile modern kent planına sahip koşullar kazanmıştır. Yeni kentteki ilk 
şehir planı Kıranköy ile Bağlar yerleşim alanı arasında kalan bölgede ger-
çekleştirilmiştir. Mübadele Antlaşması ile Kıranköy’de yaşayan Rumların 
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kenti terk etmesiyle birlikte Rum Kilisesi camiye dönüştürülmüş, bunun 
yanı sıra 1939 tarihli Asiye Hatun Camisi de Kıranköy’de taş döşeli yol 
üzerindeki pazar yeri olarak kullanılan küçük meydana inşa edilmiştir. Asi-
ye Hatun Camisi bu bakımdan bir ilk olarak karşımıza çıkar. Cami yığma 
taş duvar tekniğinde dikdörtgen planlı kırma çatılıdır (Foto 2, Çizim1).

Fotoğraf 2: Asiye Hatun Camisi (1939) genel görünüş (kişisel arşiv)

Çizim 1: Asiye Hatun Camisi Planı (çizen: Cüneyt Özden)

Cumhuriyet Dönemi yapısı olmasına karşın Osmanlı Dönemi’nde kul-
lanılan Arap alfabesi ile “Asiye Hatun tarafından yaptırılmıştır 1939” Os-
manlıca kitabe, Arapça dua kitabesinin altına yerleştirilmiştir. O tarihlerde 
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Harf Devrimi gerçekleştirilmiş olmasına rağmen bir  sorun olarak değer-
lendirilebilecek bu durum, toplum nezdinde dini mekan ile Arap Alfabesi 
arasında kutsal bir ilişkinin sürdürüldüğünü gösterir. Bu kutsal ilişki sonu-
cunda ortaya çıkan sorunsal, sonraki yıllarda üstteki dua kitabesi ile alttaki 
yapım tarihi kitabesi arasına Latin Alfabesiyle Türkçe bir tabela yerleştiri-
lerek çözülmüştür (Foto3).

Fotoğraf 3: Asiye Hatun Camisi (1939) kitabesi (kişisel arşiv)

Cami, yöresel mimari anlayışta mahalle camisi olarak inşa edilmiştir. 
Giriş kapısının alınlığındaki dekorlar Geç Barok anlayışta ele alınmıştır.

Yığma taş duvar, geleneksel Safranbolu evlerinin genel özelliğidir. Ko-
nutlar sıklıkla görülebileceği üzere yüksek bir yığma taş temel üzerine inşa 
edilmiştir. Bütünüyle yığma taştan inşa edilmiş konutları özellikle Bağlar 
bölgesinde görmek mümkündür. Kıranköy’deki konutların yapısal özel-
liği olan ve 20. yüzyılın ilk yarısında daha fazla kullanım alanı bulan taş, 
Asiye Hatun Camisi’nin ana yapım malzemesi olmuştur. Yapının diğer ana 
malzemesi ahşaptır. Ahşap, aynı zamanda Safranbolu’nun içinde olduğu 
coğrafi bölgenin başlıca geleneksel konut dokusunun ana malzemesini 
oluşturmasıyla da dikkat çekmektedir. Asiye Hatun Camisi bölgenin tarihi 
kent dokusundaki değişimlerin ilk yansımasıdır. Değişim, siyasal kararlar 
ile ortaya çıkıp yeni bir sosyal doku ve buna uygun ihtiyaçlar doğurmuştur. 
Kıranköy’de gerçekleşen değişim bu durumu ifade etmektedir. Böylece si-
yasal durum sosyal dokuda yeni bir ihtiyaç doğurmuştur. Bu ihtiyaç önce-
likle Hagios Stephanos Kilisesi’nin camiye dönüştürülmesiyle sonrasında 
da bu durumu destekleyen Asiye Hatun Camisi ile giderilmiştir.
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1960’lı yıllara değin Bağlar ile Kıranköy arasındaki bölge yavaş yavaş 
gerçekleşen yerleşim sonucunda giderek artan bir nüfusa sahip olmuştur. 
1945 tarihli Kavaklar Camisi (Foto 4, Çizim 2) ve 1946 tarihli Çampınarı 
Camisi Bağlar bölgesindeki devam eden nüfus artışının dini mimarideki 
yansımalarıdır. Her iki cami de birbirine paralel uzanan iki caddenin kena-
rında yol üstünde inşa edilmiştir.

Fotoğraf 4: Kavaklar Camisi (1945) genel görünüş (kişisel arşiv)

Çizim 2: Kavaklar Camisi Planı (çizen: Cüneyt Özden)
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Kavaklar Camisi dikdörtgen planlı ahşap tavanlı, yığma taş duvar ör-
gülü, kiremit kaplı kırma çatı ile örtülüdür. İlk yapımında mescid olarak 
inşa edilmiş ilerleyen yıllarda camiye dönüştürülmüştür. Kavaklar Camisi, 
mahalle sakinleri tarafından yaptırılan ilk camidir. Cephelerinde yuvarlak 
kemer açıklıklı pencereler düzgün kesme taş sövelidir. Yapının köşelerinde 
pilasterler cepheye hareketlilik kazandırır. Pilaster ve pencere sövelerinin 
dışa taşırılarak yapılmış taş çerçevesi Neoklasik mimari anlayıştadır. İç 
mekanda tavan döşemesi ve galeri katı ahşaptır. Kavaklar Camisi genel 
özellikleri itibariyle yöresel sivil mimari etkisinde inşa edilmiştir. Minber 
ve minare 1976 yılında eklenmiştir.

Benzer durum Çampınarı Camisi için de geçerlidir. 1946 yılında mes-
cid olarak inşa edilen yapı, dikdörtgen planlı taş temel üzerine kiremit kap-
lı kırma çatı örtülüdür. Bu camideki yöresel mimariye bağlılık Kavaklar 
Camisi’ne nazaran daha güçlüdür. Özellikle yapının cephelerindeki ahşap 
çatkılı dikdörtgen pencere düzenlemesi ve kırma çatı kurgusu bu bağlılığın 
sonucudur (Foto 5, Çizim 3).

Fotoğraf 5: Çampınarı Camisi (1946) genel görünüş (kişisel arşiv)
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Çizim 3: Çampınarı Camisi Planı (çizen: Cüneyt Özden)

1945 tarihli Kavaklar ve 1946 tarihli Çampınarı camileri nüfusa bağlı 
değişimlerin işlevsel ihtiyacının bir ürünüdür. Bu yapılarda dini ritüeller-
le özdeşleşen mimari yapı elemanları büyük boyutlu ve yoğun dekoratif 
bezemeye sahip değildir. Yapının genelinde görülen sadelik hem dönemin 
siyasi ve sosyal yapısına uygundur hem işlevsel mimari ile etkili bir uyum 
göstermektedir hem de tarihi Safranbolu kentindeki mahalle dokularında 
görülen mimari planlamayla da uyumludur.

1964 yılında yaptırılan Değirmenbaşı Camisi 1960’lı yılların Türki-
ye’sinde orta ölçekteki bir kentte dini yaşama dair bazı ipuçları verir. Bu 
yapı da bir kısım mahalle sakini tarafından toplanan paralarla yaptırılmıştır. 
Kamusal destek alınmadan mahalle sakinlerinin ekonomik yeterlilikleriyle 
yapının gerçekleştirilmesi, dini hassasiyetlerin o tarihlerde de toplumda 
yoğun karşılık bulduğunu göstermesi bakımından önemlidir.

Değirmenbaşı Camisi tek mekanlı yığma taş duvar üzerine kırma çatı 
örtülüdür (Foto 6). Yapıda Geleneksel Safranbolu konut dokusunun dini 
mimariye taşınması kaygısı güdülmemiş olsa da klasik mimarinin kubbe 
elemanı da kullanılmamıştır. Camiyi, çevresindeki sivil mimari yapılardan 
ayrı kılan yuvarlak kemerli pencereleri ve minaresi dışında görünür kı-
lan bir unsur yoktur. Çünkü toplum algılarında cami mimarisiyle özdeşle-
şen en önemli mimari eleman minare elemanından sonra kubbe olmuştur. 
Cami, iki katlı yüksek bir görünüme sahiptir. Mimari yapı elemanları ve 
galeri katı ile cami, işlevsel bir mekan sunmaktadır(Çizim 4).
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Fotoğraf 6, 7: Değirmenbaşı Camisi (1964) genel ve iç mekan görünüşü (kişisel arşiv)

Çizim 4: Değirmenbaşı Camisi Planı (çizen: Cüneyt Özden)

Cami derneği, içteki dini ibadet mekanı atmosferini daha da vurgula-
mak amacıyla duvarları yarıya kadar çinilerle kaplatmıştır. Klasik mimari-
de iç mekanda kullanılan çinilerle özdeşleşen dini mekan algısı bu yapıda 
belirli ekonomik külfete karşın sürdürülmüş böylece dini yapının işlevsel 
ihtiyacın ötesindeki mimari iç mekan düzenlemesiyle değerlilik ölçüsüne 
de vurgu yapılmıştır (Foto7).

Ülkemizde 1960’lı yıllarda ortaya çıkan siyasi gelişmelerin 1970’li yıl-
lara gelindiğinde orta ölçekli şehirlerde yaşayan kentliler için köklü deği-
şimler getirmediğini gösteren unsurlardan biri de camilerin yapısal uygu-
lamalarında görülen tutumlardır. Saime Alevcan isimli bir kentlinin dini 
kaygıları sonucunda 1971 yılında inşa ettirmek için başlattığı Saime Hatun 
Camisi, oldukça uzun soluklu bir yapım süreci geçirmiş ve 1984 yılında 
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tamamlanarak ibadete açılmıştır. Caminin yapımının uzun sürmesindeki 
etmenlerden biri, finansal desteğin yetersiz kalması olabilir ancak yapıyı 
kamu yerine bir şahsın finanse etmesi o günlerde toplumda devam eden 
dini hassasiyetin yine önemli bir göstergesidir.

Tek mekanlı bu cami, dıştan iki katlı bir görünüme sahip yığma taş 
duvarlı, kiremit kaplı kırma çatı örtülüdür. Cami; mihrabı, minberi, galeri 
katı ve yüksek duvarları ile işlevsel bir yapıdır (Foto 8).

 
Fotoğraf 8,9: Saime Hatun Camisi (1971-84) genel ve iç mekan görünüşü (kişisel arşiv)

Değirmenbaşı Camisi’ndeki planlama ve detaylandırma Saime Hatun 
Camisi’nde yoktur. İç mekan yalın ve süslemesizdir (Foto 9). Yapı, tümüy-
le dini işlevin yalın bir şekilde karşılık bulduğu mimari özelliğe sahiptir.

Safranbolu’daki Cumhuriyet Dönemi dini yapılarının boyutlarıyla öne 
çıkan en çarpıcı olanlarından biri 1974 yılında yapılan Emek Camisi’dir. 
Emek Camisi modern malzeme ve teknikler kullanılarak yapılmıştır (Foto 
10, Çizim 5). Üç nefli yapı, geniş bir mekana sahiptir. Tavanı, merkezin-
de beşik tonoz ve çevresinde yer alan tonoz örtü sistemleri ile yenilikçi 
bir yorumla ele alınmıştır (Foto 11, 12). Genel özellikleri incelendiğinde 
cami için önemli düzeyde finans sağlandığı görülebilir. Özellikle ülkenin 
o gün içinde bulunduğu siyasal atmosfer, sosyal ve ekonomik koşullar ile 
Kıbrıs Savaşı’nın ekonomik etkisi yüzünden camiye bu düzeyde finans 
sağlanması genel olarak beklenen bir durum değildir.Ancak bu yapı da dini 
kaygıların bazı dönemlerde finansal kaygıların önüne geçtiğini göstermesi 
açısından da önemlidir.
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Fotoğraf 10, 11: Emek Camisi (1974) genel ve iç mekan görünüşü (kişisel arşiv)

 
Çizim 5: Emek Camisi Planı (çizen: Cüneyt Özden) Fotoğraf 12: Emek Camisi (1974) 

örtü sistemi (kişisel arşiv)

Cami dönemin mimari karakterini yansıtan bir kimliğe sahiptir. Beto-
narme caminin cephelerinden uzanan saçaklar 1950 ve sonrasındaki mo-
dern mimari gelişmelerinin bir yansımasıdır. Yapı, 1970’li yılların kamu 
yapılarında sıklıkla gördüğümüz mimari yapım özellikleri ile inşa edilmiş-
tir. Yoğun ve disiplinli iç mekan dekorasyonu belirli bir ahenk içindedir.

Caminin örtü sisteminde de bu uygulamadaki tutarlılık ve disiplin ken-
disini gösterir. İç mekanda yapıyı üç yönde çevreleyen yan sahınlar üzerin-
deki galeri uygulaması ile cami, Safranbolu’da bir ilktir.

Siyasal, sosyal ve ekonomik koşulların ortaya çıkardığı durumlar ile 
dönemin sanat anlayışlarının mimariyi doğrudan etkilediğini görmekte-
yiz. Dini açıdan camilerin yapımındaki temel gerekçe işlevsel bir ibadet 
mekanı yaratma üzerine kuruludur. Cami projelerindeki uygulamalarda 
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mutlak bir tutarlılık beklenmemelidir. Safranbolu’da da cami projelerinde 
işlevsel bir mekan oluşturma yönünde hareket edilmiş olsa da kentin tarihi 
dokusu ile paralel etkileşimler Emek Camisi’nde görüldüğü gibi dönemin 
özgün mimari üslubunu doğurabilmiştir. Caminin giriş açıklığı üzerindeki 
alınlıkta tarihçe ve dua kitabeleri üst üste konumlandırılmıştır. Üstte Latin 
alfabesiyle Türkçe yapının adı ve yapım tarihi, altta ise Arapça alfabeyle 
yazılmış dua kitabesi yer alır. Böylece dini ve kurumsal yapı birbirinin 
alanına dahil olmadan dengelenmiştir. Aslında dua kitabesindeki metin, 
okuma yazma bilen kesimler tarafından okunabilse de anlam olarak çoğun-
lukla kavranamaz. Böylece kitabe, çizgisel bir kutsallığın ötesine geçemez.

İnşa edildiği dönemde gerçekleşen siyasal, sosyal, ekonomik ve sanat-
sal gelişmelerden etkilenmenin sonucu olarak ortaya çıkan yapılardan biri 
de Müftüpınarı Camisi’dir. Cami, geleneksel Safranbolu evlerine benze-
tilmiş olmasının yanı sıra ekonomik olarak fazla külfet oluşturmayacak 
şekilde küçük, klasik mimariden uzak ve gösterişsiz bir şekilde sadece 
işleve yönelik olarak inşa edilmiş olmasıyla dikkat çekicidir. Bu yakla-
şımlar dönemin siyasi yapısına da uygundur. Cami, tarihi evlerin mimari 
özelliklerine güçlü bir şekilde sahiptir. Tek mekanlı ahşap iskelete sahip bu 
cami; mihrap, minber, galeri katı ve yüksek duvarlar üzerine kiremit kaplı 
kırma çatı örtüye sahiptir. Minaresi ile ana caddeye bakan yüksek gotik 
pencereleri dini ibadet mekanı olduğunu gösteren en önemli simgeleridir 
(Foto 13, Çizim 6).

Caminin iç mekanı da cephelerinde olduğu gibi Safranbolu konut mi-
marisindeki geleneksel mimari özelliklerini sürdürür. Taş temel, ahşap 
pencere, mazgallı kapaklar, duvarları yatay ve dikey sınırlayan ahşap şerit-
ler ile geniş saçaklar cephede dikkat çeker.

 
Fotoğraf 13, 14: Müftüpınarı Camisi (1985) genel ve iç mekan görünüşü (kişisel arşiv)
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Çizim 6: Müftüpınarı Camisi Planı (çizen: Cüneyt Özden)

Yapı, ahşap tavan ve döşemesi ile iç mekanda Safranbolu konutlarının 
sade yalın atmosferine sahiptir (Foto 14).

Tarihi Safranbolu kentinin (Eski Çarşı) merkezinde konumlandırılan 
camiler, Klasik Osmanlı Mimari özelliklerine sahip olmalarına rağmen 
merkezi kubbe 1980’li yıllara değin uygulanmamıştır. Mimariye hakim 
unsur konut tipinde tek mekanlı ve bazılarında geleneksel doku özellikle-
rinin bazılarında da cami dokusunun özelliklerinin sınırlı düzeyde de olsa 
taşındığı yapılar doğurmuştur. Daha çok mahalle camilerinde görülen uy-
gulamalar 1980’li yıllara değin yeni şehir dokusunda uygulanmıştır.

Ülkemizde gerçekleşen 1980 askeri darbesinden sonra ortaya çıkan 
siyasal perspektif cemaat, tarikat gibi dini gruplarla mesafeli bir görüntü 
sergilese de dini nitelikte yapıların sayısal olarak en çok yapıldığı ve dini 
eğitim verilen okulların sayıca artırıldığı dönem olarak dikkat çekmekte-
dir. Safranbolu’da bu dönemde ibadete açılan ilk yapı Harmanlar (Hati-
ce Ağar) Camisi’dir. Cami, 1984-86 yılları arasında yapılmıştır. Minaresi 
1997 yılına aittir.

Yapı, mimaride 1960 ve 70’li yıllara hakim olan kırma çatılı tek me-
kanlı konut dokusunun özelliklerine sahiptir (Foto 15). Ancak iki kat gö-
rünümlü pencere sistemi ile yüksek bir yapı vurgusuna sahip olması, ana 
mekana geçiş sağlayan beden duvarlarından alçak tutulmuş kapalı geçiş 
mekanı ve betonarme yapım tekniğiyle diğerlerinde ayrışır.
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Fotoğraf 15, 16: Harmanlar (Hatice Ağar) Camisi (1984-86) genel ve iç mekan görünüşü 

(kişisel arşiv)

Caminin iç mekanı da mihrap dışında tamamen ahşap ile kaplanmıştır 
(Foto 16). Bu da dönemin farklı uygulamaları arasında yer alır. Bölgenin 
coğrafi dokusunun mimari üzerindeki etkisi tarih boyunca oldukça etkili-
dir. Bu yapıdaki iç mekan duvarlarının ve sütunların ahşap kaplaması böl-
genin orman dokusunun yoğunluğu ile açıklanabileceği gibi farklı mimari 
tasarım uygulamalarının yansıması olarak da değerlendirilebilir. Cami, 
temel işlevini gerçekleştiren bir yapı olmanın ötesinde vitrayları, çini mih-
rap ve ahşap kaplama duvarları ile belirli bir mimari üslup ortaya koyma 
kaygısını da yansıtır.

1990’lı yılların hemen başlarından itibaren Safranbolu kentinin nüfus 
yoğunluğu gittikçe artan yeni şehir dokusunu ortaya çıkarmıştır. Aynı yıl-
larda özellikle otomobil sanayisi başta olmak üzere kent içinde dağınık bir 
şekilde işletilen küçük ölçekli sanayi dükkanları bir araya toplanmış ve 
doğal olarak sanayi çalışanlarının dini ritüellerini gerçekleştirilmesi ama-
cıyla cami de inşa edilmiştir. Sanayi Camisi 1990 yılında mimar Mustafa 
Gerdeli tarafından yapılmıştır. Sanayi Camisi’ni Cumhuriyet Dönemi ca-
mileri içinde önemli kılan unsur, Safranbolu’nun yeni yerleşim yerlerinde 
yapılan ilk kubbeli cami olmasıdır (Foto 17). Merkezi kubbeli cami üç 
sahın düzenlemesine sahiptir (Çizim7).

 
Fotoğraf 17, 18: Sanayi Camisi (1990) genel ve iç mekan görünüşü (kişisel arşiv)
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Çizim 7: Sanayi Camisi Planı (çizen: Cüneyt Özden)

Yapıdaki galeri katı üç yönde camiyi çevreler. Betonarme yapının mih-
rabı çini kaplama, minberi ahşaptır. Yapının galeri katına değin uzanan 
ahşap dokusu, iç mekanda betonarme yapıyı yumuşatma amacı güden bir 
dekoratif etki yaratmıştır (Foto18).

Cami derneği tarafından toplanan paralarla inşa edilen yapı, 1990’lı 
yıllarda pek çok kentte cami mimarisinin genel özelliklerine sahip yapı 
uygulamalarının Safranbolu’da görülen bir örneğidir. Yapının planlaması 
klasik mimarinin simgesel olarak öne çıkan bazı özelliklerini vurgulamayı 
önceler. Ayrıca Osmanlı Klasik Dönem camilerinde görülen, çevresindeki 
ticari ve konut türündeki diğer yapılardan daha büyük ve böylece ilk ba-
kışta görülebilen ayırt edici özellikte olması ile yapıldığı dönemin cami 
mimarisinin genel karakterini yansıtmıştır.

Sanayi Camisi’nin plan ve mimari genel özelliklerine sahip bir diğer 
yapı Yunus Emre Camisi’dir (1999) (Foto 19). Cami, beş gözlü son cemaat 
yerinden ulaşılan merkezi kubbeli dört sahın düzenlemesine sahip asimet-
rik planlıdır (Çizim 8). Yapının mihrap önü ve diğer tüm yönleri kubbeli-
dir. İki yanda uzanan bölümler kubbeli örtü sistemine sahiptir. Yapı, mer-
kezi kubbesinin yanı sıra camiyi dört yönde çevreleyen sahınların üzerini 
kapatan kubbe uygulamasıyla farklı özelliklere sahiptir.
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Fotoğraf 19: Yunus Emre Camisi (1990) genel görünüş (kişisel arşiv)

Çizim 8: Yunus Emre Camisi Planı (çizen: Cüneyt Özden)

Bu iki yapıdan sonra inşa edilen Safranbolu’daki dini mimari yapılar-
da da düz tavan ve/veya tonoz örtü tavan uygulamaları görülmeye devam 
eder. Ancak yapılar 1960-1970’li yıllardaki benzerlerinden çok daha bü-
yük inşa edilmiştir. 1974 yılında inşa edilen Emek Camisi’ndeki yapıyı üç 
yönde çevreleyen galeri katı ve daha geniş bir mekan oluşturma amacıyla 
sütunlarla bölünen sahın düzenlemesi, sonraki dönem inşa edilen yapılar-
dan Paşapınarı Camisi (1991), Esentepe Camisi (1995) (Foto 20) ve Meşeli 
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Boğaz Camisi’nde de (1997-98) (Foto 21) benzer şekilde görülür. Bu ca-
milerin üçü de üç sahınlı olup kırma çatı örtülüdür. Ayrıca  Paşapınarı  ve 
Esentepe Camileri dekoratif mozaik kaplı cepheleriyle 1990’lı yılların baş-
ta Ankara olmak üzere, özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde görülen mimari 
mozaik cephe dekorasyonu uygulamalarına da sahiptirler.

Fotoğraf 20: Esentepe Camisi (1995) genel görünüş (kişisel arşiv)

Fotoğraf 21: Meşeli Boğaz Camisi (1997-98) genel görünüş (kişisel arşiv)

Ülkemizde 1980’li yıllardan sonra dini alandan kamusal alana uzanan 
cemaat, tarikat vb. yapıların da etkisiyle özellikle 1990’lı yıllardan itibaren 
siyasal zemini laik ve anti laik kavramlar üzerinden sürdürülen tartışmalar 
yer yer sancılı dönemler yaşanmasına neden olmuştur. Safranbolu da diğer 
Anadolu kentleri gibi bu gelişmelerden doğrudan etkilenmiştir. Ancak Saf-
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ranbolu’nun o günlerde ikinci bir gündemi daha vardır. Bu da tarihi Safran-
bolu kentinin (Eski Çarşı) 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 
dahil edilmesinden sonraki gelişmelerin 2000’li yıllara etkisidir. Kent bir 
turizm kenti olarak tarihi yerleşim yeri (Eski Çarşı) üzerine yoğunlaşmış 
ve böylece yeni bir sürece girmiştir. 2000’li yıllardan sonra ülkemizde et-
kili olan siyasi anlayışın birçok alana olduğu gibi dini mimariye de yansı-
maları olmuştur. 2000’li yılların başında cami derneği tarafından yaptırılan 
Bilali Habeşi Camisi bu siyasal süreç içinde inşa edilmiştir (Foto 22).

Fotoğraf 22: Bilali Habeşi Camisi (2000) genel görünüş (kişisel arşiv)

Yapı, Sanayi Camisi’nde olduğu gibi kubbelidir. Merkezi kubbeli yapı, 
1990’lı yıllarda ortaya çıkan betonarme cami projelerinin bir devamı nite-
liğindedir. Geniş iç mekan, üç yönde uzanan galeri katı ve mihrap duvarı-
na yoğunlaşan dekorasyon dikkat çekicidir. Yapı, işlevsel olmakla beraber 
belirli bir büyüklükte ve süslemeli mekan yaratma düşüncesi ile öne çıkar. 
Dini nitelikte bir yapı olarak konumlandırıldığı yerde diğer yapı türlerine 
nazaran daha çok vurgulamak amacıyla cami için yapılan mali harcamalar 
dikkat çekicidir. Bu tarihlerde yaşanan ekonomik daralma ve siyasal zemi-
nin zayıflığı gibi durumlar düşünüldüğünde bu yapının inşası için kullanı-
lan finansal destek, dini hassasiyetin finansal hassasiyetin önüne geçmesi-
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nin yanı sıra mahalle sakinleri ile cemaat, tarikat gibi yapıları gayri resmi 
olarak ortak bir noktada buluşturması yönüyle de dikkat çekicidir.

Cumhuriyet Dönemi Safranbolu camilerinde kentin ekonomik açıdan 
önde gelen bazı kişileri tarafından yaptırılan, yaptıran kişinin estetik anla-
yışına bağlı kalınarak projelendirilen yapılar da görülmektedir. Bu türden 
belirli bir düşünce zeminine uygun tasarlanan cami Dizdar Camisi’dir.

 
Fotoğraf 23, 24: Dizdar Camisi (2006-2007) genel ve iç mekan görünüşü (kişisel arşiv)

2006-2007 yılında modern yapım ve malzeme teknikleri kullanılarak 
inşa edilen Dizdar Camisi Cumhuriyet Dönemi Safranbolu’da yaptırılan 
camiler içerisinde hem yapım süreci hem de planlaması bakımından ayrı 
bir örnektir. Cami Şefik Yılmaz Dizdar tarafından yaptırılmıştır. Caminin 
tasarımı yine Şefik Yılmaz Dizdar’a aittir. Proje Mimarı Erdem Çınar’dır. 
Caminin hem finans desteğinin hem de tasarımının aynı kişi tarafından 
gerçekleştirilmiş olması bu yapıyı diğer Cumhuriyet Dönemi Safranbolu 
camilerinden ayıran ilk nedendir. Bir diğeri ise yapının Safranbolu’nun ta-
rımsal açıdan önemli gelir kaynağı olan ve bu nedenle Safranbolu’yu sim-
geleyen Safran Çiçeği’nin cami tasarımında baz alınmasıdır (Foto 23). Bu 
tasarım Rus Mimarisi’ne özgü örtü sisteminden öykünülerek oluşturulan 
soğan şekli verilen merkezi kubbeli ve altıgendir. Kubbe tasarımı Safran 
Çiçeği’nin soğanına atıf içermektedir. Dizdar Camisi kubbe tasarımıyla 
Cumhuriyet Dönemi Safranbolu camilerinden ayrılır (Foto 24).

 
Fotoğraf 25, 26: Düz Mahalle Camisi (2005-2008) genel ve iç mekan görünüşü (kişisel 

arşiv)
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1962 yılında inşa edilmiş tek mekanlı dikdörtgen planlı küçük ölçekli 
mahalle camisinin yıkılarak yerine 2005-2008 yılları arasında yaptırılan 
Düz Mahalle Camisi, merkezi planlı bir yapıdır (Foto 25). Caminin kubbe-
si, sekiz sütun üzerine yükselir.

İç mekandaki mimari yapı elemanlarında kullanılan çinilerde, pencere 
kenarlarında, kubbeye geçiş ögelerindeki süsleme programı oldukça yo-
ğundur (Foto 26).

Fotoğraf 27: Tokatlı Köyü Merkez Camisi (2009) genel görünüş (kişisel arşiv)

Tokatlı Köyü Merkez Camisi de Düz Mahalle Camisi gibi merkezi kub-
beli ve bölgedeki nüfusa oranla oldukça büyük boyutlu inşa edilmiş bir 
yapıdır. Cami merkezi Safranbolu’daki camiler içerisinde en iyi plan uy-
gulamasına sahip olmasıyla dikkat çekicidir (Foto 27).

Aynı tarihte Sultan Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Mimar Nihat İyi-
can’a yaptırılan Sultantepe Camisi (2008-09), o tarihe değin çoğunlukla 
mahalle sakinleri tarafından kurulan cami derneklerinden farklı özellikteki 
bir dernek veya vakıf eliyle gerçekleştirilen ve yeni şehir dokusu içinde 
inşa edilen ilk yapıdır. Bu durum dönemin ruhuna uygun olarak kurumsal 
muhafazakâr eğilimlerin siyasi alana yansımasının Safranbolu’daki somut 
örneğidir (Foto 28).
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Fotoğraf 28, 29: Sultantepe Camisi (2008-09) genel ve iç mekan görünüşü (kişisel arşiv)

Cami iç mekanına sadelik hakim olsa da ekonomik olarak külfetli oldu-
ğu anlaşılan incelikli dekoratif yoruma sahip uygulamalarla dikkat çeker 
(Foto 29). Mihrap, minber ve vaaz kürsüsünde 2000’li yılların başına de-
ğin inşa edilmiş camilerde görülen uygulamalardan daha ilk bakışta ayrı-
şan bir malzeme ve teknik uygulanmıştır.

Bu dönemde inşa edilmiş bir diğer yapı da 2012-2013 yılında cami der-
neği tarafından mimar Elif Hacıalioğlu’na yaptırılan Eriklik Camisi’dir. 
Eriklik Camisi, Safranbolu’da 1990’lı yılların ortasından itibaren önem 
kazanan turizmin, dini mimaride karşılaştığımız ilk yansımasıdır. 1950, 
1960 ve 1970’li yıllarda yöresel bir anlayışla inşa edilen camiler dışında 
bu kez turizm alanındaki gelişmelerin doğrudan dini mimariye yansıması 
söz konusudur (Foto 30).

Cami, iki katlı geleneksel Safranbolu konutlarını anımsatan bir cephe 
düzenlemesine sahiptir. Ahşap çerçeveli pencereler, çıkma şeklinde düzen-
lenmiş giriş ve mihrap nişi ile geniş saçaklar belirli bir üslup vurgusunun 
güçlü yansımasıdır. Buna karşın dikdörtgen planlı (Çizim 9) caminin iç 
mekanı klasik cami mimari elemanlarına sahip, yalın ve sadedir.

Fotoğraf 30: Eriklik Camisi (2012-2013) genel görünüş (kişisel arşiv)
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Çizim 9: Eriklik Camisi Planı (çizen: Cüneyt Özden)

Yine geleneksel Safranbolu evlerinden öykünmenin dini mimariye be-
lirli oranda yansıtıldığı bir diğer yapı da Ali Baltacı (Baltacıoğlu) Camisi 
(2014)’dir. Ali Baltacı (Baltacıoğlu) Camisi hem geleneksel Safranbolu 
evlerinin genel mimari karakterini hem de mimarının kişisel estetik yak-
laşımlarını bir arada yansıtmaktadır (Foto 31). Mimar, Arap coğrafyasına 
yaptığı gezilerden etkilenerek dikdörtgen planlı caminin mihrabının iki ya-
nına birer minber konumlandırmıştır (Foto 32). Minber mihrap duvarına 
paralel konumlandırılarak mekan içinde kopukluğa neden olunmamıştır. 
Ancak geniş bir mekan yaratma kaygısıyla caminin kadınlar mahfili olarak 
da kullanılan galeri katının mihrap duvarına doğru uzantısı iç mekanda çiz-
gisel açıdan mimari ahengi bozmuştur. Ayrıca geleneksel konut dokusuna 
eklemlenmiş klasik dönem mimarisinde görülen minare formu, dışta da 
mimari uyum sorunu ortaya çıkarmıştır.

 
Fotoğraf 31, 32: Ali Baltacı (Baltacıoğlu) Camisi (2014) genel ve iç mekan görünüşü 

(kişisel arşiv)
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Safranbolu kentinin turizm kenti olma vasfının ekonomik olarak olduk-
ça önemli sonuçlar vermesi, ulusal ve uluslararası düzeyde turistlerin kente 
olan ilgisini artırma duygusuyla ortaya çıkan, ayrıca yerelde kentin tarihi do-
kusuna olan ilgiyle alakalı inşa edilen sivil mimari yapılara böylece dini mi-
mari yapılar da eşlik etmiştir. Sadiye Hanım Camisi (Foto 33) bu bakımdan 
Eriklik Camisi ile aynı şekilde turizme yönelik mimari kaygıların ürünüdür.

Fotoğraf 33: Sadiye Hanım Cami (2018) genel görünüş (kişisel arşiv)

Safranbolu ilçesinde yeni şehir dokusunun yoğunlaştığı bölgelerde or-
taya çıkan camilerin plan, konum ve mimari özelliklerinin belirlenmesinde 
dönemin ekonomik yeterliliği, toplumun dini duyarlılığı ve nüfus yapısın-
daki değişkenlik belirleyici olsa da 2005-2008 yılları arasında Mimar Nesli-
han Çörekçi’ye yaptırılan Düz Mahalle Camisi ile 2009 yılında Mimar Elif 
Köse’ye yaptırılan Tokatlı Köyü Merkez Camisi dini yaşamın sivil yaşam 
alanı içinde gücünü arttırdığı ve 1990’lı yıllardan itibaren ortaya çıkan siyasi 
gelişmelerin sonucu olarak mahalle dokusunda caminin daha da vurgulan-
dığı yapılar olarak karşımıza çıkar. Bu yaklaşım ögeleri bu kez daha büyük 
ve yoğun süsleme anlayışına sahip yapılar doğurmuştur. Bu kez gösterişli 
mimari yapılar ortaya koyma isteği artmıştır. Ayrıca büyük boyutlu kubbe 
mimari elemanı da böylelikle geniş bir şekilde kullanım alanı bulmuştur.

Merkezi kubbeli büyük boyutlu yoğun dekoratif süslemelere sahip ca-
miler ile birlikte artan Safranbolu’daki muhafazakâr mimarlık arayışı16 

16 Mustafa İsen, (2013). “Muhafazakâr Sanat Üzerine Mustafa İsen ile Mülakat”, Gelenekten 
Geleceğe -3 Aylık Fikir-Kültür-Sanat Dergisi, Ankara (erişim tarihi: 03.06.2016); Hasan 
Bülent Kahraman, (2013). “Muhafazakâr Sanat Üstüne Edebiyat ve Mimarlık Bağlamında 
Bazı İrdelemeler”, Gelenekten Geleceğe- 3 Aylık Fikir-Kültür- Sanat Dergisi, Ankara (erişim 
tarihi: 03.06.2016); Ali Artun, http://www.e-skop.com/skopbulten/baskanlik-sarayi-ve-mi-
marlik-tarihi/2094 (Eri şim Tarihi: 10/10/2016); Bülent Oral, 21. Yüzyıl Türkiye’sinde Mu-
hafazakâr Milli Mimarlık Arayışları ve Yansımaları, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, 41, 2017, s.237- 255.
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2018 yılında inşa edilen Merkez Camisi’nde farklı bir boyut kazanmıştır. 
Safranbolu Merkez Camisi’nin konumu, bir külliye kuruluşu olarak yapı-
lışı ve mimari özellikleri itibariyle özellikle 2012 yılı ve sonrasında ortaya 
çıkan muhafazakâr sanat tartışmalarının Safranbolu kentindeki en önemli 
yansımasıdır. Cami, Klasik Osmanlı Mimarisi’nin olduğu gibi kopya edi-
lerek mimariye taşındığı iki minareli büyük boyutlu külliye kuruluşunun 
merkezinde yer alan bir yapı olmasıyla diğerlerinden ayrışır (Foto 34). Bu 
yapı, camileri sosyal ve ekonomik yaşamın merkezine çekme ya da sos-
yal ve ekonomik yaşamı cami etrafında oluşturma amacının bir ürünüdür. 
Günümüz siyasal erkinin düşünce biçimini belirleyen bu anlayıştaki yapı, 
mimari teknik gelişmelerden yararlanılarak gerçekleştirilmiş iken mimari 
çizgi ve üslup olarak Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi’nin olduğu gibi 
tekrarı niteliğindedir (Foto 35, Çizim 10,11).

 
Fotoğraf 34, 35: Merkez Camisi ve Külliyesi (2018) genel ve iç mekan görünüşü (kişisel 

arşiv)

 
Çizim 10, 11: Merkez Külliye ve Camisi Planı (çizen: Ercan Yozgat, Gökhan Tonyalı; Bu 

planlar proje uygulayıcısı Sinaner Grup izniyle kullanılmıştır)
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SONUÇ
Safranbolu’daki dini mimari yapılar hem yöresel mimariden hem coğ-

rafi unsurlardan hem de ülkemizdeki siyasal, sosyal ve ekonomik geliş-
melerden etkilenmiştir. Cumhuriyet Dönemi Safranbolu cami mimarisinde 
1940’lı yıllardan günümüze, yeni kent dokusundaki küçük ölçekli mahal-
le camileri şeklinde tanımlayabileceğimiz yapıların gerçekleştirilmesinde 
yöresel mimari karaktere bağlılık, sadelik ve işlevselliğin öne çıktığı görü-
lür. Cumhuriyet’in kuruluş felsefesinde temel alınan dinin özel alan içinde 
muhafazası ve dini kesimlerle kamu ilişkilerinin belirli düzene oturtulması 
yaklaşımının bir yansıması olarak camiler daha çok işleve yönelik ele alın-
mışlardır. Dolayısıyla Safranbolu’daki 1940-1980 yılları arasındaki dini 
mimari yapıların gerçekleştirilmesindeki temel kaygı da işlevdir. Örneğin 
1940-1960 yılları arasındaki yapıların tek mekanlı küçük ölçekli işlevsel 
yapılar olarak inşa edilmiş olması; bu dönemde mahalle nüfusunun azlığı 
gibi nedenlerle mahalle sakinlerinin dini ritüellerini gerçekleştirme önceli-
ği için tamamen işlevsel kaygılarla yapılar inşa edildiğini göstermektedir. 
Bu dönemde ekonominin dini mimariye etkisi de önemli bir diğer unsur-
dur. İnşaat sektörü her daim önemli düzeyde finansal desteklere ihtiyaç 
duymuştur. Haliyle o dönemlerde ülke ekonomisinin yerel üretim imkan-
ları ile güçlendirilmeye çalışıldığı göz önüne alındığında olağan yaşantı-
sındaki kentlinin büyük boyutlu ve büyük finansal destek isteyen yapılar 
gerçekleştirmesi de mümkün görünmemektedir. Ancak 1980’li yılların or-
tasından itibaren özellikle cemaat, tarikat vb. dini yapılanmaların toplum 
içinde etkisini artırması ve geniş toplum kesimlerine sirayet etmesi, eko-
nomik ve siyasal alana daha fazla müdahil olması neticesinde cami mima-
risi için oluşturulan kaynaklar büyümüş, herhangi bir mahallenin sakinleri 
tarafından toplanabilecek finansal destek ile gerçekleştirilemeyecek büyük 
boyutlu camiler inşa edilmeye başlanmıştır.

Anadolu’nun diğer kentlerinde sıklıkla görülen “tip proje” veya “ilke-
siz yaklaşım17” kavramlarıyla ifade edebileceğimiz tutumdan farklı olarak 
Cumhuriyet Dönemi Safranbolu camilerinin mimari genel özelliklerini et-
kileyen yöresel, tarihi siyasal tutumlar ile bireysel tavırlar daha görünür-
dür. Cumhuriyet dönemi Safranbolu cami mimarisini belirleyen unsurlar 
daha çok dönemin ekonomik yeterlilikleri, yerel mimarlık deneyimleri, 
siyasal perspektifi, kişisel estetik anlayışlarından etkilenmiş ve böylece 
yöreye has özgün yapılar da ortaya konabilmiştir.

1980’li yıllardan sonra ise dini mimari yapıların gerçekleştirilmesin-
de belirleyici yaklaşım olarak işlevin yerini çizgiselliğin almaya başladı-
ğı görülür. Örneğin Yunus Emre Camisi, Sanayi Camisi ve Düz Mahalle 

17 Elif Gürsoy, “Günümüz Cami Mimarisinde ‘İlkesiz Yaklaşım’”, SDÜ Fen Edebiyat Fakülte-
si Sosyal Bilimler Dergisi, 28, 2013, s.239-253.
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Camisi’ndeki kubbe uygulaması ekonomik külfete rağmen; geleneksel 
dini yapılarla ilgili bir sembole dönüşen kubbenin, çizgisel bir kaygıyla 
uygulanmasının sonucudur. Bunun yanı sıra tasarımını ve finansal deste-
ğini aynı kişinin yaptığı kentin yöresel simgelerinden birini (safran çiçeği) 
cami mimarisine taşıyan ve özgün bir kimlik arayışının sonucu olarak inşa 
edilen Baltık Mimarisi etkisindeki Dizdar Camisi de çizgisel kaygının iş-
lev kaygısının önüne geçtiğini ortaya koyar.

Safranbolu’da 1980’li yıllardan itibaren merkezi kubbeli inşa edilen ca-
milerin birçoğu, genişliği ve yüksekliği ile çevresindeki sivil doku içinde 
önemle vurgulanmış ve böylece daha görünür olmuşlardır. Bu dönemin 
siyasal iktidarının dini mimari yapılara gösterdiği hassasiyet ve dini has-
sasiyetlere sahip gruplara sağlanan olanaklarla camiler; konum, mimari ve 
süsleme özellikleriyle kent dokusu içinde çevresel etkilerini artırmışlardır.

Safranbolu’da 2000’li yıllardan sonra öne çıkan turizm alanındaki ge-
lişmelere paralel olarak geleneksel Safranbolu evlerine öykünülerek inşa 
edilen dini mimari yapılar da göze çarpmaktadır. Ayrıca 2012 yılından 
sonra kimlik kazanan “muhafazakâr mimarlık anlayışı”nın bir yansıması 
olarak kentlerin merkezlerine külliye şeklinde büyük boyutlu, görkemli ca-
miler inşa edilmiştir. Bunun bir sonucu olarak sanat tarihi/mimarlık tarihi 
süreci açısından muhafazakâr sanat tartışmaları çerçevesinde değerlendi-
rilebilecek Safranbolu Merkez Külliyesi ve Camisi inşa edilmiştir. Cami, 
siyasal bir düşüncenin dini mimarideki yansımasını ortaya koyan bir anla-
yışla Klasik Dönem Osmanlı mimari karakterinin olduğu gibi uygulandığı 
bir yapı olmakla kalmayıp işlevsel niteliğinin ötesinde siyasal, sosyal, dini 
temellere dayandırılan amaçların bir yansıması olarak dinin sivil alandaki 
etkisinin artırılması arzusunun da somut göstergesi olarak inşa edilmiştir.

Cumhuriyet Dönemi Safranbolu camilerinde evrensel sanat ve mimar-
lık gelişmelerinin ortaya çıkardığı teknolojik araç ve gereçler kullanılmak-
la beraber, yapıların inşa edildikleri dönemin evrensel üslup ve çizgisel 
anlayışlarından çoğunlukla bağımsız bir şekilde gerçekleştirildiği görül-
mektedir. Yapılar 1980’lı yıllara değin çoğunlukla yöresel üslupta ritüel-
lerin gerçekleştirilmesi üzerine kurulu işlevsel kaygıların öne çıkarıldığı 
bir yaklaşıma sahip olmuştur. Bu yönüyle Fonksiyonalizm mimarlık akı-
mının işlev ile ilgili yaklaşımından farklı bir durum söz konusudur. Bunun 
temel nedeni ekonomik yetersizlikler ve merkezi hükümetlerin özellikle 
orta ölçekli kentlerde, boyut ve süsleme açısından anıtsal cami mimarisi 
ortaya koyma kaygısı duymamasıdır. Benzer şekilde Avangart, Kübizm, 
Pürizm, Konstrüktivizm, De stijl, Brütalizm, Bauhaus gibi diğer modern 
sanat akımların mimarlık alanında sundukları perspektif de doğrudan baz 
alınmamış olup bu yaklaşım postmodern dönemde de sürdürülmektedir.
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Dursun BALKAN1

Model Hakkında Genel Bilgi
Model esas itibariyle, Güney Afrika Cumhuriyeti Ulusal Verimlilik 

Enstitüsünün himayesinde ve Basil Van Loggerenberg’in önemli katkıları 
ile geliştirilmiş bir yöntemdir. Bu yöntem 1978 yılında Amerikan Verimli-
lik Merkezine (American Productivity Center) sunulmuş, burada yeniden 
gözden geçirilip revize edilerek uygulama prosedürü geliştirilmiştir. Daha 
sonra sistem ülke çapında düzenlenen seminerler ile Amerikan firmaları-
na sunulmuş ve Amerikan endüstrisince yaygın bir biçimde uygulanmaya 
başlanmıştır. Van Loggerenberg de ayrıca Data Resources Incorporated 
(DRI) ile birlikte Amerikan Verimlilik Merkezinden bağımsız olarak, RE-
ALST adı altında ve yine  bu modele benzeyen bir model geliştirmiştir.

Modelin anahtar elemanları, kârlılık, verimlilik ve maliyet kurtarmadır 
(price recovery). Model, bu üç elemanı aşağıdaki biçimde tanımlamaktadır.

Model aşağıdaki üç eşitlikten yola çıkmaktadır;

Değer         =       Miktar      x     Ürün Birim Fiyatı

(Çıktı)    (Satılan)

    ↓           ↓

Kârlılık      =    Verimlilik     x     Maliyet Kurtarma

    ↑                           ↑

Değer         =       Miktar        x     Girdi Birim Maliyeti

(Girdi)            (Kullanılan)

Görüldüğü gibi ortadaki eşitlik diğer iki eşitliğin taraf tarafa bölünmesi 
ile ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan öncelikle bu iki eşitliğin dayandığı 
prensibi ortaya koymak gerekmektedir ki bu da maliyet muhasebesinin te-
mel eşitliğidir. Değer = Miktar x Fiyat. Herhangi bir ürün veya girdi için 
işletmenin gelir tablosunda yer alan parasal değerler,  ürün veya girdinin 
satılan veya kullanılan miktarı ile birim fiyatı veya maliyetinin çarpımına 
eşittir. (Kendrick, 1984. s.58) Gelir tablosunda satılan üründen elde edilen 

1 Dr.
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gelir ile satılan ürünü üretmek için kullanılan girdinin maliyeti arasındaki 
fark ise brüt satış kârını oluşturmaktadır. 

Alttaki ve Üstteki eşitliklerin taraf tarafa bölünmesi ile oluşan eşitlik 
ise kârlılığı, verimlilik ve maliyet kurtarma olarak öğelerine ayırmakta-
dır. Çıktı Değeri/Girdi Değeri olarak formüle edilen kârlılık, analiz edilen 
üretimden elde edilen kazançlara yapılan katkı oranı olarak ifade edil-
mektedir. Bu oranın, zaman içinde değişimi, ya verimlilik değişimine ya 
da ürün veya girdi fiyatlarındaki göreli değişime bağlanmaktadır. (Kend-
rick, 1984. s.58)

Eşitliğin sağ tarafındaki ilk oran belli bir zamanda veya zaman boyunca 
verimliliği; veya analiz edilen süreçte üretilen çıktı ile bu çıktıyı üretmek 
için kullanılan girdi miktarı arasındaki ilişkiyi göstermektedir. İkinci oran, 
görüldüğü gibi üretilen ürünün birim fiyatı ile kullanılan girdinin birim 
maliyeti arasındaki ilişki olup bir işletmenin girdi maliyetlerinde meydana 
gelen artışları, fiyat artışı yoluyla ne ölçüde müşterilerine aktarabildiğini 
gösterir. Aynı zamanda göreli enflasyon endeksi olarak da tanımlanabil-
mektedir (Kendrick, 1984. s. 59).  

Model esas olarak bir verimlilik ve kârlılık analizi olması yönüyle bü-
yük bir önem taşımaktadır. Bilindiği gibi işletmeler geleneksel olarak daha 
çok kârlılık analizlerine yönelik araçları önemsemektedirler. Çünkü, kâr 
amacı gütmeyen, sosyal amaçlarla kurulmuş kurumlar dışında kalan işlet-
melerin temel amacı kâr etmek ve kârını maksimize etmektir. Buna bağlı 
olarak performans değerlendirmede, kârlılık ile ilgili olmayan ölçümlerin 
kullanılması yaygın bir uygulama olamamaktadır. Sadece finansal verilere 
dayanılarak yapılan analizler ise işletmeye kârlılığını ölçme ve karşılaştır-
ma (rakipleri veya eski ölçümleri ile) olanağı vermekle birlikte, kârlılığın 
kaynaklarını belirleyememektedir. Birçok firma kârlılığını çok iyi izle-
mekte, ancak kârlılık değişimlerinin verimlilik değişimlerinden mi yoksa 
fiyat-maliyet hareketlerinden mi meydana geldiğini analiz edememekte-
dirler. Bu nedenle model kârlılığın kaynağını belirlemekte önemli bir araç 
sunmaktadır. Model, toplam verimlilik ölçümü ile de girdiler arasındaki 
ilişkileri belirleyebilme olanağı sağlamaktadır ki verimlilik artırmaya 
yönelik alınacak kararlarda bu, yönetim için önemli bir bilgi olmaktadır. 
Kendrick (1984) Amerikan endüstrisindeki birçok tip verimlilik iyileşme-
sinin, faktör ağırlıklarını indirgenebileceğini yazmaktadır.

Uygulama Sistematiği    
Modeli üç matematiksel eşitliğe dayanmakta ve bunların gerektirdiği 

verileri kullanmaktadır. Bu eşitliklerde kârlılık, satışlar/maliyet olarak ta-
nımlanmaktadır. Modelin gereksinim duyduğu girdiler tüm girdi ve çık-
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tı kalemleri için, belirlenen zaman birimlerinden oluşan fiyat, miktar ve 
değerlerdir. Her bir girdi veya çıktı için bu verilerden ikisini elde etmek 
yeterli olmakta, üçüncü otomatik olarak hesaplanmaktadır. Birçok girdi 
(işgücü, malzeme, enerji, sermaye)  veya çıktının değer miktar ve fiyatları 
temel muhasebe sistemlerinden elde edilmektedir. Ancak burada önemli 
olan çıktının üretilmiş, girdinin de kullanılmış olmasıdır. Ticari alımlar 
ve ticari satışların, analiz edilen proses özellikle stok içermek durumun-
da değilse, uygulamada dikkate alınmamaları gerekmektedir. Her girdi 
kategorisi, uygun alt-girdi kategorilerine bölünerek değerlendirilmekte 
böylece, tüm girdilerin ayrıntılı bir biçimde kârlılığa yaptığı katkı görü-
lebilmektedir. (Kendrick, 1984. s. 59-60) Model esas olarak karşılaştırma 
yapmaktadır. 

Modelde incelenen kâr ya da net değer, temel yıl dışında gelirlerden, 
giderlerin çıkarılması sonucu elde edilen kâra eşit değildir. Buradaki kâr, 
bir dönemden diğerine göre işletmenin girdi ve çıktı değerinde değişme 
sonucu ortaya çıkan ve gelirler ile giderler arasındaki farkın, yani ikinci 
dönemdeki satış kârlılık oranından, birinci dönemdeki satış kârlılık oranı-
nın çıkarılması sonucu elde edilen oransal farkın, ikinci dönem satış değeri 
ile çarpımı sonucu elde edilen değerdir. 

Modele ilişkin hesaplamaların sistematik bir biçimde yapılabilmesi 
amacıyla her bir çıktı ve girdiye ilişkin veriler, Çizelge 1’de verilen tabloya 
yerleştirilmektedir. Karşılaştırmanın iki zaman periyodu olduğu varsayıldı-
ğında; değişim oranları; cari yılın baz yıla göre değişimini belirleyecektir.

Modelin Uygulama Aşamaları

Karşılaştırma Kriterinin Belirlenmesi

Bu model kullanılarak, 

	iki zaman periyodu, 

	gerçekleşme ve bütçe 

	iki rakip firma arasında karşılaştırma yapılabilmektedir. 

Modelde Kullanılacak Verilerin Derlenmesi
Model temel olarak, her türlü parasal büyüklüğün miktar ve fiyat öğe-

lerinden oluştuğu gerçekliğinden yola çıkmaktadır. Bu ilişki aşağıdaki eşit-
likle ifade edilir:

Tutar = Fiyat x Miktar
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İşletme açısından düşünüldüğünde, eşitlik hem çıktılar hem girdiler için 
geçerlidir. Çıktının satışından elde edilen hâsılat, satış fiyatı ile satış mikta-
rının çarpımından oluşmaktadır. Benzer şekilde, girdilere ödenen maliyet 
de girdi fiyatı ile kullanılan girdi miktarının çarpımından oluşmaktadır. Bu 
noktadan hareketle, modelin uygulanması için gerekli olan verilerin, belir-
lenen iki karşılaştırma dönemine ilişkin her bir çıktı kaleminin satış mikta-
rı, birim satış fiyatı ve satış hâsılatı ile bu satılan çıktıların üretilmesi için 
kullanılan her bir girdi kalemine ilişkin miktar, birim maliyet ve maliyet 
verilerinden ibaret olduğu görülebilir. Modelin uygulanabilmesi için işlet-
meden sağlanan bu veriler, Çizelge 9’da görülen ilk altı sütuna yerleştirilir.

Değişim Oranlarının Hesaplanması

Değişim oranları temel olarak, dönemler arası girdi ve çıktı kalemleri-
nin tutarlarındaki değişimi, miktarlarındaki değişimi ve fiyatlarındaki de-
ğişimi ortaya koyan oranlardır. Dönemler arası tutardaki bir değişim, ya 
miktardaki bir değişimden ya da fiyatlardaki bir değişimden kaynaklana-
bilir. Model bu ilişkiyi, aşağıdaki eşitlikle ifade etmektedir (Uygulamada, 
hesaplanan tüm değişim oranları, aşağıdaki eşitliği sağlamalıdır).

Tutar değişim oranı = Miktar değişim oranı x Fiyat değişim oranı

Değişim oranları, her bir çıktı ve girdi kalemine ilişkin ikinci döneme 
ait miktar, fiyat ve tutar verilerinin baz döneme ait verilere oranlanmasıyla 
elde edilir ve herhangi bir girdi ya da çıktı kalemi için aşağıdaki formül-
lerle hesaplanabilir.

Tek bir girdi ya da çıktı kalemi için;

   
Birden fazla girdi ya da çıktı kalemini içeren girdi ve çıktı grupları için 

ise tutardaki değişim oranı yine aynı şekilde hesaplanabilirken; miktar ve 
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fiyat değişim oranları için bir endeksleme işlemi yapılması gerekmektedir. 
Modelde, girdi ve çıktı grupları için miktar ve fiyat değişim oranlarının 
hesaplanmasında aşağıdaki formüller kullanılmaktadır.

Bir girdi ya da çıktı grubu için;

Performans Oranlarının Hesaplanması

Değişim oranlarının hesaplanmasından sonraki aşama, performans 
oranları olarak adlandırılan kârlılık, verimlilik ve fiyat kurtarma endeksle-
rinin hesaplanmasıdır. Her bir girdi kalemi ve girdi grubu için performans 
oranlarının hesaplanmasında aşağıdaki formüller kullanılır.

Performans oranları ile tutar, miktar ve fiyat değişkenleri arasındaki 
ilişkiler Şekil 1’de özetlenmiştir. 
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1. Karlılık Üzerindeki Parasal Etkilerin Hesaplanmas

Karlılık Üzerindeki Parasal Etkilerin Hesaplanması
Son olarak, hesaplanan performans oranlarının ifade ettiği göreli etki-

nin kârlılık üzerindeki parasal etkileri hesaplanır. Söz konusu parasal etki-
lerin hesaplanmasında aşağıdaki formüller kullanılır.
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Çizelge 1. Modele İlişkin Uygulama Çizelgesi
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GASTRONOMİ TURİZMİ VE EKONOMİ İLE İLİŞKİSİ

Göksu DEMİRCAN1, Özkan İMAMOĞLU2

GİRİŞ
Gastronomi turizmi, dünyada hızla büyümekte olan ve turizm pazarının 

önemli bir bölümüdür ayrıca ekonomik kalkınmanın da en güçlü araçların-
dan biridir. Son yıllarda yapılan pek çok araştırmada seyahat edilen desti-
nasyona ait mutfak kültürünün seyahat deneyiminin önemli bir bölümünü 
oluşturduğu üzerinde durulmuştur(Şahin ve Ünver,2015).

Günümüzde turizm faaliyetleri dünyada 2018 yılında önceki yıla göre 
yüzde 4 artarak 1.4 trilyon dolara ulaşan bir sektör olmuştur(turizmgaze-
tesi.com). Türkiye’de ise bu rakam 2018 yılında Türkiye İstatistik Ku-
rumu(TÜİK) 2018 yılı turizm verilerine göre; turizm geliri,  bir önceki 
yıla göre yüzde 12.3 artarak 29.5 milyar dolar olmuştur.  Bu rakamlardan 
da anlaşılacağı üzere turizm ülkeler için önemli bir gelir kaynağıdır. Tür-
kiye’de geleneksel kitle turizminin dışında alternatif turizm çeşitlerinin 
geliştirilmesi yoğun rekabet ortamında ülke, destinasyon ve işletmelere 
önemli avantajlar sağlayacaktır.

GASTRONOMİ KAVRAMI
‘‘Gastronomi’’ terimi, Yunanca gaster (mide) ve nomas (yasa) sözcük-

lerinden meydana gelmiştir. Gastronomi kelimesi ilk olarak Antik Yunan 
döneminde kullanılmıştır. 4. y.y da Sicilyalı Yunan Archestratus, Akdeniz 
bölgesinde yemek ve şarap konularını işlediği bir kitap yazmıştır. Gastro-
nomi bu kitabın birkaç bölümünü içermiştir. ( Santich, 2004). Gastronomi 
terimi, Joseph Bercholux’un 1801 tarihli Gastronomie ou L’Homme des 
Champs a Table (Gastronomi ya da Tarladan Sofraya İnsan) adlı eseriyle 
birlikte literatürde kullanılmaya başlanmıştır (Göker, 2011). Gastronomi, 
ülke ya da bölge mutfaklarını birbirinden ayıran özellikleri, bir ülkenin ya 
da bölgenin yiyeceklerini, yeme-içme alışkanlıklarını ve yiyecek hazırla-
ma tekniklerini ifade etmektedir’’ (Cömert ve Özkaya, 2014: 63). Literatür 
incelendiğinde yeme içme deneyimine turizm aktivitelerini tanımlamak 
için kullanılan gastronomi turizmi (gastronomic/gastronomy tourism) dı-
şında, mutfak turizmi (culinary tourism), yiyecek turizmi (food tourism) 
gibi çeşitli kavramlarla da karşılaşılmaktadır.

Gastronomi ilk dönemlerde gösteriş için süslü yemekler olarak tanım-
lanmıştır (Barkat ve Vermignon, 2006). Günümüzde ise gastronomi yiye-

1 Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu
2 Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu
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cekleri hazırlama, üretim, sunum ve yeme özelliklerini yansıtan kavramdır 
(Scarpato, 2000). Diğer bir tanıma göre gastronomi yemek yeme sanatı-
nı inceleyen disiplindir (Kivela ve Crotts, 2006). Ayrıca gastronomi belli 
bölge veya ülke mutfağının gelenek ve göreneklerini inceleyen bilim dalı 
ve sanattır (Hatipoğlu, 2010). Başka bir tanımda gastronomi, yenilebilir 
maddelerin azami damak ve göz zevkine hitap ederek yemeye hazır hale 
getirilme sürecidir (Baysal ve Küçükarslan, 2003).

GASTRONOMİ TURİZMİ
Bir bölge ya da işletmeye yeme içme amaçlı ziyaret ya da seyahat olarak 

ifade edilen gastronomi turizmi, kültür turizmi içerisinde gerçekleştirilen 
bir özel ilgi turizm türü olduğunu ifade etmek uygun olacaktır (Bekar ve 
Kılınç, 2014:19). Bir destinasyonun sahip olduğu en önemli unsurlardan 
biri gastronomik çeşitliliktir. Bu noktada gastronomi, destinasyona farkın-
dalık yaratmak, destinasyonun diğer destinasyonlarla rekabet edebilmesini 
sağlamak adına önemli bir unsurdur (Deveci ve diğerleri, 2013).

UNWTO “Gastronomi turizmini” gastronomik destinasyonlara yapıl-
mış eğlenme amaçlı yiyecek ve içecekle ilgili rekreasyonel deneyimsel 
aktivitelerin bütünüdür şeklinde tanımlamıştır. Bu aktiviteler gastronomik 
festivaller, pazarlar ve yiyecek üretim yerlerine seyahatler, gıda fuarları, 
yemek şovları, yöresel ve kaliteli yiyecekleri deneyimleme aktiviteleridir. 
Kozak (2012) ise yerel ürünlerle pişirme yöntemlerinin destinasyonlar ve 
yiyecek-içecek işletmeleri için önemli hale geldiğini, gastronomi turizmi 
kapsamında geleneksel yemeklerin rağbet görmeye başladığını, müşteri 
beklentilerinin bölgelere göre egzotik ve nostaljik yemeklere yönelmekte 
olduğunu belirtmektedir.

GASTRONOMİ TURİZMİ VE EKONOMİ İLİŞKİSİ
Gastronomi turizminin destinasyonunda ekonomik, sosyal ve çevresel 

sürdürülebilirlik sağlanmasında rolü vardır (Everett ve Aitchison, 2008). 
Gastronomi turizmi ekonomik getirileri anlamında sadık müşteriler ya-
ratmaktadır (Kivela ve Crotts, 2005). Dolayısıyla gastronomi turizminin 
destinasyon pazarlamasındaki payı büyüktür. Yerel ürünler için yapılan tu-
rizm harcamaları hem ekonomiyi canlandırmakta hem de yüksek kaliteli 
yiyecekler gelişmesinde etken rol oynamaktadır (Boyne vd., 2003; Cömert 
ve Sökmen, 2017).

Gastronomi turizmi gıdaların turizm endüstrisinde ekonomik ve top-
lumsal kalkınmaya yardımcıdır. Dolayısıyla hem yerel üreticilere destek 
olmakta hem de yüksek kaliteli ürün ortaya çıkarmaktadır (Üzümcü, 2018). 
Yerel turizm ürünleri gastronominin ihtiyaçlarını gidermektedir. Her bölge-
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de deniz, kum ve güneşten yararlanma imkânı olmadığından dolayı, eksik-
lik olan bölgelerde gastronomi turizmi ekonomik gelir kaynağıdır (Kivela 
ve Crotts, 2006). Turistlerin seyahatleri boyunca yiyecek ve içecekler için 
yaptıkları harcamalar gastronomi turizm endüstrisinde önemlidir (Caniza-
res ve Guzman, 2012; Telfer ve Wall, 2000). Dolayısıyla turizm etkinlikle-
rinin sağladığı ekonomik kazanımlar önemli yapısal sorunları aşmaktadır. 
Ayrıca turizmin ekonomik yarar sağlaması için turistlerin destinasyon böl-
gesine yönelik olumlu tutum sergilemesi gerekmektedir (Karakaş ve Şen-
gül, 2016; Yoon, Gürsoy ve Chen, 2001). Gastronominin turizm sektöründe 
önemi giderek arttığı için gelecek vadeden ekonomik getiri kaynağıdır (Du 
Rand ve Heath, 2006). Örneğin İtalya, Fransa, İspanya gibi Akdeniz ülkele-
ri gastronomi festivallerinden dolayı turistik imajlarını artırmışlardır. Gast-
ronomi turizmi yerel kimliğin pekiştirilmesine katkı sağlamış, ekonomik 
girişimleri teşvik etmiştir (Barkat ve Vermignon, 2006). Ayrıca gastronomi 
turizmi yerel halk ve turist arasında etkileşim sağlamakta ve duygusal bağ 
kurmaktadır (Kalkstein Silkes, 2007). Günümüz (2018) işletmelerinde re-
kabetin boyutları artmış, müşteri memnuniyeti yüksek tutulmuş ve müşteri 
sürekliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla gastronomi turizmi reka-
bette üstünlük sağlamak amacıyla ülkeye katkı sağlamaktadır (Aslan vd., 
2014; Cömert ve Sökmen, 2017; Dilsiz, 2010; Kesici, 2012).

TÜRSAB gastronomi turizmi raporuna göre Türkiye’ye gelen turist 
yeme-içmeye 157 $ harcamaktadır. Dünyada turist sayısı bir milyardan 
fazladır. Bu turistlerin %88.2’si gidilecek bölge seçiminde yemenin öne-
mini vurgulamaktadır. Türkiye’ye gelen turistlerin ve Türkiye’den giden 
turistlerin yeme içme için yaptıkları harcama 2014 yılında 6 milyar 523 
milyon $’dır. Yani turist başına 157.5 $ restoran faturası anlamına gelmek-
tedir (TÜRSAB, 2014).

Türkiye’de yeme içme payı en fazla turizm gelirlerini oluşturmaktadır. 
Yeme içme harcamalarının toplam gelirler içinde payı %20-25 arasında-
dır. 2004 yılında Türkiye’de turizm gelirlerinin yeme içme payı 3.1 milyar 
$’dı. Bu oran toplam harcamaların %19-20’sini oluşturmaktadır. Ayrıca 
Türkiye’de turist başına yeme içme harcaması 157 $’dır. Bununla birlikte 
TÜRSAB verilerine göre; 2004 yılından 2014 yılına kadar turistler yeme 
içmeye toplam 58 milyar 845 milyon $ harcamıştır (TÜRSAB, 2014). İs-
tihdam, gastronomi turizmi işletme sayısı, katma değer gibi konularla ülke 
ekonomisine katkı sağlamaktadır. Hatta gastronomi sektörü konaklama 
sektörüyle karşılaştırıldığında, gastronomi sektörünün ülke ekonomisi-
ne katma değeri yaklaşık %70, konaklama sektörünün ise katma değeri 
%30’dur (European Commission, 2016). Bu verilere göre gastronomi tu-
rizmi hem ulusal ekonomide ve hem de yerel ekonomide önemlidir (Deniz 
ve Atışman, 2017).
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Turistlerin yerel gastronomi ürünlerine artan ilgisi ve destinas-
yon bölgelerine gittiklerinde yaptıkları harcamalar tarımsal ürünleri 
ve işletmeleri geliştirmiş, kültürel miras öğelerini korumuş ve yerel 
destinasyon kimliği güçlendirmiştir (Bessiere, 1998; Everett ve Ait-
chison, 2008; Mynttinen vd., 2015; Sims, 2009).

SONUÇ
Derleme çalışmalardan örneklere bakılarak Türkiye’de gastronomi tu-

rizminin ekonomi ile ilişkisi ile ilgili sonuçlar aşağıda verilmiştir: (Akkaya 
ve Özcan, 2019).

• Gastronomi turizminin yerel ürünlerin tanıtılmasında ve pazarlan-
masında payı büyüktür.

• Gastronomi turizminde yer alan yerel ürünlerin ekonomiye katkısı 
fazladır.

• Gastronomi turizmi bölgede ekonomik ve çeşitli faydalar sağlaya-
rak yerel halk üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. 

• Farklı lezzetler arayan turistlere satılan yöresel yiyecek ve içecekler 
ekonomik kazanç sağlamakta, turistlerin yaptıkları harcama bölge 
ve yöre ekonomisine katkı sağlayarak yerel halkın gelir dağılımını 
eşitlemektedir. 

• Gastronomi turizminin gelir yaratmak ve istihdam sağlayarak işsiz-
liği azaltmak gibi ekonomik etkileri vardır.

• Gastronomi turizmi toplumsal ve ekonomik kalkınmaya ve kültür-
ler arası iletişime önemli katkılar sağlamaktadır.

• Gastronomi festivallerinin ekonomiye, çevreye, pazarlamaya, böl-
gesel kimliğin oluşmasına, korunmasına ve gelişmesine katkısı var-
dır.
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GİRİŞ
Rekabetin her aşamasında ve şirketler için zenginlik yaratmada yeni-

likçiliğin önemli olduğu söylenebilir (Aksoy,2017) Örgütsel yeniliğin sağ-
lanmasında yeniliği destekleyecek örgütsel yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu nedenle yenilik, örgüt kültürü ile doğrudan ilişkilidir (Chen vd., 2017; 
Leal- Rodriguez vd., 2015)  Sıkılığın olduğu örgütlerde merkeziyetçi bir 
yapı kendini gösterir. Bu tür örgütlerde kuralların önemli yere sahip olduğu 
söylenebilir. Ayrıca örgütsel politika ve prosedürler çalışanları uyumlaştır-
maya yöneliktir (Üstün, 2015) Bu tür örgütler mekanist yapıdaki örgütler 
gibi inovasyon yapma olasılığı daha düşüktür. Esnekliğin hakim olduğu 
örgütlerde resmi olmayan yapı mevcuttur. Bu örgütlerde yatay iletişim, 
kararlara katılım gücün ve bilgi paylaşımı ön plana çıkmaktadır. Bu ör-
gütler stratejik olarak yenilikçi büyümeye ve yeni kaynaklara yönelmeye 
vurgu yapmaktadır (Üstün, 2015) Bu bağlamda esnek bir örgüt kültürünün 
yenilikçiliği de olumlu etkileyebileceği söylenebilir. Ayrıca ulusal kültür 
değerlerinin de yenilikçi eğilimi etkilemede önemli bir etkisi vardır. Bu 
bağlamda çalışmada örgüt kültürünün sıkılık ve esneklik boyutunun yeni-
likçiliğe etkisinde kültürel boyutlardan zaman oryantasyonu, belirsizlikten 
kaçınma ve bireyciliğin düzenleyici rolü çalışmanın temel konusu olup, 
Malatya ilindeki bankalarda araştırılmaktadır. Örgütsel yeniliğin sağlan-
masında yeniliği destekleyecek örgütsel yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
nedenle yenilik, örgüt kültürü ile doğrudan ilişkilidir. Ayrıca ulusal kültür 
değerlerinin de yenilikçi eğilimi etkilemede önemli bir etkisi vardır. Bu 
bağlamda çalışmada örgüt kültürünün sıkılık ve esneklik boyutunun yeni-
likçiliğe etkisinde kültürel boyutlardan zaman oryantasyonu, belirsizlikten 
kaçınma ve bireyciliğin düzenleyici rolü çalışmanın temel konusu olup, 
Malatya ilindeki bankalarda araştırılmaktadır. 

1.1.Sıkılık-Esneklik Boyutu, Yenilikçilik ve Kültürel 
Eğilimler

Ulusal kültür, genel olarak “bir grup insanın üyelerini diğerlerin-
den ayıran zihnin ortak programlanması” olarak tanımlanır (Hofste-
de, 2001) Bütün ülkeler birbirinden çok farklı popülasyonlara sahip 
olsa da, fiziksel ve doğal ortamlar, zaman içindeki tarihsel gelişme-
1 Dr. Öğr.Üyesi, Munzur University, İİBF, gulgun@munzur.edu.tr
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ler, farklı topluluklara / ülkelere özgü belirli ortak değerler ve dav-
ranışlar kümeleri yaratmaktadır. Ulusal kültür kurumsal yenilikçi 
başarının önemli bir belirleyicisidir  (Chen vd., 2017; Dwyer vd., 
2005) Kültür, hem doğanın hem de toplumun işleyişinin yanı sıra, 
türetilmiş davranış normlarının da sahip olduğu değerler ve inanç-
lar kümesi olarak tanımlanmıştır. Bu tanım, kültürün sadece sosyal 
normları değil aynı zamanda tasarruf etme veya yenilik yapma eği-
limi gibi ekonomik davranışı ve doğurganlık seçimleri, eğitime ya-
tırım yapma veya topluma katkıda bulunma isteği gibi diğer birçok 
ekonomik kararları etkilediğinin altını çizmektedir. Kültürün, resmi 
politika ve yasal kurumlar gibi bireysel davranışları sınırladığı geniş 
ölçüde tanımlanmaktadır.  Genel olarak büyüme odaklı kültür boyut-
larından bireycilik,  kişisel özgürlüğü ve kazancı vurgulayan kültürel 
bir özelliktir. Bu nedenle, önemli keşifler, yenilikler, büyük sanatsal 
veya insani başarılar bir bireyi ön plana çıkaran tüm eylemler gibi 
kişisel başarılara sosyal statü kazandırır. Buna karşın, kolektivizm, 
bireyleri daha büyük bir gruba ait olduklarını ve gruba uyumun üst-
lerine olan sadakati ve saygı duymasını teşvik eder bireyleri muha-
lif ve uzak durmaktan caydırır ( Gorodnichenko and Roland, 2017: 
402–416) Sıkılık-esneklik kültür boyutu “belirli bir topluluk içinde 
sosyal normların ve yaptırımların kapsam, önem ve etki gücü ola-
rak tanımlanmıştır. Normların bağlayıcılığı, yani normların ne kadar 
belirgin ve yaygın olması ile yaptırımların bağlayıcılığı yani norm-
lardan sapmaların ne ölçüde hoşgörüldüğü ve/veya cezalandırıldığı 
S-E’nin iki temel bileşenini oluşturmaktadır. Sıkı toplumlarda norm-
lar,  açık biçimde belirlenmiş olup ancak küçük sapmalar anlayışla 
karşılanır. Normlardan daha büyük sapmalar için ağır yaptırımlar 
söz konusudur. Esnek toplumlarda sosyal durum için açık ve net be-
lirlenmiş normlar olmadığından normlardan farklılaşan davranışlara 
gösterilen tolerans da geniştir (Wasti ve Fiş,  2010 ) Esnekliğin ha-
kim olduğu örgütlerde kabul edilebilir davranış aralığı daha geniş-
tir. Bu örgütlerde yenilikçi odaklılık diğer sıkı kültürlere göre daha 
fazladır (Üstün, 2015:38: Leal-rodriguez vd., 2015). Dolayısıyla 
inovasyon’un (yenilikçilik) başarıya ulaşması için teknolojinin, pa-
zarlama süreçlerinin, insan kaynaklarının ve organizasyon yapısının 
en iyi şekilde organize edilmesi ve yönetilmesi gerekmektedir ( Türk 
ve Kara, 2018: 121).

Leal-Rodriguez vd.,(2015) firmanın örgütsel kültür tipinin örgütsel 
vazgeçme ve yenilikçilik üzerindeki etkisinin araştırıldığı çalışmada  Ör-
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güt kültürünün örgütsel vazgeçme ve inovasyon ile ilişkili olduğu özellikle 
adhokrasi kültürünün yenilikçilik üzerinde önemli etkisinin olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca yüksek hiyerarşik düzey ile inovasyon arasında negatif 
ilişki tespit edilmiştir.

Rauch vd.,(2013) kültürel eğilimler inovasyon ve büyüme ilişkilerinin 
incelendiği çalışmada ulusal kültürün inovasyon ve büyüme arasında dü-
zenleyici etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 

Lau ve Ngo (2004 ) örgüt kültürü, insan kaynakları sistemi ve ürün 
yenilikçiliği ilişkisini incelediği çalışmalarında örgüt kültürünün insan 
kaynakları sistemi ve ürün yenilikçiliği arasında aracı rol oynadığını tespit 
etmiştir.

Örgüt kültürü inovasyon performansı arasındaki ilişkide kalitenin aracı 
rolünün incelendiği çalışmada kalitenin örgüt kültürü ve inovasyon perfor-
mansı arasındaki ilişkide aracılık ettiği tespit edilmiştir (Rafailidisa vd., 
2017, 1134–1148) Kültürel değişim ve inovasyon performansı arasındaki 
ilişkinin incelendiği çalışmada kültürel boyutlardan iş ahlakı ve kontrolün 
inovasyon performansı ile  pozitif ilişkili olduğu itaat ile negatif ilişkili 
olduğu  tespit edilmiştir (Kostis vd., 2018:306) 

Kültür ve inovasyon ilişkisinin Avrupa birliği ve komşu ülkelerinde 
araştırıldığı çalışmada inovasyon süreçlerinin kültür boyutlarından güç 
mesafesi, belirsizlikten kaçınma ve erillik ile negatif bireycilik ile pozitif 
bağıntılı olduğu tespit edilmiştir (Kaasa, 2017) 

Gorodnichenko ve Roland (2017) çalışmasında bireyci kültürlerin daha 
yüksek büyüme sağladıkları çünkü sosyal statü odaklı ödüllerin bu kültürle 
ilişkili olduğunu vurgulamaktadır.

Desmarchelier ve Fang (2016) çalışmasında kültürel boyutların inovatif 
düfizyon davranışına etkisi araştırılmaktadır. Bulgularda kültürün belirsiz-
likten kaçınma boyutunun yeniliğin difüzyonunda olumsuz etkiye sahip 
olduğunu bireyciliğin ise olumlu etkilediği tespit edilmiştir.

Kras´nicka vd., (2018)  çalışmalarında yenilik ve performans 
arasında örgüt kültürünün aracı rolünün incelendiği çalışmada örgüt 
kültürünün yenilik ve performans arasında aracı rolü olduğu tespit 
edilmiştir.

Mueller ve Thomas (2001) çalışmasında yenilikçilik ve iç kontrol odak-
lılığın belirsizlikten kaçınmanın az ve bireyci kültürlerde daha etkili oldu-
ğu tespit edilmiştir.
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Belirtilen bu çalışmalarda genel olarak yenilikçilik ve ulusal kültür iliş-
kisi ele alınmışsa da sıkılık-esneklik boyutunun yenilikçilik ile ilişkisi ve 
kültürel boyutlardan zaman oryantasyonu, bireycilik ve belirsizlikten ka-
çınma etkileşiminin çalışmalarda ele alınmadığı görülmüştür. Bu bağlam-
da bu çalışma eksikliği gidermektir.

Bütün bu bulgular ışığında; aşağıdaki hipotezler geliştirilebilir: 

H1: Örgüt kültür tiplerinden sıkılık–esneklik boyutunun yenilikçiliğe 
etkisinde zaman oryantasyonunun düzenleyici etkisi vardır

H2: Örgüt kültür tiplerinden sıkılık-esneklik boyutunun yenilikçiliğe 
etkisinde belirsizlikten kaçınmanın düzenleyici etkisi vardır

H3: Örgüt kültür tiplerinden sıkılık-esneklik boyutunun yenilikçiliğe 
etkisinde bireycilik boyutunun düzenleyici etkisi vardır. 

1.Araştırmanın Yöntemi

1.1.Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Sınırlılıkları
Araştırmanın temel amacı sıkılık ve esneklik boyutunun yenilikçi eği-

lime etkisinde kültürel boyutlardan bireycilik, belirsizlikten kaçınma ve 
zaman oryantasyonunun düzenleyici etkisi incelenmiştir. Bu çalışmanın 
ana kütlesini Malatya ilindeki banka çalışanları oluşturmaktadır. Araştır-
mada, örneklem tespitinde basit tesadüfî örneklem yöntemi uygulanmıştır. 
Verilerin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Ankete katılan çalışan 
sayısı ise 200’dür. Araştırmada kullanılan ölçeklerden birincisi; 

1.1.1.Ulusal Kültür Ölçeği
Hofstede’in kültürel boyutlarını belirlemeye yönelik olarak kullandığı 

ölçeğin Wu, 2006 tarafından geçerlilik ve güvenilirliği test edilen versiyo-
nu kullanılmıştır (Yüksel, 2013) Ölçek, güç mesafesi, kolektivizm, erillik 
ve belirsizlikten kaçınma, uzun zamana odaklanma boyutu olmak üzere 
beş boyuttan oluşmaktadır. Bu çalışmada sadece 3 boyut (bireycilik, za-
man oryantasyonu, belirsizlikten kaçınma) ele alınmıştır. Bireycilik boyu-
tu faktör yükleri 0,516 ile 0,908 arasında değişen 5 maddeden oluşmakta-
dır. Ölçeğin Keiser-Myer-Olkin analiz sonucu 0,85 ve Bartlett testi anlamlı 
(p=.000) olarak hesaplanmıştır. Faktörün toplam varyansı açıklama oranı 
% 66,62 ve güvenirlik katsayısı 0,89’dur.  Ulusal kültürün belirsizlikten 
kaçınma boyutu faktör yükleri 0,76 ile 0,94 arasında değişmektedir. Faktö-
rün toplam varyansı açıklama oranı %51,3 ve güvenirlik katsayısı 0,81’dir. 
Ulusal kültürün zaman oryantasyonu boyutu faktör yükleri 0,62 ile 0,84 
arasında değişen 5 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Keiser-Myer-Olkin 
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analiz sonucu 0,84 ve Bartlett testi anlamlı (p=.000) olarak hesaplanmıştır. 
Faktörün toplam varyansı açıklama oranı % 68,32 ve güvenirlik katsayısı 
0,85’dir.

1.1.2. Sıkılık ve Esneklik boyutu
Araştırma kapsamında sıkılık-esneklik boyutunun ölçümü için kullanı-

lan ölçek Khandwalla (1976) tarafından organizasyon yapısında organikliği 
ölçümlemek amacıyla geliştirilmiştir.  Sıkılık-esneklik boyutları birbirin-
den bağımsız hareket etmemekte, birbirine zıt iki kutup gibi davranmakta-
dır. Araştırmacılar tarafından yapılan ön-test ve pilot çalışmalar sonucunda 
5 sorudan oluşan 7’li Likert tipinde iki uçlu maddeler kullanılarak boyut 
ölçümlenmiştir. Ölçekte yer alan ifadeler “1= sol sütundaki ifadeyi en iyi 
yansıtır, 2= sol sütundaki ifadeyi oldukça yansıtır, 3= sol sütundaki ifadeyi 
az yansıtır, 4= Tam arada bir durumu ifade eder, 5= Sağ sütundaki ifadeyi 
az yansıtır, 6= Sağ sütundaki ifadeyi oldukça yansıtır, 7= Sağ sütundaki 
ifadeyi en iyi yansıtır” şeklindedir. Sıkılık- esneklik boyutunun ölçümü 
için kullanılan veri toplama aracının iki uçlu olması analizlerde ortalama 
skorların dikkate alınmasına neden olmuştur. Bu skorlarda 4’ün altındaki 
ortalamalar sıkılığı temsil ederken, 4’ün üzerindeki ortalamalar esnekli-
ği temsil etmektedir.  (Üstün, 2015) Çalışmada cronbach alpha değeri ise 
α=,949 ve faktörün toplam varyansı açıklama oranı % 57,3’dür.

1.1.3.Yenilikçi Eğilimi
Scott ve Bruce (1994) tarafından geliştirilen ölçek yenilikçi davranış 

ölçeği altı sorudan oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması ve uy-
gulaması Akkoç tarafından gerçekleşmiştir. Akkoç (2012), “Gelişim Kül-
türü ve Etik İklimin Yenilikçiliğe Etkisinde Dağıtım Adaletinin Rolü” adlı 
araştırmasında uyarladığı ölçeğin güvenirlik katsayısını α=89 olarak belir-
lemiştir. Bu araştırma için cronbach alpha değeri ise α=,92’dir.  Soruların 
cevaplanmasında 5’li likert kullanılmış olup, hiç katılmıyorum (bir), katıl-
mıyorum (iki), kararsızım (üç), katılıyorum (dört), kesinlikle katılıyorum 
(beş) puan olarak puanlandırılmıştır.
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2.BULGULAR
Tablo 1: Kişisel Bilgilerinin Dağılımları

 n %

cinsiyet
kadın 98 49,0
erkek 102 51,0

yaş
18-25 71 35,5
25-35 91 45,5
35 ve üstü 38 19,0

öğrenim durumu

lise 3 1,5
önlisans 99 49,5
lisans 91 45,5
yüksek lisans 7 3,5

çalışma süresi
0-1 44 22,0
1-5 64 32,0
5 ve üstü 92 46,0

işletmede çalışma süresi
0-1 51 25,5
1-5 76 38,0
5 ve üstü 73 36,5

konum

müdür 1 ,5
müdür yardımcısı 16 8,0
operasyon servis yetkilisi 51 25,5
pazarlama yetkili yardımcısı 30 15,0
gişe yetkilisi 100 50,0
asistan 2 1,0

Çalışanların %51,0’i erkek, %45,5’i 26-35 yaşında, %49,5’i ön lisans 
mezunudur. Çalışanların % 46,0’sı 5 yıl ve üstü süredir çalışmakta, %38,0’i 
1-5 yıldır işletmesinde çalışmakta, %50,0’si gişe yetkilisidir.

Tablo 2: Ölçek Puanlarının Betimleyici İstatistikleri

 Minimum Maksimum Ortalama Std. 
Sapma Çarpıklık Basıklık

Yenilikçi 
Eğilimi 1,71 5,00 3,67 0,87 -0,80 -0,85

Sıkılık-
Esneklik 1,00 6,00 3,32 1,45 0,30 -1,09

Zaman 
Oryantasyonu 2,25 5,00 3,77 0,56 -0,83 0,42

Belirsizlik 
Kaçınma 3,00 5,00 4,19 0,35 -0,15 0,84

Bireycilik 2,00 5,00 3,92 0,49 -1,02 2,34
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Çalışanların; yenilikçi eğilimi puan ortalaması 3,67±0,87’dir. Çalışan-
ların; sıkılık-esneklik puan ortalaması 3,32±1,45’tir. Çalışanların; zaman 
oryantasyonu puan ortalaması 3,77±0,56 , belirsizlikten kaçınma puan or-
talaması 4,19±0,35 , bireycilik puan ortalaması 3,92±0,49’dur.

Tablo 3: Ölçek Puanlarının İlişkisi

 Yenilikçi 
Eğilimi

Sıkılık-
Esneklik

Zaman 
Oryantasyonu

Belirsizlikten 
kaçınma Bireycilik

Yenilikçi 
Eğilimi

r 1 ,512** ,464** ,451** ,077
p  ,000 ,000 ,000 ,278

Sıkılık-
Esneklik

r  1 ,222** ,163* -,074
p   ,002 ,021 ,297

Zaman 
Oryantasyonu

r   1 ,338** ,060
p       ,000 ,396

Belirsizlik 
Kaçınma

r    1 ,131
p     ,064

Bireycilik
r     1
p      

**p<0,01 , *p<0,05 anlamlı ilişki var , p>0,05 anlamlı ilişki yok , Ko-
relasyon katsayısı güç düzeyleri; 0<r<0,299 zayıf, 0,300<r<0,64 orta, 
0,65<r<0,84 yüksek, 0,85<r<1 çok güçlü (Ural ve Kılıç, 2006: 248).

Yapılan Pearson korelasyon analizi sonuçlarına göre;

Yenilikçi eğilimi puanı ile sıkılık-esneklik (r=0,512), Zaman oryantas-
yonu (r=0,464), Belirsizlikten kaçınma (r=0,451) puanları arasında pozitif 
yönlü orta kuvvetli ilişki bulunmaktadır (p<0,05).

Sıkılık-esneklik puanı ile zaman oryantasyonu (r=0,222) Belirsizlikten 
kaçınma (r=0,163) puanları arasında pozitif yönlü zayıf ilişki bulunmak-
tadır (p<0,05).

Zaman oryantasyonu puanı ile belirsizlikten kaçınma (r=0,338) puanı 
arasında pozitif yönlü orta kuvvetli ilişki bulunmaktadır (p<0,05).
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Model X

Tablo 4: Sıkılık-Esneklik ve Yenilikçilik Arasındaki İlişkide Zaman Oryantasyonunun 
Düzenleyiciliğine İlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi

Bağımsız 
Değişken

Katsayılar Model
B t p F R2

Sıkılık-Esneklik 0,512 8,377 0,000* 70,168** 0,262

Sıkılık-Esneklik 0,430 7,532 0,000*
63,211** 0,391

Zaman 
Oryantasyonu 0,369 6,465 0,000*

F değişim=41,797* ; R2 değişim=0,129

Sıkılık-Esneklik 0,457 8,330 0,000*

52,832** 0,447

Zaman 
Oryantasyonu 0,332 6,017 0,000*

Sıkılık-Esneklik 
* Zaman 
Oryantasyonu

-0,241 -4,464 0,000*

F değişim=19,928* ; R2 değişim=0,056

*p<0,05 anlamlı etki/değişim var , p>0.05 anlamlı etki/değişim yok 
, **model anlamlı
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Yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre;

Hiyerarşik regresyon dizisinde kurulan 1. model istatistiksel olarak an-
lamlıdır (F=70,168 ,p<0,05). Sıkılık-Esneklik (B=0,512) yenilikçi eğilimi 
pozitif etkilemektedir (p<0,05). 

Hiyerarşik regresyon dizisinde kurulan 2. model istatistiksel olarak an-
lamlıdır (F=63,211 , p<0,05). Sıkılık-Esneklik (B=0,430), Zaman oryan-
tasyonu (B=0,369) yenilikçi eğilimi pozitif etkilemektedir (p<0,05). 1. mo-
dele zaman oryantasyonu eklenmesiyle modelde anlamlı derecede değişim 
olmuş, modelde %12,9’luk açıklama yüzde artışı olmuştur. (△F=41,797 , 
p<0,05) Hiyerarşik regresyon dizisinde kurulan 3. model istatistiksel ola-
rak anlamlıdır (F=52,832 , p<0,05). Sıkılık-Esneklik (B=0,457), zaman 
oryantasyonu (B=0,332) yenilikçi eğilimi pozitif etkilemekte, sıkılık-es-
neklik * zaman oryantasyonu etkileşimi (B=-0,241) negatif etkilemekte-
dir (p<0,05). 2. modele sıkılık-esneklik * zaman oryantasyonu etkileşimi 
eklenmesiyle modelde anlamlı derecede değişim olmuş modelde % 5,6’lık 
açıklama yüzde artışı olmuştur (△F=19,928 , p<0,05). 

Bu kapsamda düzenleyici değişken olan zaman oryantasyonu algısının 
düşük ve yüksek olduğu durumda sıkılık-esneklik boyutu  ile yenilikçi eği-
lim arasındaki ilişkinin sıfırdan anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşma-
dığı incelenmelidir (Aiken ve West,1991).

Bu sonuçlara göre grafikte yenilikçi eğilimin en yüksek olduğu nokta 
esnekliğin ve zaman oryantasyonunun en yüksek olduğu noktadır. Buna 
göre H1 hipotezi kabul edilmiştir.
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Model Y

Tablo 5: Sıkılık-Esneklik ile Yenilikçi Eğilim Arasındaki İlişkide Belirsizlikten Kaçınma-
nın Düzenleyiciliğine İlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi

Bağımsız Değişken
Katsayılar Model
B t p F R2

Sıkılık-Esneklik 0,512 8,377 0,000* 70,168** 0,262

Sıkılık-Esneklik 0,450 8,050 0,000*
65,906** 0,401

Belirsizlik Kaçınma 0,378 6,766 0,000*

F değişim=45,777* ;  R2 değişim=  0,139

Sıkılık-Esneklik 0,448 8,067 0,000*

45,965** 0,413
Belirsizlik Kaçınma 0,345 5,971 0,000*

Sıkılık-Esneklik 
* Belirsizlikten 
Kaçınma

-0,115 -2,011 0,046*

F değişim=4,044* ;    R2 değişim=0,012

*p<0,05 anlamlı etki/değişim var , p>0,05  anlamlı etki/değişim yok 
, **model anlamlı
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Yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre;

Hiyerarşik regresyon dizisinde kurulan 1. model istatistiksel olarak an-
lamlıdır (F=70,168 ,p<0,05). Sıkılık-esneklik (B=0,512) yenilikçi eğilimi 
pozitif etkilemektedir (p<0,05). 

Hiyerarşik regresyon dizisinde kurulan 2. model istatistiksel olarak 
anlamlıdır (F=65,906, p<0,05). Sıkılık-Esneklik (B=0,450), Belirsizlik-
ten kaçınma (B=0,378) yenilikçi eğilimi pozitif etkilemektedir (p<0,05). 
1. modele belirsizlikten kaçınma eklenmesiyle modelde anlamlı derece-
de değişim olmuş modelde %13,9’luk açıklanma yüzde artışı olmuştur 
(△F=45,77 , p<0,05).

Hiyerarşik regresyon dizisinde kurulan 3. model istatistiksel olarak 
anlamlıdır (F=45,965, p<0,05). Sıkılık-Esneklik (B=0,448), belirsizlikten 
kaçınma (B=0,345) yenilikçi eğilimi pozitif etkilemekte, sıkılık-esneklik 
* belirsizlikten kaçınma etkileşimi (B=-0,115) negatif etkilemektedir (p 
<0,05). 2. modele sıkılık-esneklik * belirsizlikten kaçınma etkileşimi ek-
lenmesiyle modelde anlamlı derecede değişim olmuş modelde % 1,2’lik 
açıklanma yüzde artışı olmuştur (△F=4,044, p<0,05). Belirsizlikten kaçın-
manın sıkılık-esneklik boyutu ile yenilikçi eğilim etkileşiminde düzenle-
yici rolünün olduğu söylenebilir. Buna göre yenilikçi eğilimin en yüksek 
olduğu nokta esnekliğin ve belirsizlikten kaçınmanın da en yüksek olduğu 
noktadır. Buna göre H2 hipotezi kabul edilmiştir.
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Model Z

Tablo 6: Sıkılık-esneklik ile Yenilikçi Eğilim Arasındaki İlişkide Bireyciliğin Düzenleyicili-
ğine İlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi

Bağımsız Değişken
Katsayılar Model
B t p F R2

Sıkılık-Esneklik 0,512 8,377 0,000* 70,168** 0,262

Sıkılık-Esneklik 0,520 8,549 0,000*
37,352** 0,275

Bireycilik 0,116 1,900 0,059
F değişim=3,612 ;  R2  değişim=0,013

Sıkılık-Esneklik 0,518 8,544 0,000*

25,808** 0,283Bireycilik 0,120 1,980 0,049*

Sıkılık-Esneklik * 
Bireycilik -0,091 -1,499   0,136

F değişim=2,247 ;  R2 değişim=0,008

*p<0,05 anlamlı etki/değişim var , p>0.05 anlamlı etki/değişim yok, 
**model anlamlı

Yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre;

Hiyerarşik regresyon dizisinde kurulan 1. model istatistiksel olarak an-
lamlıdır (F=70,168 , p<0,05). Sıkılık-Esneklik (B=0,512) yenilikçi eğilimi 
pozitif etkilemektedir (p<0,05). 

Hiyerarşik regresyon dizisinde kurulan 2. model istatistiksel olarak 
anlamlıdır (F=37,352 , p<0,05). Sıkılık-Esneklik (B=0,520) yenilikçi eği-
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limi pozitif etkilemektedir (p<0,05). 1. modele bireycilik eklenmesiyle 
modelde anlamlı derecede değişim olmamıştır (△F=3,612, p>0,05) Hiye-
rarşik regresyon dizisinde kurulan 3. model istatistiksel olarak anlamlıdır 
(F=25,808 , p<0,05). sıkılık-esneklik (B=0,518), bireycilik (B=0,120) ye-
nilikçi eğilimi pozitif etkilemektedir (p<0,05).  2. modele sıkılık-esneklik 
* bireycilik etkileşimi eklenmesiyle modelde anlamlı derecede değişim ol-
mamıştır (△F=2,247, p>0,05). Bu sonuçlara göre sıkılık-esneklik boyutu-
nun yenilikçi eğilime etkisinde bireycilik düzenleyici etkiye sahip değildir. 
Buna göre H3 hipotezi reddedilmiştir.

SONUÇ
Kültür, çevresini etkileyen soyut bir olgudur. Edgar Schein’e göre kül-

türel güçlerin işleyişini anlamadığımızda bu güçlerin kurbanı oluruz (Ka-
mara, 2015) Kültürel arka plan, inovasyonu iki kanal üzerinden belirleyen 
kilit bir faktördür. Birincisi kültürel özellikleri bir nesilden diğerine akta-
ran dinamik bir süreç olan sosyal öğrenme süreci ikincisi daha verimli yö-
netişim yapılarını kolaylaştıran ve yenilikçiliği ve rekabet avantajını geliş-
tirmeyi kolaylaştıran organizasyonel yapı. Bu kanallar bazen yeniliklerin 
farkını önler ve bazen arttırır (Kostis vd., 2018). 

İnovasyon kültürü, zorluklara ve bağlılığa cevap vererek, yeni fikirlere des-
tek ve alan sağlayan, kendine özgü bir yaklaşım olan güven ve açıklığı kapsar.  
Kültür, çalışanların yenilikçiliği bir kurumun temel değeri olarak kabul 
etme kabiliyetini ve bir kuruma olan bağlılıklarını arttırabilir. İnovasyon 
destekleyici kültür, yeni çözümler üretilmesini veya dışarıdan emilmesini 
teşvik eder ve yaratıcı fikirlerin daha etkili uygulanmasına katkıda bulu-
nur. Buna göre, başarılı inovasyonun, büyük ölçüde doğru örgüt kültürü 
tarafından belirlendiğini söylenebilir (Kras ´nicka vd., 2018) 

Bu çalışmanın amacı, sıkılık -esneklik eğilimi ile yenilikçi eğilim ara-
sındaki ilişkide kültürün düzenleyici etkisini test etmektir. Çalışmada sıkı-
lık-esneklik boyutunun yenilikçi eğilime etkisinde belirsizlikten kaçınma 
düzenleyici etki rolüne sahiptir.  Esnekliğin yüksek belirsizlikten kaçınma-
nın da yüksek olduğu noktada yenilikçi eğilim en yüksek noktadır. Ayrıca 
yüksek esneklik ve 

zaman oryantasyonunun en yüksek olduğu noktada yenilikçi eğilimin 
en yüksek olduğu görülmektedir.

Kültürün, inovasyon verimliliğini etkilemede önemli olduğu bir ger-
çektir. Çalışmadaki bulguların aksine literatürde ulusal kültürün belirsiz-
likten kaçınma boyutu ile yenilikçilik arasında negatif ilişki tespit edil-
miştir (Chen vd., 2017) Ayrıca Rinne vd.,(2012) ve Mueller and Thomas 
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(2001) çalışmasında ‘inovasyon odaklılık ile belirsizlikten kaçınma arasın-
da anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Belirsizliğe karşı toleransın düşük 
olduğu Türk toplumunda (Sargut, 1994:120) çalışanların yenilikçi eğilim 
algısını etkilemediği söylenebilir. Bukowski ve Rudnicki (2018) yaptığı 
araştırmada kültürel boyutlardan uzun vadeli yönelimin inovasyon yoğun-
luğunun olumlu ve güçlü kültürel öngördürücüsü olduğu tespit edilmiş-
tir. Uzun vadeli planlama ve değişimin kabul edilmesi, inovasyonu artıran 
önemli kültürel özelliklerdendir (Kostis 2018)

Esnekliğin hakim olduğu örgütler stratejik anlamda yenilikçiliğe vurgu 
yapmaktadır. Çalışmada bu sonucu doğrular niteliktedir. Özellikle banka-
lar için esnek örgüt yapılarının oluşturulması; çalışanların geçmiş odaklı 
olmayarak yeni bilgileri eskileri ile değiştirmeye istekli olmaları örgütsel 
hafızalarını etkileyerek yenilikçi eğilimleri üzerinde olumlu etki oluştura-
bilecektir.
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BORSA İSTANBUL’DA YER ALAN TEKNOLOJİ 
ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL RASYOLARININ ÇOK 

KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE 
ÖLÇÜMÜ1

Beyza BOZKIR2, Günay Deniz DURSUN3

GİRİŞ
Teknoloji, insanoğlunun ihtiyaçları ile birlikte ortaya çıkmaya başla-

yan, zaman geçtikçe gelişen bir özelliğe sahip olmakla birlikte bilgi, bece-
ri ve tekniklerin oluşturduğu bir bütün olarak ifade edilen bir kavramdır. 
18. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar oldukça önemli evreler yaşayan ve akan 
zaman ile birlikte değişen ve gelişen bu kavram günümüzde her alan için 
önemli ve vazgeçilmez olan bir niteliğe sahip olmuştur.

 Küresel hale gelmesi ile birlikte ekonomi içerisinde büyük ve güçlü 
bir paya sahip olan teknoloji sektörü ekonominin en önemli unsurlarından 
biri haline gelmiştir. Günümüzde finansal bilgi kullanıcıları için oldukça 
önemli bir yere sahip olan bu sektör yakından takip edilmekte ve gün geç-
tikçe daha değerli bir hale gelmektedir.

Tüm bunlar göz önüne alındığında finansal bilgi kullanıcısı olarak ni-
telendirilen yöneticiden yatırımcıya, kredi kuruluşlarından topluma kadar 
herkes teknoloji sektörü içerisinde yer alan işletmeleri ve bu işletmelerin 
mali durumları hakkında bilgileri edinme istediği içerisindedir. Bu isteğin 
sebebi yatırımcının, yöneticinin, kredi kuruluşlarının, araştırmacıların ilgi-
li tüm bilgi kullanıcılarının alanları ile bütünleştirerek bu sektör ile ilgili 
atacakları adımlar hakkında karar verme ihtiyaçlarının doğmuş olmasıdır.

Bu çalışma, bilgi kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu çözümü elde edebil-
meleri ve teknoloji sektöründe yer alan işletmeleri ihtiyaçları doğrultusun-
da değerlendirerek etkin, verimli ve doğru kararları alabilmeleri amacıyla 
hazırlanmıştır. Çalışmada, BİST Teknoloji Şirketleri’nin 2014-2018 yılla-
rına ait rasyoları hesaplanarak finansal performansları elde edilmiş ve her 
yıl için ayrı ayrı olmak üzere TOPSIS ve Gri İlişkisel Analiz yöntemleri 
kullanılarak sıralamaları oluşturulmuştur. 

1 Bu araştırma, “Borsa İstanbul’da Yer Alan Teknoloji Şirketlerinin Finansal Rasyolarının Çok 
Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Ölçümü” isimli yüksek lisans tezinden türetilmiştir.

2 İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Denetimi
3 Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe 

ve Finans Yönetimi Bölümü
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1. ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ
Karar verme kavramı, insanoğlunun seçim yapma imkanının artması ile 

birlikte başlayan, dünyanın ve insanların gelişimi ile orantılı olarak gelişim 
gösteren bir yapıya sahiptir. Karar vermek kısaca, alternatifler içerisinden 
birini seçmek olarak anlatılabilir ve buna bağlı olarak alınan her kararın 
ardında bırakılan başka alternatiflerin de bulunduğu da bir gerçektir. 

Hemen hemen her karar alıcı için önemli olan, seçim yapabileceği al-
ternatifler arasından maksimum fayda sağlayacağı aynı zamanda minimum 
bedel ödeyeceği bir tercih yapmaktır. Doğru, güvenilir ve maksimum fay-
dayı sağlayacak olan kararı verebilmek için izlenecek süreç ve yöntemin 
de güvenilir olması gerekmektedir. Günümüzde kamu sektöründe, özel 
sektörde, kişi veya grupların günlük hayatlarında karşılaşma olasılığının 
yüksek olduğu karar verme problemleri ve karar alma ihtiyaçları giderek 
önemli bir hal almıştır. Karmaşık yapıdaki karar verme problemlerinde, 
alternatiflerin ölçülememesi, karşılaştırılma yapılmasının zor olması du-
rumları ile karşılaşılabilmektedir. Bu tür durumlarla karşılaşılması halinde 
karar vericileri istedikleri çözüme ulaştırmak için çok kriterli karar verme 
yöntemlerinden yararlanılmaktadır (Urfalıoğlu ve Genç, 2013, s.322). 

Çok kriterli karar verme (ÇKKV) (Multiple Criteria Decision Making_
MCDM), bilimsel çalışmalarda çokça yararlanılan bir yöntemdir. Birden 
fazla alternatifin ve kriterin bulunduğu karar alma problemlerinin çözü-
münde çok kriterli karar verme yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Bu 
yöntemler, alternatifler arasında oluşan ölçüm ve karşılaştırma sorunları 
gibi pek çok durumda ekstra yaklaşımlar üreterek ve çözümleri karar veri-
ciye sunar (Urfalıoğlu ve Genç, 2013, s.322).

 Çok kriterli karar verme yöntemleri, günlük hayatta karşılaşılan pek 
çok karar probleminin çözümünde de yararlanılabilecek bir yöntemdir. 
Örneğin bir araba seçimi yapacak olan alıcı arabayı seçerken arabanın 
modeli, motor hacmi, markası, fiyatı gibi pek çok kriteri göz önünde bu-
lundurarak bir sıralama oluşturur ve bu sıralamaya göre seçimini yapar. 
Finansal, ekonomik, endüstriyel, politik ve kişisel tercih problemlerinin 
çözümü başta olmak üzere pek çok alanda da yararlanılan çok kriterli karar 
verme yöntemleri, 1960 yılından itibaren geliştirilmeye başlanmıştır (Ta-
şabat, Cinemre ve Şen, 2015, s.96). 

Zamanla yöntemlerin teorik gelişim ile birlikte uygulama alanlarında 
da önemli gelişmeler yaşandığı gözlemlenmiştir (Karaatlı ve arkadaşla-
rı,2015, s.215). Karar vericilerin ihtiyaç ve problemlerinin zamanla artış 
göstermesine bağlı olarak, karar alma sürecinde yararlanılan, çok kriterli 
karar verme yöntemlerinin gelişmesi, bilimin gelişmesine ve insan ihtiyaç-
larının karşılanmasına büyük katkı sağlamaktadır (Paksoy,2017, s.3).   
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Literatürde her sektör ve her farklı seçim için uygun olabilecek birden 
fazla çok kriterli karar verme yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemlerin bir-
birinden üstün özelliklerinin bulunmakla birlikte, problemin çözümü için 
seçilecek olan yöntem, problemin yapısına ve ulaşılmak istenen sonuca 
göre belirlenmelidir. 

Çok kriterli karar verme yöntemlerinin genel olarak işleyiş süreci Şekil 
1’deki gibidir;

Şekil 1: Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Süreci

Literatürde yer alan çalışmalarda sıklıkla kullanılan çok kriterli karar 
verme yöntemleri şunlardır; 

• Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP)

• Analitik Ağ Süreci (AAS)

• ELECTRE

• VIKOR

• PROMETHEE

• Veri Zarflama Analizi

• TOPSIS 

• Gri İlişkisel Analiz 
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3. BORSA İSTANBUL’DA YER ALAN TEKNOLOJİ 
ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL RASYOLARININ ÇOK 
KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE 
ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE ARAŞTIRMA
Araştırmanın temel amacı, Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren teknoloji 

şirketlerinin 2013-2018 yıllarını kapsayan faaliyet raporlarının incelenerek 
finansal rasyolarının hesaplanması ve çok kriterli karar verme yöntemle-
rinden TOPSIS ve Gri İlişkisel Analiz kullanılarak bu teknoloji şirketleri-
nin kendi aralarındaki sıralamanın ortaya konulmasıdır.

3.1 Araştırmanın Verileri
Araştırmanın örneklemini, Kamu Aydınlatma Platformu’ nda (KAP) 

yer alan on altı BİST Teknoloji Şirketi oluşturmaktadır. Sözü edilen şir-
ketler içerisinde yer alan Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.’nin 2014, 
2015 ve 2016 yıllarına ait verilerine ulaşılamaması nedeniyle bu şirket 
araştırmaya dahil edilmemiştir.

Tablo 1. Araştırmada Yer Alan BİST Teknoloji Şirketleri

Şirketler Kod

Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. ALCTL

Arena Bilgisayar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ARENA

Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ARMDA

Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ASELS

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. DGATE

Despec Bilgisayar Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. DESPC

Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. ESCOM

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. FONET

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. INDES

Karel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. KAREL

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. KRONT

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı Ve Donanımı Sanayi Ve 
Ticaret A.Ş.

LINK

Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. LOGO

Netaş Telekomünikasyon A.Ş. NETAS

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. PKART
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Çalışmada BİST Teknoloji Şirketleri’nin finansal performanslarının 
değerlendirilmesi için on farklı finansal rasyo seçilmiştir. KAP’ tan ya-
rarlanılarak, bu şirketlerin ilgili dönemlerine ait yıl sonu faaliyet raporları 
incelenmiş ve çalışma kapsamında yer alan her bir yıl için ayrı ayrı rasyo 
hesaplamaları yapılmıştır. Araştırmada kullanılmak üzere belirlenen rasyo-
lar ve bu rasyoların hesaplama yöntemleri ile çalışma içerisinde kullanılan 
kodları Tablo 2’de yer almaktadır.

Tablo 2. Araştırmada Kullanılan Oranlar ve Kodları

Oranlar Kod

Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar   L1
Finansal Kaldıraç Oranı (Toplam Yabancı Kaynaklar / Toplam Aktifler)
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Toplam Kaynaklar
Duran Varlıklar / Özkaynaklar
Stok Devir Hızı (Satışların Maliyeti / Ortalama Stok)
Alacak Devir Hızı (Kredili Net Satışlar / Ortalama Ticari Alacaklar)
Maddi Duran Varlık Devir Hızı (Net Satışlar / Ortalama Maddi Duran 
Varlıklar)
Toplam Aktifler Devir Hızı (Net Satışlar/ Ortalama Toplam Aktifler)
Faaliyet Karlılığı (Faaliyet Karı / Net Satışlar)
Net Kar / Özkaynaklar

M1
M2
M3
F1
F2
F3
F4
K1
K2

3.2 Araştırmanın Yöntemi
Çalışmada, teknoloji şirketlerinin finansal rasyolarına göre sıralamala-

rının yapılabilmesi için literatürde yer alan çalışmalarda sıklıkla yararla-
nılan birer yöntem olma özelliği gösteren, TOPSIS ve Gri İlişkisel Analiz 
çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılmıştır.

3.2.1 TOPSIS Yöntemi
TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solu-

tion), 1981 senesinde Hwang ve Yoon tarafından geliştirilmiştir (Soba ve 
Eren, 2011, s.27). Çok kriterli karar verme problemlerinin çözümlenmesi 
için kullanılan bu yöntem; karar verici tarafından belirlenen alternatifin 
ideal çözüme yakın, negatif ideal çözüme ise uzak olması gerektiğine var-
sayımına dayanmaktadır (Jadidi vd., 2008, s. 763). Yöntem içerisinde yer 
alan ideal çözüm; ulaşılabilecek olan en iyi kriterlerin tümünü ifade eder-
ken negatif ideal çözüm ise, ulaşılabilecek en kötü olarak olarak nitelendi-
rilen tüm değerleri ifade etmektedir (Bülbül ve Köse, 2011, s.79). TOPSIS 
nitel bir değişiklik yapılmadan, direkt olarak veriler üzerinde uygulaması 
yapılabilen bir yöntemdir (Ektik ve Sezgin, 2017, s. 720).
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TOPSIS yöntemin uygulamasında ilk olarak karar matrisi oluşturul-
maktadır. Karar matrisi oluşturulurken, alternatifler alt alta sıralanmakta 
alternatiflerin karşılarına ise her kriterin alternatiflere göre gösterdikleri 
özellikler yerleştirilmektedir (Yurdakul ve İç, 2003, s. 12).  TOPSIS yön-
teminin uygulanmasında yer alan adımlar şu şekildedir (Dursun ve Bozkır, 
2018, s.248-249; Yayar ve Baykara, 2012, s.32-33);

Adım 1: Normalize karar matrisinin oluşturulması.

Karar matrisindeki kriterlere ait skor veya özelliklerin kareleri topla-
mının karekökünün alınması ile matris normalize edilmiş olmaktadır. Bu 
adımda yapılan işlemler ile, karar matrisindeki kriterlerin istatistiki olarak 
düzenlenmesini yapılmış olmaktadır.

(1)

Adım 2: Ağırlıklandırılmış normalize karar matrisinin oluşturulması.

Normalize edilmiş karar matrisinin elemanları kriterlere verilen önem 
değerleri doğrultusunda ağırlıklandırılmaktadır. Önem değerleri, kriterle-
rin karar verici tarafından belirlenen ağırlık değerleri ile çarpılması ile elde 
edilmektedir.

      i=1,.....n; j=1,.....,k  (wj ; her bir j. kriterin ağırlığı)         (2)

Adım 3: İdeal ve negatif ideal çözümlerin oluşturulması.

Bu adımda, a* ve a- ideal noktaları belirlenmekte ve ağırlıklandırılmış 
matriste yer alan her bir kolonda maksimum ve minimum değerler tespit 
edilmektedir. 

a* = {x1 * , x2 * ,......, xk * } (maksimum değerler)

a - = {x1 - , x2 - ,......, xk - } (minimum değerler)
(3)

Adım 4: Maksimum ideal noktaya olan uzaklığın hesaplaması. 

Bu adım, kriter değerlerinin en yüksek olduğu ve rasyonel tercihin ya-
pıldığı ideal çözümü ifade etmektedir.
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   , i=1,....,n
(4)

Adım 5: Minimum ideal noktaya olan uzaklığın hesaplaması.

 negatif ideal çözümü ifade etmektedir. TOPSIS yöntemine göre ne-
gatif ideal çözüme en uzak olan alternatif, ideal çözüme en yakın ve olması 
istenen alternatif olarak kabul edilir.

 , i=1,....,n
(5)

Adım 6: İdeal çözüme göreli yakınlığın hesaplanması ve alternatiflerin 
ideal çözüme göreli yakınlık (* Ci) skorlarına göre sıralanması. 

Altıncı ve son adımda, her alternatifin göreli uzaklığı ve skoru aşağıda 
yer alan ile hesaplanmaktadır. Yöntemin uygulaması ile birlikte elde edilen 
göreli uzaklık ne kadar yüksek ise alternatifin sıralaması o kadar yüksek 
olduğu kabul edilmektedir.

  , i=1,....,n (6)

3.2.2 Gri İlişkisel Analiz Yöntemi
1982 yılında Profesör Ju Long Denk tarafından geliştirilen Gri Sistem 

Teorisi, eksik veri ile belirsizlik taşıyan karar verme problemlerinin çö-
zümlenmesine yardımcı olma amacı taşımaktadır (Karadeniz vd.,2017, 
s.165). Bu renkler bilginin belirginlik derecesini ortaya çıkarmak için 
kullanılmaktadır. Bilinmeyen bilgiye sahip sistemler siyah, bilinen bilgi-
ye sahip sistemler beyaz, kısmen bilinmeyen ve kısmen bilinen diğer bir 
anlamla eksik bilgiye sahip olan sistemler ise gri sistemler olarak nitelen-
dirilmektedir (Baş ve Çakmak,2012,65). Bu teori, belirsizliğin sayısallaş-
tırılması amacı ile kullanılan bir yöntem olma özelliği göstermektedir. Gri 
İlişkisel Analiz, hesaplanması basit, anlaşılır bir yöntem olma özelliği gös-
teren ve karar vericilere kendileri için en doğru olan kararı vermeleri konu-
sunda yardımcı olan bir yöntemdir. Gri İlişkisel Analiz yöntemi 6 adımdan 
oluşmaktadır. Bu adımlar şunlardır (Peker ve Baki, 2011, s.8-9; Karadeniz 
vd.,2017, s.165-167; Yıldırım ve Önder, 2018, s.232-236);

Adım 1: Karar matrisinin oluşturulması.

Alternatifler m, kriterler n olmak üzere mxn’ lik bir X karar matrisi 
oluşturulmaktadır.
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           (7)

Adım 2: Referans serisinin ve karşılaştırma matrisinin oluşturulması.

Karar verme problemlerinde karşılaştırma yapabilme amacıyla referans 
serileri belirlenmektedir. Bu seri = ( (1), ……, (j), ……, (n) şek-
lindedir. =(j), j. kriterin içinde bulunduğu değerler arasındaki en büyük 
değerini, en küçük değerini ya da olması beklenen değerini ifade etmekte-
dir. Referans serisinin birinci adımda oluşturulan karar matrisine ilk satır 
olarak dahil edilmesi ile matris karşılaştırma matrisi haline getirilmiş olur.

Adım 3: Normalizasyon ve normalizasyon matrisinin oluşturulması.

Karar problemlerinde yer alan serilerin farklı boyutlarda ve farklı bi-
rimlerde analiz edildiği durumlarda verilerin karşılaştırılabilir olması için 
aynı birimler haline getirilmesi gerekmektedir. Bir serinin geniş aralıkla ile 
değer aldığı hallerde verilerin daha minimal aralıklar haline getirilmesine 
normalizasyon işlemi veya gri ilişkisel oluşum adı verilmektedir. Serinin 
özelliği göz önünde bulundurularak seçilen aşağıda yer alan üç farklı nor-
malizasyon işlemi bulunmaktadır. Bunlar;

Fayda hali: Daha büyük değer elde edilmek isteniyorsa;

           (8)

Maliyet durumu: Daha küçük değer elde edilmek isteniyorsa

            (9)

Optimallik durumu: Optimal bir değer elde edilmek isteniyorsa;

          (10)
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Denklemde yer alan j. değerin hedef değeri olup ≥
≥  aralığında bulunmaktadır. Bu işlemlerden sonra nor-

malizasyon matrisi haline getirilen karar matrisi şu şekildedir;

           (11)

Adım 4: Mutlak değer tablosunun oluşturulması.

Bu aşamada, kriterlerin özellikleri göz önünde bulundurularak, sıra de-
ğeri ile referans değeri arasında oluşan fark yani katsayı farklılıkları he-
saplanmaktadır. Hesaplama işlemi 89 numaralı denklemde gösterilmiştir.

= │  (j) –  (j) │   i=1,2,3, …, m ve j=1,2,3, …., n       (12)

           (13)

Adım 5: Gri ilişkisel katsayı matrisinin hesaplanması.

Gri ilişkisel katsayı matrisinin değerleri 91 numaralı denklem yardı-
mıyla hesaplanmaktadır. Denklem içerisinde yer alan  ,  ile 
arasında oluşan farkı ayarlama amacı taşıyan, ayırıcı katsayısını ifade et-
mektedir ve 0 ile 1 arasında değer almaktadır. Çalışmalarda  ‘nin 0,5 de-
ğeri alması gerektiği düşünülmektedir.

            (14)

 (j)            (15)

 (j)           (16)
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Adım 6: Gri ilişki derecesinin hesaplanması. 

Gri ilişkisel derecenin hesaplanması, sistemdeki  serisi ile  refe-
rans serisi arasındaki geometrik benzerliğin bir değerlendirmesidir ve seri-
lerin birbiri ile kıyaslanmasını sağlamaktadır. 94 numaralı denklemde yer 
alan  , i. değerin gri ilişki derecesini ifade etmektedir ve kriterler eşit 
öneme sahiptir. 95 numaralı denklemde ise , j. kriterin ağırlığını ifa-
de etmektedir.

   i=1,2,3, …, m           (17)

   i=1,2,3, …, m         (18)

3.3 Araştırmanın Bulguları
BİST Teknoloji Şirketleri’nin faaliyet raporlarından yararlanılarak elde 

edilen finansal rasyolarının sıralanması için gerçekleştirilen çalışmanın 
kapsamına, Gri İlişkisel Analiz ve TOPSIS çok kriterli karar verme yön-
temleri dahil edilmiştir. BİST Teknoloji Şirketleri ve bu şirketlerin 2014-
2018 yıllarına ait finansal rasyoları Microsoft Excel programı kullanılarak 
ayrı ayrı hesaplanmış ve elde edilen oranlar ile her yıla ait olmak üzere 
toplamda beş adet karar matrisi oluşturulmuştur. Uygulamalar anlatılırken 
2018 yılı verileri örnek olarak alınmıştır.

3.3.1 TOPSIS Yöntemi
TOPSIS yönteminin uygulamasının yapılabilmesi için gerekli olan ilk 

aşama karar verici tarafından belirlenen alternatiflerin ve kriterlerin yer 
aldığı karar matrisinin oluşturulmasıdır. İlgili yıla ait faaliyet raporlarında 
Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. ‘ye ait stok devri hızının bulunmaması se-
bebiyle karar matrisi içerisinde, şirkete ait bu oran sıfır olarak kabul edil-
mektedir.
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Tablo 3. BİST Teknoloji Şirketlerinin 2018 Yılı Karar Matrisi

L1 M1 M2 M3 F1 F2 F3 F4 K1 K2

ALCTL 2,8325 54,0409 0,2987 0,3350 6,8823 1,7159 5,5067 0,8479 0,1064 0,1252

ASELS 2,4798 47,7395 0,2406 0,7720 2,5187 2,9324 1,1466 0,4626 0,2470 0,2279

ESCOM 4,6494 2,9165 0,0283 0,8944 0,0000 0,1661 0,0225 0,0195 0,0000 0,0000

LOGO 1,7243 43,4309 0,2343 1,0536 407,7049 2,3287 0,9566 0,5702 0,2002 0,2106

NETAS 1,5382 56,2884 0,5461 0,3659 11,6337 1,1343 3,4929 0,5586 0,0000 0,0000

LINK 14,8276 11,8289 0,0501 0,2908 1205,4499 2,3618 1,4486 0,3715 0,3149 0,2648

ARENA 1,6394 59,4849 0,5907 0,0782 10,4841 3,7193 76,7654 2,4320 0,0138 0,0005

INDES 1,3113 72,5144 0,7189 0,2086 14,5855 5,6794 44,8185 2,5692 0,0359 0,3088

PKART 2,2823 36,7990 0,3589 0,2864 12,0459 6,8148 11,8542 2,1456 0,0411 0,1042

DGATE 1,6950 55,9966 0,5433 0,1799 65,1309 6,1147 41,2134 3,2617 0,0213 0,1777

ARMDA 1,9395 73,7360 0,5088 0,0503 20,9245 2,8859 148,3932 1,9611 0,0226 0,0000

KAREL 1,4204 65,0794 0,5862 0,4793 2,6278 3,0143 5,6198 0,9407 0,2197 0,2480

DESPC 2,8179 35,1767 0,3485 0,0279 12,3839 4,1374 160,4945 2,9008 0,0779 0,2686

KRONT 2,4044 24,6942 0,2392 0,5643 29,4275 1,6084 1,4299 0,6076 0,1242 0,1087

FONET 0,9919 27,8451 0,2164 1,0884 51,9205 4,2025 0,6239 0,4899 0,3303 0,2326

Karar matrisinin oluşturulmasından sonra atılacak olan ilk adım nor-
malize matrisin elde edilmesidir. Normalize matris, karar matrisinde yer 
alan değerlerin karesinin alınması ile elde edilen her bir sütun toplamının 
karekökünün hesaplanması sonucunda elde edilmektedir.

Tablo 4. Normalize Matris

 L1 M1 M2 M3 F1 F2 F3 F4 K1 K2

ALCTL 0,1652 0,2849 0,1845 0,1539 0,0054 0,1188 0,0229 0,1290 0,1694 0,1738

ASELS 0,1446 0,2517 0,1486 0,3547 0,0020 0,2030 0,0048 0,0704 0,3932 0,3162

ESCOM 0,2712 0,0154 0,0175 0,4109 0,0000 0,0115 0,0001 0,0030 0,0000 0,0000

LOGO 0,1006 0,2290 0,1447 0,4841 0,3195 0,1612 0,0040 0,0867 0,3187 0,2922

NETAS 0,0897 0,2967 0,3373 0,1681 0,0091 0,0785 0,0146 0,0850 0,0000 0,0000

LINK 0,8648 0,0624 0,0310 0,1336 0,9446 0,1635 0,0060 0,0565 0,5013 0,3673

ARENA 0,0956 0,3136 0,3648 0,0359 0,0082 0,2575 0,3199 0,3699 0,0220 0,0006

INDES 0,0765 0,3823 0,4440 0,0958 0,0114 0,3933 0,1867 0,3908 0,0571 0,4285

PKART 0,1331 0,1940 0,2217 0,1316 0,0094 0,4719 0,0494 0,3264 0,0655 0,1446

DGATE 0,0989 0,2952 0,3356 0,0826 0,0510 0,4234 0,1717 0,4961 0,0338 0,2465

ARMDA 0,1131 0,3887 0,3143 0,0231 0,0164 0,1998 0,6183 0,2983 0,0360 0,0000

KAREL 0,0828 0,3431 0,3621 0,2202 0,0021 0,2087 0,0234 0,1431 0,3498 0,3441

DESPC 0,1644 0,1854 0,2152 0,0128 0,0097 0,2865 0,6687 0,4412 0,1241 0,3727

KRONT 0,1402 0,1302 0,1477 0,2593 0,0231 0,1114 0,0060 0,0924 0,1977 0,1508

FONET 0,0578 0,1468 0,1337 0,5001 0,0407 0,2910 0,0026 0,0745 0,5258 0,3228
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İkinci adım ağırlıklandırılmış normalize matrisin oluşturulması-
dır. TOPSIS yöntemi içerisinde yapılan sübjektif tek hareket, ağır-
lıkların belirlenmesidir. Ağırlıklandırma, çalışma içerisinde yer alan 
faktörlerin önem derecesi göz önünde bulundurularak yapılmaktadır 
(Dursun ve Bozkır, 2018, s.250). Çalışmada her bir kriter için eşit 
ağırlıklar belirlenmiş olup ağırlık toplamları bir olan on kriterin her 
birinin ağırlık derecesi, 0,10 olarak hesaplanmıştır

Tablo 5. Ağırlıklandırılmış Normalize Matris

 L1 M1 M2 M3 F1 F2 F3 F4 K1 K2

ALCTL 0,0165 0,0285 0,0184 0,0154 0,0005 0,0119 0,0023 0,0129 0,0169 0,0174
ASELS 0,0145 0,0252 0,0149 0,0355 0,0002 0,0203 0,0005 0,0070 0,0393 0,0316
ESCOM 0,0271 0,0015 0,0017 0,0411 0,0000 0,0012 0,0000 0,0003 0,0000 0,0000
LOGO 0,0101 0,0229 0,0145 0,0484 0,0319 0,0161 0,0004 0,0087 0,0319 0,0292
NETAS 0,0090 0,0297 0,0337 0,0168 0,0009 0,0079 0,0015 0,0085 0,0000 0,0000
LINK 0,0865 0,0062 0,0031 0,0134 0,0945 0,0164 0,0006 0,0057 0,0501 0,0367
ARENA 0,0096 0,0314 0,0365 0,0036 0,0008 0,0258 0,0320 0,0370 0,0022 0,0001
INDES 0,0076 0,0382 0,0444 0,0096 0,0011 0,0393 0,0187 0,0391 0,0057 0,0428
PKART 0,0133 0,0194 0,0222 0,0132 0,0009 0,0472 0,0049 0,0326 0,0065 0,0145
DGATE 0,0099 0,0295 0,0336 0,0083 0,0051 0,0423 0,0172 0,0496 0,0034 0,0246
ARMDA 0,0113 0,0389 0,0314 0,0023 0,0016 0,0200 0,0618 0,0298 0,0036 0,0000
KAREL 0,0083 0,0343 0,0362 0,0220 0,0002 0,0209 0,0023 0,0143 0,0350 0,0344
DESPC 0,0164 0,0185 0,0215 0,0013 0,0010 0,0286 0,0669 0,0441 0,0124 0,0373
KRONT 0,0140 0,0130 0,0148 0,0259 0,0023 0,0111 0,0006 0,0092 0,0198 0,0151
FONET 0,0058 0,0147 0,0134 0,0500 0,0041 0,0291 0,0003 0,0075 0,0526 0,0323

Yöntemin üçüncü adımı, ideal ve negatif ideal çözümlerin oluşturulma-
sıdır. Bu adımda her bir kriter için karar vericinin amacı ile paralel olarak, 
her bir sütunun minimum ve maksimum değerleri alınmakta ve çözüm de-
ğerleri elde edilmektedir. 

Tablo 6. İdeal ve Negatif İdeal Çözüm Değerleri Tespit Edilen Rasyolar

Değerler Kriterler İdeal Çözüm Negatif İdeal Çözüm
Maksimum L1 0,0865 0,0058
Minimum M1 0,0015 0,0389
Minimum M2 0,0017 0,0444
Maksimum M3 0,0500 0,0013
Maksimum F1 0,0945 0,0000
Maksimum F2 0,0472 0,0012
Maksimum F3 0,0669 0,0000
Maksimum F4 0,0496 0,0003
Maksimum K1 0,0526 0,0000
Maksimum K2 0,0428 0,0000
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Bir sonraki adım, araştırma kapsamında yer alan on beş BİST Teknoloji 
Şirketi’nin ideal ve negatif ideal noktaya uzaklıklarının hesaplanmasıdır.

Tablo 7. BİST Teknoloji Şirketlerinin İdeal ve Negatif İdeal Çözüm Sonuçları

Şirketler İdeal Çözüm Negatif İdeal Çözüm
ALCTL 0,1569 0,0443
ASELS 0,1492 0,0725
ESCOM 0,1617 0,0725
LOGO 0,1343 0,0811
NETAS 0,1726 0,0238
LINK 0,0932 0,1499
ARENA 0,1586 0,0558
INDES 0,1563 0,0725
PKART 0,1525 0,0672
DGATE 0,1504 0,0731
ARMDA 0,1556 0,0726
KAREL 0,1566 0,0594
DESPC 0,1368 0,0987
KRONT 0,1543 0,0550
FONET 0,1471 0,0926

TOPSIS yönteminin son aşaması her bir alternatifin ideal çözüme olan 
göreli yakınlığın hesaplanmasıdır. İdeal ve negatif ideal uzaklık değerleri 
yardımıyla hesaplanan ideal göreli yakınlık değerleri ile birlikte, en yüksek 
göreli yakınlık değerine sahip olan alternatif en iyi alternatif olarak nite-
lendirilmektedir. Bu adımın gerçekleştirilmesi ile araştırma içerisinde yer 
alan şirketlerin 2014-2018 yıllarına ait göreli yakınlıkları ve sıralamaları 
Tablo 8’de gösterilmektedir.

Tablo 8. BİST Teknoloji Şirketlerinin TOPSIS Sıralamaları
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ALCTL 0,1644 14 0,1983 13 0,2194 13 0,1995 14 0,2203 14
ASELS 0,2992 9 0,2396 12 0,2903 9 0,3259 8 0,3272 5
ESCOM 0,2859 11 0,2498 11 0,2773 12 0,4093 3 0,3095 9
LOGO 0,5007 1 0,4131 2 0,4414 1 0,4122 2 0,3764 4
NETAS 0,1365 15 0,1363 15 0,1470 15 0,1529 15 0,1210 15
LINK 0,4339 3 0,3740 4 0,4048 3 0,5388 1 0,6167 1
ARENA 0,3089 8 0,2789 8 0,2972 8 0,2680 11 0,2605 13
INDES 0,2620 12 0,2540 10 0,2811 11 0,3439 7 0,3169 8
PKART 0,2953 10 0,3582 5 0,3436 7 0,2144 13 0,3059 10
DGATE 0,3166 7 0,3048 6 0,3505 6 0,3635 5 0,3269 6
ARMDA 0,3449 5 0,2923 7 0,2843 10 0,2926 10 0,3180 7
KAREL 0,2138 13 0,1798 14 0,2111 14 0,2264 12 0,2748 11
DESPC 0,4496 2 0,3935 3 0,3677 5 0,3729 4 0,4191 2
KRONT 0,3169 6 0,2557 9 0,3733 4 0,3091 9 0,2629 12
FONET 0,4063 4 0,4374 1 0,4247 2 0,3515 6 0,3863 3
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BİST Teknoloji Şirketleri’nin finansal performanslarını ölçmek için ya-
rarlanılan TOPSIS yönteminin uygulaması sonrasında elde edilen sonuçla-
ra ilişkin değerlendirmeler şöyledir;

BİST Teknoloji Şirketleri’nin 2014 yılına ait verilerinin TOPSIS yön-
temine göre elde edilen sıralamalarından elde edilen sonuçlara göre 0,501 
göreli yakınlık sonucu ile Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş en iyi şir-
ket olarak belirlenirken, göreli yakınlık azaldıkça sıralamalarında düştüğü 
varsayımı ile 2014 yılının en düşük yakınlığına sahip olan şirket ise Netaş 
Telekomünikasyon A.Ş. olarak belirlenmiştir.

BİST Teknoloji Şirketleri’nin 2015 yılına ait TOPSIS sonuçlarına göre 
2014 yılında en yüksek göreli yakınlığa sahip olan Logo Yazılım Sanayi 
ve Ticaret A.Ş ikinci sıraya düşerken, 2014 yılında 4. sırada yer alan Fonet 
Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin 2015 yılında en yüksek göreli yakınlık derece-
sini elde ederek ilk sıraya yerleştiği görülmektedir. Diğer şirketler arasında 
çok büyük farklılıklar olmamakla birlikte sıralamalarında yer değişikliği 
yaşandığı, 2014 yılında son sırada yer alan Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 
‘nin 2015 yılında da son sırada bulunduğu gözlemlenmektedir

2016 yılına ait TOPSIS sıralama sonuçlarına göre, 2015 yılında birinci 
sıradan ikinci sıraya düşen Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş’ nin göreli 
uzaklığının diğer şirketlere göre yüksek olarak hesaplanması ile şirketin 
2016 yılında tekrar birinci sıraya yerleştiği, 2015 yılında 0,437 göreli ya-
kınlık değeriyle birinci sırada yer alan Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin 
göreli uzaklık değerinin düşmesi ile ikinci sıraya yerleştiği, diğer şirketle-
rin sıralamalarında çok büyük farklılığın oluşmadığı gözlenmiştir.

2017 yılına ilişkin TOPSIS yöntemine göre elde edilen sıralama so-
nuçlarına göre önceki yılda birinci sırada yer alan Logo Yazılım Sanayi ve 
Ticaret A.Ş’ nin ikinci sıraya gerilediği, 2015 yılında birinci,2016 yılında 
ise birinci sırada yer aldığı görülen Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin gö-
reli yakınlık değerinin düştüğü ve 2017 yılında altıncı sırada yer aldığı 
gözlemlenmektedir. Diğer şirketler arasındaki sıralama değişiklikleri in-
celendiğinde ise aralarında küçükte olsa yer değişimleri yaşandığı ancak 
belirgin bir farklılığın oluşmadığı gözlenmiştir.

2018 yılında ait sıralama sonuçlarına göre, 2017 yılında birinci sıraya 
yerleşen Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ti-
caret A.Ş’ nin göreli yakınlık derecesinin arttırarak 2018 yılında da birinci 
sırada yer aldığı, 2017 yılında ikinci sırada yer alan Logo Yazılım Sanayi 
ve Ticaret A.Ş’ nin göreli yakınlık derecesinin düşmesi ile birlikte dördün-
cü sıraya gerilediği, 2014 yılından itibaren göreli yakınlık derecesi artış 
gösteren ancak diğer şirketlerle karşılaştırıldığında sıralamada en sonda 
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yer alan Netaş Telekomünikasyon A.Ş.’ nin 2018 yılı TOPSIS yöntemi ile 
elde edilen sıralama sonuçlarında da 0,153 göreli yakınlık derecesi ile son 
sırada yer aldığı görülmektedir.

3.3.2 Gri İlişkisel Analiz Yöntemi
Çalışma kapsamında yer alan ve uygulaması gerçekleştirilen bir diğer 

çok kriterli karar verme yöntemi ise Gri İlişkisel Analiz yöntemidir. TOP-
SIS yöntemine benzer şekilde bu yöntemin de uygulamasının yapılabilme-
si için gerekli olan ilk aşama, karar matrisinin oluşturulmasıdır.

Tablo 9. BİST Teknoloji Şirketlerinin 2018 Yılı Karar Matrisi

L1 M1 M2 M3 F1 F2 F3 F4 K1 K2

ALCTL 2,8325 54,0409 0,2987 0,3350 6,8823 1,7159 5,5067 0,8479 0,1064 0,1252

ASELS 2,4798 47,7395 0,2406 0,7720 2,5187 2,9324 1,1466 0,4626 0,2470 0,2279

ESCOM 4,6494 2,9165 0,0283 0,8944 0,0000 0,1661 0,0225 0,0195 0,0000 0,0000

LOGO 1,7243 43,4309 0,2343 1,0536 407,7049 2,3287 0,9566 0,5702 0,2002 0,2106

NETAS 1,5382 56,2884 0,5461 0,3659 11,6337 1,1343 3,4929 0,5586 0,0000 0,0000

LINK 14,8276 11,8289 0,0501 0,2908 1205,4499 2,3618 1,4486 0,3715 0,3149 0,2648

ARENA 1,6394 59,4849 0,5907 0,0782 10,4841 3,7193 76,7654 2,4320 0,0138 0,0005

INDES 1,3113 72,5144 0,7189 0,2086 14,5855 5,6794 44,8185 2,5692 0,0359 0,3088

PKART 2,2823 36,7990 0,3589 0,2864 12,0459 6,8148 11,8542 2,1456 0,0411 0,1042

DGATE 1,6950 55,9966 0,5433 0,1799 65,1309 6,1147 41,2134 3,2617 0,0213 0,1777

ARMDA 1,9395 73,7360 0,5088 0,0503 20,9245 2,8859 148,3932 1,9611 0,0226 0,0000

KAREL 1,4204 65,0794 0,5862 0,4793 2,6278 3,0143 5,6198 0,9407 0,2197 0,2480

DESPC 2,8179 35,1767 0,3485 0,0279 12,3839 4,1374 160,4945 2,9008 0,0779 0,2686

KRONT 2,4044 24,6942 0,2392 0,5643 29,4275 1,6084 1,4299 0,6076 0,1242 0,1087

FONET 0,9919 27,8451 0,2164 1,0884 51,9205 4,2025 0,6239 0,4899 0,3303 0,2326

Karar matrisinin oluşturulmasından sonra atılacak birinci adım referans 
serisinin belirlenmesi ve karşılaştırma matrisinin oluşturulmasıdır. Refe-
rans serisi karar vericinin olmasını istediği değerler olarak nitelendirilmek-
tedir. Referans serilerinin belirlenmesi ile birlikte bu seriler karar matrisine 
dahil edilmekte ve karşılaştırma matrisi oluşturulmaktadır.
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Tablo 10. Referans Serisinin Belirlenmesi ve Karşılaştırma Matrisinin Oluşturulması

 L1 M1 M2 M3 F1 F2 F3 F4 K1 K2
Referans 
Serisi 2,0000 2,9165 0,0283 1,0884 1205,4499 6,8148 160,4945 3,2617 0,3303 0,3088

ALCTL 2,8325 54,0409 0,2987 0,3350 6,8823 1,7159 5,5067 0,8479 0,1064 0,1252

ASELS 2,4798 47,7395 0,2406 0,7720 2,5187 2,9324 1,1466 0,4626 0,2470 0,2279

ESCOM 4,6494 2,9165 0,0283 0,8944 0,0000 0,1661 0,0225 0,0195 0,0000 0,0000

LOGO 1,7243 43,4309 0,2343 1,0536 407,7049 2,3287 0,9566 0,5702 0,2002 0,2106

NETAS 1,5382 56,2884 0,5461 0,3659 11,6337 1,1343 3,4929 0,5586 0,0000 0,0000

LINK 14,8276 11,8289 0,0501 0,2908 1205,4499 2,3618 1,4486 0,3715 0,3149 0,2648

ARENA 1,6394 59,4849 0,5907 0,0782 10,4841 3,7193 76,7654 2,4320 0,0138 0,0005

INDES 1,3113 72,5144 0,7189 0,2086 14,5855 5,6794 44,8185 2,5692 0,0359 0,3088

PKART 2,2823 36,7990 0,3589 0,2864 12,0459 6,8148 11,8542 2,1456 0,0411 0,1042

DGATE 1,6950 55,9966 0,5433 0,1799 65,1309 6,1147 41,2134 3,2617 0,0213 0,1777

ARMDA 1,9395 73,7360 0,5088 0,0503 20,9245 2,8859 148,3932 1,9611 0,0226 0,0000

KAREL 1,4204 65,0794 0,5862 0,4793 2,6278 3,0143 5,6198 0,9407 0,2197 0,2480

DESPC 2,8179 35,1767 0,3485 0,0279 12,3839 4,1374 160,4945 2,9008 0,0779 0,2686

KRONT 2,4044 24,6942 0,2392 0,5643 29,4275 1,6084 1,4299 0,6076 0,1242 0,1087

FONET 0,9919 27,8451 0,2164 1,0884 51,9205 4,2025 0,6239 0,4899 0,3303 0,2326

Gri İlişkisel Analiz yönteminin ikinci adımı normalize matrisin 
oluşturulmasıdır. Matrisin normalize edilmesinin sebebi yapılacak 
olan işlemleri kolaylaştırmak, yoğun işlem yükünden arınmaktır.

Tablo 11. Normalize Matris

 L1 M1 M2 M3 F1 F2 F3 F4 K1 K2
Referans 
Serisi 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ALCTL 0,1330 0,7219 0,3915 0,2896 0,0036 0,2331 0,0342 0,2555 0,3222 0,4055
ASELS 0,1075 0,6329 0,3074 0,7017 0,0000 0,4161 0,0070 0,1367 0,7477 0,7379
ESCOM 0,2644 0,0000 0,0000 0,8171 -0,0021 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
LOGO 0,0529 0,5721 0,2983 0,9672 0,3368 0,3253 0,0058 0,1698 0,6061 0,6821
NETAS 0,0395 0,7536 0,7499 0,3187 0,0076 0,1456 0,0216 0,1663 0,0000 0,0000
LINK 1,0000 0,1258 0,0316 0,2480 1,0000 0,3302 0,0089 0,1086 0,9533 0,8573
ARENA 0,0468 0,7988 0,8143 0,0474 0,0066 0,5344 0,4782 0,7441 0,0418 0,0015
INDES 0,0231 0,9827 1,0000 0,1704 0,0100 0,8292 0,2792 0,7864 0,1086 1,0000
PKART 0,0933 0,4784 0,4787 0,2438 0,0079 1,0000 0,0737 0,6558 0,1245 0,3375
DGATE 0,0508 0,7495 0,7457 0,1433 0,0520 0,8947 0,2567 1,0000 0,0643 0,5753
ARMDA 0,0685 1,0000 0,6958 0,0212 0,0153 0,4091 0,9246 0,5988 0,0685 0,0000
KAREL 0,0310 0,8778 0,8078 0,4257 0,0001 0,4284 0,0349 0,2841 0,6652 0,8030
DESPC 0,1320 0,4555 0,4636 0,0000 0,0082 0,5973 1,0000 0,8887 0,2360 0,8697
KRONT 0,1021 0,3075 0,3054 0,5058 0,0224 0,2169 0,0088 0,1814 0,3760 0,3520

FONET 0,0000 0,3520 0,2725 1,0000 0,0411 0,6071 0,0037 0,1451 1,0000 0,7533
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Normalize edilen matrisin her bir verisinin, mutlak değerlerinin 
hesaplanması ile yöntemin üçüncü adımı gerçekleştirilmektedir. 

Tablo 12. Mutlak Değer Matrisi

 L1 M1 M2 M3 F1 F2 F3 F4 K1 K2
ALCTL 0,86700,27810,60850,71040,99640,76690,96580,7445 0,67780,5945
ASELS 0,89250,36710,69260,29831,00000,58390,99300,8633 0,25230,2621
ESCOM 0,73561,00001,00000,18291,00211,00001,00001,0000 1,00001,0000
LOGO 0,94710,42790,70170,03280,66320,67470,99420,8302 0,39390,3179
NETAS 0,96050,24640,25010,68130,99240,85440,97840,8337 1,00001,0000
LINK 0,00000,87420,96840,75200,00000,66980,99110,8914 0,04670,1427
ARENA 0,95320,20120,18570,95260,99340,46560,52180,2559 0,95820,9985
INDES 0,97690,01730,00000,82960,99000,17080,72080,2136 0,89140,0000
PKART 0,90670,52160,52130,75620,99210,00000,92630,3442 0,87550,6625
DGATE 0,94920,25050,25430,85670,94800,10530,74330,0000 0,93570,4247
ARMDA 0,93150,00000,30420,97880,98470,59090,07540,4012 0,93151,0000
KAREL 0,96900,12220,19220,57430,99990,57160,96510,7159 0,33480,1970
DESPC 0,86800,54450,53641,00000,99180,40270,00000,1113 0,76400,1303
KRONT 0,89790,69250,69460,49420,97760,78310,99120,8186 0,62400,6480
FONET 1,00000,64800,72750,00000,95890,39290,99630,8549 0,00000,2467

Yöntemin dördüncü adımı, gri ilişkisel katsayı matrisinin oluşturul-
masıdır. Bu adımda ilk olarak, mutlak değer matrisinde yer alan her bir 
sütundaki maksimum ve minimum değerler alınmış ve değerlerin tutarlı-
lığını sağlayabilmek için 0 ile 1 arasında değerler alabilen ve literatürdeki 
çalışmalarda genel olarak 0,5 olarak kabul edilip kullanılan  katsayısı 
kullanılmıştır.

Tablo 13. Gri İlişkiler Katsayı Matrisi

 
L1 M1 M2 M3 F1 F2 F3 F4 K1 K2

ALCTL 1,3658 1,6426 1,4511 1,4131 1,3341 1,3947 1,3411 1,4018 1,4245 1,4568

ASELS 1,3591 1,5766 1,4192 1,6263 1,3333 1,4613 1,3349 1,3667 1,6647 1,6561

ESCOM 1,4046 1,3333 1,3333 1,7321 1,3329 1,3333 1,3333 1,3333 1,3333 1,3333

LOGO 1,3455 1,5388 1,4161 1,9384 1,4299 1,4256 1,3346 1,3759 1,5594 1,6113

NETAS 1,3423 1,6699 1,6666 1,4233 1,3350 1,3692 1,3382 1,3749 1,3333 1,3333

LINK 2,0000 1,3639 1,3405 1,3993 2,0000 1,4274 1,3353 1,3593 1,9146 1,7780

ARENA 1,3441 1,7130 1,7292 1,3442 1,3348 1,5178 1,4893 1,6615 1,3429 1,3337

INDES 1,3385 1,9667 2,0000 1,3760 1,3356 1,7454 1,4096 1,7007 1,3594 2,0000

PKART 1,3554 1,4894 1,4896 1,3980 1,3351 2,0000 1,3506 1,5922 1,3635 1,4301

DGATE 1,3450 1,6662 1,6629 1,3685 1,3453 1,8260 1,4022 2,0000 1,3483 1,5407
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ARMDA 1,3493 2,0000 1,6217 1,3381 1,3368 1,4583 1,8689 1,5548 1,3493 1,3333

KAREL 1,3404 1,8036 1,7224 1,4654 1,3334 1,4666 1,3413 1,4112 1,5990 1,7174

DESPC 1,3655 1,4787 1,4824 1,3333 1,3352 1,5539 2,0000 1,8179 1,3956 1,7933

KRONT 1,3577 1,4193 1,4185 1,5029 1,3384 1,3897 1,3353 1,3792 1,4449 1,4355

FONET 1,3333 1,4355 1,4073 1,9999 1,3427 1,5600 1,3342 1,3690 2,0000 1,6696

Gri İlişkisel Analiz yönteminin son adımı gri ilişkisel derecelerin he-
saplanarak alternatiflerin sıralamalarının belirlenmesidir. Bu adımda, her 
bir kriter için eşit ağırlıklar belirlenmiş ve Tablo 14’te yer alan gri katsa-
yılar ve her bir yıl için alternatiflerin kendi aralarında oluşan sıralamaları 
elde edilmiştir.

Tablo 14. BİST Teknoloji Şirketlerinin Gri İlişkisel Analiz Sıralamaları
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ALCTL 0,4936 8 0,4922 8 0,4449 10 0,4168 14 0,4226 12
ASELS 0,4398 9 0,4075 13 0,4304 12 0,4780 8 0,4799 11
ESCOM 0,3699 15 0,3683 15 0,3622 15 0,4509 10 0,3803 15
LOGO 0,5473 6 0,5203 4 0,5135 4 0,5088 5 0,4976 8
NETAS 0,4241 13 0,4304 11 0,4085 14 0,4178 12 0,4187 13
LINK 0,4387 10 0,4305 10 0,4312 11 0,5126 4 0,5918 2
ARENA 0,5777 1 0,4958 7 0,4870 6 0,4838 7 0,4811 9
INDES 0,5707 3 0,5757 2 0,5568 2 0,6063 2 0,6232 1
PKART 0,4295 11 0,4567 9 0,4466 9 0,4171 13 0,4804 10
DGATE 0,5777 2 0,6143 1 0,5754 1 0,6216 1 0,5506 4
ARMDA 0,5695 4 0,5000 5 0,4967 5 0,5174 3 0,5211 6
KAREL 0,4112 14 0,4022 14 0,4121 13 0,4348 11 0,5201 7
DESPC 0,5484 5 0,4963 6 0,4838 7 0,5078 6 0,5556 3
KRONT 0,4287 12 0,4096 12 0,4595 8 0,3952 15 0,4022 14
FONET 0,5234 7 0,5229 3 0,5296 3 0,4687 9 0,5452 5

2014 yılına ilişkin Gri İlişkisel Analiz yönteminin uygulanması sonra-
sında elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, 0,578 ile diğer şirketlere 
kıyasla en yüksek gri katsayı değerine Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. ve Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş şirketlerinin sahip 
olduğu ve ilk sıraya yerleştikleri görülmektedir. Sırasıyla bu şirketleri İn-
deks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Armada 
Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin izlediği, 0,370 ile Escort 
ve Teknoloji Yatırım A.Ş.’ nin 2014 yılına ait en düşük gri katsayı değerine 
sahip olduğu ve en son sırada yer aldığı sonucuna varılmaktadır.

2015 yılına ait Gri İlişkisel Analiz yöntemi sonucuna göre Datagate 
Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş’ nin bir önceki yıla göre gri katsayı 
derecesinin yükseldiği ve sırasını koruduğu görülürken 2014 yılında Data-
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gate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş aynı dereceye ve aynı sıraya sahip 
olan Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin gri katsayısının 0,496 ya 
düştüğü ve birinci sıradan yedinci sıraya gerilediği, 2014 yılında son sırada 
yer alan Escort ve Teknoloji Yatırım A.Ş.’ nin 2015 yılında da en son sırada 
yer aldığı görülmektedir. 

2016 yılına ait Gri İlişkisel Analiz sıralamalarına göre; 2014 ve 2015 
yıllarında birinci sırada yer aldığı görülen Datagate Bilgisayar Malze-
meleri Ticaret A.Ş’ nin 2016 yılında da gri katsayı değerindeki azalmaya 
rağmen diğer şirketlerle karşılaştırıldığında birinci sırada yer almaya de-
vam ettiği, 2014 yılında ikinci sırada yer alan İndeks Bilgisayar Sistemleri 
Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş’ nin ve üçüncü sırada yer alan Fonet 
Bilgi Teknolojileri A.Ş şirketlerinin sıralarının değişmediği görülmektedir. 
Diğer şirketlerin sıralamaları incelendiğinde büyük farklılıklar gösteren 
değişimlerin yaşanmadığı yorumuna varılmaktadır.

2017 yılı sonuçlarına göre, Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret 
A.Ş ve İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş’ 
nin 2017 yılında sıralarını koruduğu, Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş’ nin 
gri katsayı değerinin 0,061 oranında azaldığı ve dokuzuncu sıraya düştüğü 
görülmektedir. 2014 yılından itibaren son sırada yer aldığı görülen Escort 
ve Teknoloji Yatırım A.Ş.’ nin gri katsayı değerinin arttığı ve onuncu sırada 
yer aldığı, 2016 yılında sekizinci sırada yer alan Kron Telekomünikasyon 
Hizmetleri A.Ş. ‘nin 2017 yılında 0,395 gri katsayı değeriyle son sıraya 
yerleştiği sonucuna ulaşılmaktadır.

BİST Teknoloji Şirketleri’nin 2018 yılı Gri İlişkisel Analiz yöntemine 
göre elde edilen sonuçlara göre 2014 yılından itibaren birinci sırada yer al-
dığı görülen Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş’ nin 2018 yılın-
da dördüncü sırada yer aldığı görülmektedir. İndeks Bilgisayar Sistemleri 
Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş’ nin birinci sıraya yükseldiği, Link Bil-
gisayar Sistemleri Yazılımı Ve Donanımı Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin ikinci 
sıraya yükseldiği görülmektedir. 2017 yılında gri katsayı değerindeki artış 
ile birlikte onuncu sıraya yerleşen Escort ve Teknoloji Yatırım A.Ş. ‘nin 
2018 yılı sıralamalarına göre şirketin tekrar son sıraya düştüğü yorumu-
na varılmıştır. Elde edilen tüm bu sonuçlar değerlendirildiğinde, her iki 
yönteminde farklı sıralamalar ortaya koyduğu gözlemlenmektedir. Bilgi 
kullanıcılarına ihtiyacı olduğu bilgiyi en doğru şekilde sunabilmek, göz 
önünde bulundurulacak olan yöntemi belirlemek ve bu yöntemden elde 
edilen sonuçlar ışığında değerlendirmelerde bulunup, öneriler sunabilmek 
amacı ile iki analiz arasındaki istatistiksel uyumu ölçmek için Kendall’s 
Tau korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. 
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3.3.3 Kendall’s Tau Korelasyon Katsayısı
Kendall’s Tau korelasyon katsayısı, 1938 senesinde Maurice Kendall 

tarafından ortaya konulan ve bilimsel çalışmalarda da sıklıkla yararlanılan 
bir yöntemdir (Akgül, 2018, s.45). Çalışmaya dahil olan beş yılın her biri 
için ayrı ayrı olmak üzere hesaplanan bu katsayı, iki değişkeni kendi için-
de karşılaştırarak, aralarındaki uyum ve uyumsuzluğu analiz etme amacı 
taşımaktadır. -1 ile +1 arasında değerler ile gösterilen bu katsayının +1 
değerine yakınlığı “uyumlu”, -1 değerine yakınlığı ise “uyumsuz” olarak 
nitelendirilmektedir.  TOPSIS ve Gri İlişkisel Analiz uygulamaları son-
rasında elde edilen sıralamaların aralarındaki ilişkiyi belirleyen Kendall’s 
Tau korelasyon katsayısı aşağıda yer alan Tablo 15’teki gibidir.

Tablo 15. TOPSIS ve Gri İlişkisel Analiz Sonuçlarının Uyum Analizi Sonuçları

Yıllar       Uyumlu  Uyumsuz Kendall’s Tau
2014

24 -81 -0,54286
2015

24 -81 -0,54286
2016

20 -85 -0,61905
2017

34 -71 -0,35238
2018 29 -77 -0,45714

Yapılan analiz sonucuna göre, elde edilen değerlerin -1 ‘e yakınlığı göz 
önünde bulundurulduğunda, çalışma içerisinde yer alan TOPSIS ve Gri 
İlişkisel Analiz sonuçları arasında bir ilişki bulunmadığı sonucuna ulaşıl-
maktadır.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Karar vericiler, çok kriterli karar verme problemlerinin çözümlerini 

değerlendirirken var olan tüm alternatifleri değerlendirmeye tabi tutarak, 
kendi istek ve beklentilerine uygun olan kriter veya kriterleri belirleyerek 
karar vermelidir. Çalışmada uygulaması yapılan TOPSIS ve Gri İlişkisel 
Analiz yöntemleri, literatürdeki çalışmalarda sıklıkla yararlanılan birer 
yöntem olma özelliği göstermektedir. Elde edilen sonuçlar yöntemlerin 
özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde elde edilen farklı sonuçların bu 
iki yöntemin uygulama farklılıklarından kaynaklandığı görülmektedir. 

TOPSIS yöntemi, karar verici tarafından belirlenmiş olan alternatiflerin 
ideal noktaya uzaklıklarına göre sıralanıp, seçilmesi esasına dayanan çok 
kriterli karar verme yöntemidir. Bu yöntemde her bir kriter için belirlenen 
ağırlıklandırma işlemi, uygulama aşamasında karar verici tarafından yapı-
lan tek sübjektif harekettir.
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Gri İlişkisel Analiz yönteminde ise her alternatif, karar verici tarafın-
dan belirlenen hayali, olması istenen seri olarak da adlandırılan referans 
serisi ile karşılaştırılmakta, alternatifler arasındaki benzerlik ve farklılıklar 
değerlendirilerek alternatifler arasında bir sıralama ortaya koyulmaktadır. 
Bu yöntemin uygulamasında, referans serisine en yakın olan alternatif en 
yüksek gri ilişkisel kat sayıya sahip olmakta ve en iyi olarak nitelendiril-
mektedir. 

Genel olarak incelendiğinde Gri İlişkisel Analiz, çok kriterli karar ver-
me problemlerinin çözümünde, analiz içerisinde yer alan tüm alternatifleri 
göz önünde bulundurarak karar vermek isteyen karar vericilerin kullana-
bileceği bir yöntemdir. Bu yöntemde kullanılan referans serileri, yöntemi 
diğer çok kriterli karar verme yöntemlerinden ayıran en önemli özelliğidir. 
Literatür incelemesi yapıldığında ekonomi, finans sektörünü kapsayan ve 
performans ölçümünü esas alan çalışmalarda, karar verme sürecinde karşı-
laşılabilecek karmaşıklığı minimum dereceye indirilebilen, karar vericiye 
çözüm önerebilen en uygun yöntem olma özelliği gösteren Gri İlişkisel 
Analiz yönteminin sıklıkla tercih edildiği ve bu yöntemin bilgi kullanıcıla-
rının ihtiyaçlarına uygun ve verimli sonuçlar sunabildiği gözlemlenmekte-
dir. Tüm bu bilgiler ışığında çalışma kapsamında, kullanılan iki çok kriter-
li karar verme yöntemi arasında var olan farklılıklar, uygulaması yapılan 
yöntemlere ilişkin elde edilen sonuçlar,  literatürde yararlanılan yöntemler 
ile birlikte kullanılan sektörlerin uyum ilişkisi göz önünde bulunduruldu-
ğunda finansal performans ölçümü yapmak ve verilerine ihtiyaç duyulan 
sektöre ait sıralamaları elde etmek isteyen bilgi kullanıcılarının Gri İliş-
kisel Analiz yöntemi sonuçlarına göre değerlendirme yapmasının daha 
uygun olduğu ve bu yöntemin kullanılması ile çözümü aranan probleme 
ilişkin verimli ve ihtiyaç duyulan bilgilere ulaşılabileceği tespit edilmiştir.

Gri İlişkisel Analiz yöntemi göz önünde bulundurularak değerlendiril-
mesi yapılan BİST Teknoloji Şirketleri’nin, 2014 -2017 finansal perfor-
mansları değerlendirildiğinde sekiz ve on iki sıra bandında yer alan Alcatel 
Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. şirketinin finansal rasyo değerleri 
incelendiğinde %50’nin altında olması beklenilen finansal kaldıraç oranı-
nın ve kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynaklar içerisindeki pa-
yının yüksek olması ile birlikte şirketlerin finansal performanslarının en 
önemli göstergelerinden biri olan net karının negatif sonuçlar vermesi bu 
şirketin diğer teknoloji şirketleri arasındaki yükselişinde önemli engeller 
yarattığı düşünülmektedir. Aynı şekilde Aselsan Elektronik Sanayi ve Ti-
caret A.Ş., Netaş Telekomünikasyon A.Ş., Plastikkart Akıllı Kart İletişim 
Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş ve Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. 
gibi ara ve son sıra bandında yer alan şirketlerin çalışma kapsamında yer 
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alan finansal rasyoları değerlendirildiğinde; finansal kaldıraç oranlarının 
olması istenilen en fazla olarak nitelendirilen sınır değerin çok daha üze-
rinde bir değere sahip olması, net karlarının zarar niteliğinde veya çok dü-
şük seviyelerde olması, bir işletmenin iş hacmi verimliliğini ortaya koyan 
ve yüksek olması beklenilen faaliyet karlılığının düşük olması ve diğer 
oranların beklentileri karşılayamıyor olması sebepleri ile üst sıralarda yer 
alamamakta ve yatırımcı için gerekli olan şartları sağlayamamaktadır.
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Hale ALAN1 Mustafa Kemal TOPÇU2

GİRİŞ
Gelişen dünya ve artış gösteren rekabet şartları altında örgütler hem 

sahip oldukları kaynakları etkin ve verimli kullanmaya hem de yeni bilgi, 
beceri ve yeni pazar alanlarının kazanılmasında bilgi stratejileri geliştirme 
ve uygulamaya zorunlu kalmaktadır. Bu anlamda March (1991) tarafın-
dan önerilen keşfetme ve yararlanıcı bilgi stratejileri literatürde yaygın bir 
şekilde kabul görmüştür. Keşfetme stratejisi, yeni bilgi üretmek için araş-
tırma, çeşitlilik, risk alma, deney ve keşifleri içerirken, yararlanma strate-
jisi mevcut bilginin rafine edilmesi, oluşturulması, seçilmesi ve uygulan-
masından ibarettir. Bu iki farklı yetenek biçiminin eş zamanlı kullanımını 
ve birbirleriyle olan etkileşimi çift yönlülük olarak ifade edilebilir. Çünkü 
örgütsel anlamda çift yönlülük bir örgütün iki farklı yeteneğini eş zamanlı 
olarak eşit düzeyde yürütebilmesi olarak tanımlanmaktadır. Nitekim sağ 
ve sol elini de aynı anda eşit beceriyle kullanabilmek anlamına gelen çift 
yönlülük ulusal yazında çift yeteneklilik, örgütsel ustalık gibi ifadeler ile 
yönetim ve organizasyon alanında son zamanlarda yoğun olarak araştırıl-
maktadır. 

Diğer taraftan bilginin belirli bir paylaşım bağlamında nasıl yaratıldı-
ğını ve aktarıldığını açıklamak için sosyal sermaye kuramından yararla-
nılmaktadır. Bilgi çağında, bir bireyin sosyal sermayesine yerleşik olan 
ilişkilerin miktarı, dış ortamdan elde edilebilecek bilgi miktarıyla doğru 
orantılı olabilmektedir. Bu nedenle, yerel bir girişimcilik   topluluğu, fir-
maların ağlarını genişletmeleri ve çeşitli ve birbirinden farklı temel kay-
naklara erişmeleri için olası bir ortam yaratabilmektedir. Sosyal sermayeyi 
yapısal, ilişkisel ve bilişsel olma üzere üç boyutta ele almak mümkündür 
(Nahapiet ve Ghoshal, 1998). Yapısal sosyal sermaye bireyin diğerleriyle 
iletişim kurma ve erişilebilirlik derecesidir. İlişkisel sosyal sermaye bire-
yin diğerlerinin eylemlerine karşı eğilimli olma isteği derecesidir. Bilişsel 
sosyal sermaye ise bireyin diğerleriyle vizyonunu, amaçlarını, hedeflerini 
ve görevlerini paylaşma derecesidir. Sosyal sermaye edinimi sosyal ser-
mayenin bu üç boyutunu da kapsayan bir süreçtir (Inkpen ve Tsang, 2005).
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Bununla birlikte, bir topluluk içerisinde üyeleri tarafından bilginin bir 
kaynak ya da sermaye olarak nasıl edinildiğini ve üyeleri arasında nasıl 
aktarıldığını açıklayan kavramsal bir model oluşturmak gerekmektedir. De 
Carolis ve Saparito (2006) girişimcilik davranışının sosyal ağ ve bazı al-
ternatif faktörler arasındaki etkileşimle ortaya çıktığını öne sürmektedir. 
Bu doğrultuda, girişimcilik ve sosyal sermaye kuramının varsayımları 
göz önüne alınarak sosyal sermayenin kullanımı açıklanabilir. Girişimci-
lik yazınına odaklanan birkaç çalışma, girişimcilik fikrinin başından iti-
baren sosyal sermayenin olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Öyle 
ki, sosyal sermaye girişimci tutumunu güçlendirmekte (Fornoni ve Foutel, 
2004) ve yeni girişimlerin oluşmasını kolaylaştırmaktadır (Hoang ve An-
tonic, 2002). Güçlü sosyal ağlar içerisindeki girişimciler, işlerini kurma 
aşamasından itibaren daha yüksek bir başarı oranı sergilemektedir (Baron 
ve Markman, 2000). Özellikle sadakat düzeyi yüksek üyelerden oluşan 
sosyal ağlarda girişimciler, riskleri daha fazla azaltabilmektedir (Moran, 
2005). Bunlarla birlikte, sosyal sermaye girişimcinin ihtiyaç duyduğu kay-
naklara ulaşma çabalarını nasıl optimize edebileceğini konusunda da yol 
göstermekte ve destek olmaktadır (Oh vd., 2006).

Bilgiye erişmek ve bilgiyi bir kaynak olarak kullanmak için bireylerin 
sosyal sermayelerini kullanmaları gayet doğaldır. Bu çevresel etkinin bariz 
bir şekilde yaşandığı ortamlar girişimcilik ekosistemleridir. Bu doğrultuda 
girişimcilik konusunda sosyal sermayeden yararlanmada bilgi stratejile-
rini kullanma anlamında çift yönlülüğün etkisinden bahsetmek mümkün 
olabilir. Bu çerçevede çalışmanın araştırma soruları; “1) bireysel düzeyde 
sosyal sermaye ediniminin girişimcilik yeteneği ile ilişkisi var mıdır? 2) 
girişimcilik yeteneğine hangi sosyal sermaye boyutunun daha fazla etkisi 
vardır? 3) sosyal sermaye ile girişimcilik yeteneği arasındaki ilişkilerde 
çift yönlü bilgi stratejilerinin rolü nedir?” olarak tespit edilmiştir. Çalışma-
nın amacı bireysel sosyal sermaye ile girişimcilik yeteneği arasındaki iliş-
kileri ve çift yönlü bilgi stratejilerinin bu ilişkideki aracılık rolünü ortaya 
çıkarmak şeklinde belirlenmiştir. 

Araştırma sorularına uygun şekilde türetilen hipotezleri test etmek için 
Antalya ili Manavgat ilçesi turizm sektörü firmalarında görev yapan yöne-
ticilerden oluşan örneklemde ilişkisel tarama yöntemine uygun bir çalışma 
yürütülmüştür. Çalışmanın geri kalan kısmında öncelikle kavramsal olarak 
değişkenler ve değişkenler arası ilişkiler tartışılmakta ve hipotezler türetil-
mektedir. Araştırma yöntemi açıklandıktan sonra analizlere ve bulgulara 
yer verilmektedir. Çalışma sonucunda araştırmacı ve uzmanlara bir kısım 
önerilerde bulunulmaktadır.
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1. KURAMSAL ÇERÇEVE

1.1. SOSYAL SERMAYE ve GİRİŞİMCİLİK YETENEĞİ 
İLİŞKİSİ

Bireysel sosyal sermaye, genellikle sosyal ilişkiler, güven ve güvenilir-
likten (normlar) oluşan bir bireyin varlığı olarak ifade edilmektedir (Cole-
man, 1990; Bourdieu, 1986). Sosyal sermaye, bir bireyin, kıt kaynaklara 
erişim tercihini sağlamak için sosyal konumunu kullanma yeteneği olarak 
da tanımlanabilir (Lareau ve Weinninger, 2003). Lin’e (1999) göre, bir ki-
şinin sosyal sermayesinin değeri, sosyal ağının nitelikleri ile belirlenmek-
tedir. Kristiansen (2004), McFadyen ve Cannella (2004) gibi araştırmacılar 
sosyal ağların çeşitli özelliklerini öne sürmüşlerdir. Birey sosyal ilişkileri 
aracılığıyla gerçek veya sanal kaynaklara özel veya erken erişmeyi sağ-
layarak kişisel ve örgütsel hedeflere ulaşılmasını kolaylaştırabilir (Lin, 
1999). Sosyal ilişkilerin sayısı veya ağ büyüklüğünün önemli olduğu ve bir 
ağdaki üye sayısının içerisindeki bilgi, fikir ve kaynak miktarını artırdığı 
belirtilmiştir (Hislop, 2005; McFadyen ve Cannella, 2004).

Sosyal sermaye, farklı başlıklar altında sınıflandırılmakta ve çeşitli bo-
yutlarla tanımlanmaktadır (Crudeli ve diğerleri, 2008; Kristiansen, 2004; 
Wide´n-Wulff ve Ginman, 2004). Sosyal sermayenin üç boyutundan çok 
fazla söz edilmektedir. Bunlar; yapısal, bilişsel ve ilişkisel boyutlardır (Na-
hapiet ve Ghoshal 1998). 

Yapısal boyut, bir ağ içinde resmi olarak kurulan ilişkiler, bunların ya-
pılandırılması ve kararlılığı ile ifade edilir (Inkpen ve Tsang 2005; Töt-
terman ve Sten 2005). Aslında, ağ teorisi ve sosyal sermaye teorisi temel 
olarak Burt’un (1992) yapısal boşluklar yaklaşımına ve Granovetter’in 
(1973) güçlü ve zayıf bağlar yaklaşımına dayanmaktadır. Bu teorilerin 
girişimcilik sürecindeki etkisi Hansen ve diğerlerinin (2000) çalışmasıy-
la sağlanmıştır. Sosyal sermaye teorisinin temel önermesi, ağ bağlarının 
kaynaklara erişim sağlamasıdır (Nahapiet ve Ghoshal 1998; Tötterman ve 
Sten 2005). Bilişsel boyut, ortak hedefleri ve ortak kültür, dilleri ve kodları 
ifade etmektedir (Inkpen ve Tsang, 2005; Tötterman ve Sten, 2005). Bu 
boyut, üyelerin temsil, yorum ve algılarındaki benzerliklerle ilgilidir (Şim-
şek vd., 2003). İlişkisel boyut, bireylerin ilişkiler, güven, normlar ve diğer 
topluluk üyelerinin yükümlülükleri ve beklentileri gibi hususlar da dâhil 
olmak üzere başkalarının ihtiyaç ve hedeflerini ne ölçüde düşündüğünü 
ifade etmektedir (Nahapiet ve Ghoshal, 1998; Simsek ve ark. 2003; Inkpen 
ve Tsang, 2005; Tötterman ve Sten, 2005; Fang ve diğerleri 2010). Norm-
lar, bir ağ düzeneği içerisinde güven oluşturmak için güçlü bir araçtır. 
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Aynı sosyal mekanizma girişimcilik fırsatlarına eşit olmayan bir şekil-
de erişilmesini de sağlamaktadır (Aldrich vd., 1991; Aldrich ve Zimmer, 
1986). Girişimcilik ve sosyal sermaye kuramı, genellikle sosyal ağ kura-
mı üzerine kurulu bir kaynak olarak sosyoloji çalışmalarının öncülüğünde 
geliştirilmiştir (Hoang ve Antonic, 2003). Sosyal ağ teorisini girişimcilik-
le birleştiren araştırmalara ilk katkıda bulunanlar arasında Birley (1986), 
Aldrich ve Zimmer (1986) ve Johannison (1988) sayılabilir. Daha önce 
yapılan araştırmalar genellikle bireysel girişimciye odaklanmış ve onla-
rı etkileyen çevre çoğunlukla ihmal edilmiştir. Şimdi, girişimcilik teorisi 
daha karmaşık bir hale gelmiştir. Bireysel girişimci genellikle bir ağ bağ-
lamına yerleştirilmiş bir dizi özelliğe sahiptir. Ağ, bir dizi bağ ile birbirine 
bağlanan bir grup aktördür (Borgatti ve Foster, 2003) ve ağın rolü sadece 
iş oluşumuyla ilişkili değildir, aynı zamanda iş yaşamının tamamı boyunca 
geçerlidir (Hoang ve Antoncic, 2003). 

Bir girişimcinin girişim yapma süreci boyunca her zaman destek ve 
yardıma ihtiyacı vardır ve girişimine başlarken uygun bir ağda yer ala-
mama çok sık rastlanan bir durum olabilmektedir. Girişimin başlama aşa-
masında eğer girişimci sosyal ağ ilişkileri geliştirmemiş ise, girişimcinin 
seçimlerini meşrulaştırabilecek aktörlere dikkatini vermesi gerekmektedir. 
İletişim ağlarının geliştirilmesi daha fazla bilgi edinmesine neden olmanın 
yanı sıra vizyon yaratma bağlamında girişimciyi önemli ölçüde olumlu et-
kileyebilmektedir (Granovetter, 1985). 

Girişimcilik yeteneği bireysel düzeyde sosyal sermaye ile birlikte ko-
laylıkla kazanılabilir. Bunun için kişisel bir ağdaki bağların güven ilişki-
lerini temel alması ve bireyden ya da girişimciden, ilişkinin uzun vadede 
fayda sağlayacağına dair ortak bir inancın olması yeterli olabilir. Girişimci 
yardıma veya desteğe ihtiyaç duyduğunda sosyal ağ ilişkilerini aktif olarak 
kullanarak etkinleştirebilir.

Kaynak kısıtlılığı, özellikle bir girişimcilik sürecinin başlangıcında olan 
henüz genç olan bir firma için en büyük zorlukların başında gelmektedir. 
Aslında, girişimcilik için gerekli kaynaklar yalnızca kurucunun finansal 
sermayesinden değil aynı zamanda dış sosyal ağlarından da kaynaklan-
maktadır. Bu doğrultuda, kaynak temelli bir bakış açısıyla, sosyal etkile-
şimlerden elde edilen ve faydalanılan ilişkisel bilginin sürdürülebilir bir 
rekabet avantajı kaynağı olduğuna inanılmaktadır (Yli-Renko vd., 2001; 
Kogut ve Zander, 1992). Bilgi temelli sosyal sermaye teorisine göre, bilgi-
ye özgü varlıklar, destekleyici bir topluluktaki bir firmanın sosyal serma-
yesine yatırım yaparak ele alınabilir (Lane ve Lubatkin, 1998). 

Girişimcilik yeteneği, girişimcilerin zihinlerinde başlayan ve bireylerin 
girişimcilik hakkında ne düşündüğü ile ilgili bir süreçtir. Bireylerin giri-



Hale ALAN, Mustafa Kemal TOPÇU • 135 

şimcilik niyetlerini geliştirmeleri için girişimlerine ait fizibilite yapmaları 
girişimcilik hakkındaki bilgi birikimlerini oluşturmaktadır. Bilgi birikim-
leri belirli algıların tetiklenmesinde göz önüne alınarak, kişinin algılaması 
ve mevcut bilgilerin yanı sıra, çevresindeki kişilerin de yetenek algılarının 
gelişiminde önemi vardır. Eğitim ve öğretimdeki insan sermayesi yatırım-
ları, birinin yeni girişim yaratma görevini yapabilme yeteneğini karşılaş-
tırmak için önceden özel bilgiler sağlarken, dış çevre unsurları ve diğer 
meslektaşları, girişiminin uygulanabilirliği hakkında öngörü sağlar.

Baron ve Markman (2000) ve Arendt ve Brettel (2010) sosyal sermaye-
nin diğer kaynakların değerini en üst düzeye çıkardığını vurgulayarak sos-
yal sermaye ile yeni şirketin finansal başarısı arasında pozitif bir ilişkinin 
varlığını göstermektedir. Yeni şirketler, hayatta kalmak ve büyümek için 
finansal kaynak gereğini vurgularken sosyal sermayeyi göz ardı edemez-
ler. Çünkü Thomas ve Autio (2013) tarafından da belirtildiği gibi yapısal 
sosyal sermaye girişimcilere özel kaynaklar sağlayan üyelerin uzmanlaş-
masından başka bir şey değildir. Bu anlamda, girişimcilik yeteneğini hiz-
metlerin toplam maliyetini düşürmesi ve tüm girişimlerin fizibilitesini art-
tırarak desteklemesinin yanı sıra, her üye kendi ana yetkinliklerine katkıda 
bulunmakta ve bireysel performansı güçlendirmek ve girişimciliğin yarat-
tığı değerden yararlanmak için başkalarıyla işbirliği yapmak için ilişki ve 
bağ kurma yoluna gitmektedir. 

Sosyal sermayenin ikinci boyutu olan bilişsel boyutun kapsadığı payla-
şılan hedefler, girişimcilerin arzu ettiği başarılar ve sonuçlar hakkında or-
tak bir anlayış geliştirmeye odaklanmaktadır (Nahapiet ve Ghoshal, 1998; 
Inkpen ve Tsang, 2005). Paylaşılan kültür, girişimciler arasındaki ortak 
inançları ifade etmektedir. Başarı öyküleri ve deneyimleri gibi paylaşılan 
anlatılar, bir girişimsel ekosistem içerisinde ortak bir kültür oluşturmaya 
yardımcı olarak girişimcileri bir araya getirmektedir (Nahapiet ve Ghos-
hal, 1998; Spigel, 2017). Ayrıca, paylaşılan ortak dil ve kodlar girişimciler 
arasında tartışma ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmaktadır (Nahapiet ve 
Ghoshal, 1998; Fang ve ark., 2010). Bir sosyal ağ içindeki girişimciler, 
paylaşılan değerler ve hedeflere sahip olmaktadır (Thomas ve Autio, 2013; 
Spigel, 2017). Aynı sosyal ağı paylaşan girişimciler hem ortak sorunları 
tartışmakta hem de bu ağın karar verme ve risk alma stratejilerine uyum 
sağlamaktadır. Karşılıklı farkındalık, davranış standartlarını, işbirliğinin 
amaçlarını ve her bir girişimciye uygun ortak bir kimlik oluşturmak için 
girişimciler arasında oluşturulan ortak değerleri temsil eder. Paylaşılan de-
neyimler ve en iyi uygulamalar yoluyla ve normların geliştirilmesine katı-
larak geliştirilebilir (Thomas ve Autio 2013). 

Girişimci ağları ile ilgili daha önceki araştırmalar, bir ekosistem içeri-
sinde güvenin önemini ifade etmektedir (Thomas ve Autio, 2013). İlişki-
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ler güvene dayalı olduğunda, üyeler daha fazla işbirliği yapmaya ve bilgi 
alışverişinde bulunmaya isteklidir (Nahapiet ve Ghoshal, 1998; Tötterman 
ve Sten, 2005). Güven eksikliği fırsatçı davranışlara ve daha rekabetçi bir 
ortama yol açabilir (Thomas ve Autio, 2013). Buna karşılık, güvenin ege-
men olduğu istikrarlı bir ortam, kararlı üyeler arasında bilgi ve yetenek 
transferine elverişlidir. Bu anlamda, üyeler arasındaki güven ve işbirliği 
tamamlayıcılığa dayanmaktadır (Adner ve Kapoor, 2016). Tamamlayıcı-
lık aynı zamanda üyeler arasındaki karşılıklı bağımlılığı da tanımlamakta-
dır. Daha belirgin olarak, her bir üye ekosisteme taşıdığı değer açısından 
önemlidir, bu da üretken bir karşılıklı bağımlılık yaratmaktadır. Girişimci-
ler arasındaki yüksek düzeyde bir heterojenlik, tamamlayıcılık olmadan si-
nerji yaratılmasını desteklemez (Thomas ve Autio, 2013). Tamamlayıcılık, 
her üyenin işlevsel özelliklerine ve diğer üyelere karşı yükümlülüklerine 
dayanmaktadır. Girişimcilerin işletme yükümlülükleri hem sinerjik etki-
leşimlerini hem de birbirlerine olan bağlılıklarını sürdürmek için esastır 
(Nahapiet ve Ghoshal, 1998). 

Bu çerçevede yukarıdaki bilgi ve tartışmanın ışığında çalışmanın ilk 
hipotezi aşağıdaki şekilde öne sürülebilir;

H1: Sosyal sermaye girişimcilik yeteneğini olumlu yönde etkilemektedir. 

1.2. ARACI DEĞİŞKEN OLARAK ÇİFT YÖNLÜ BİLGİ 
STRATEJİLERİ

Gelişen dünya ve artış gösteren rekabet şartları altında örgütler hem sa-
hip oldukları kaynakları etkin ve verimli kullanmaya hem de yeni bilgi, be-
ceri ve yeni pazar alanlarının kazanılmasında bilgi stratejileri geliştirme ve 
uygulamaya zorunlu kalmaktadır. Diğer taraftan insanlara ait metafor bir 
kavram olan çift yönlülük sağ ve sol elini de aynı anda eşit beceriyle kul-
lanabilmek anlamına gelmekte ve ulusal yazında çift yeteneklilik, örgütsel 
ustalık gibi ifadeler ile son zamanlarda yönetim ve organizasyon alanında 
yoğun olarak araştırılmaktadır. Çift yönlülük hem organizasyon yönetimi 
hem de bilgi yönetimi alanında ortaya çıkan bir araştırma eğilimi haline 
gelmiştir (Gibson ve Birkinshaw, 2004). Örgütsel anlamda ise bir örgütün 
iki farklı yeteneğini eş zamanlı olarak eşit düzeyde yürütebilmesi olarak 
kullanılmaktadır. Çift yönlülük iki farklı yenilik ve yetenek biçimini ve 
birbiriyle olan ilişkisini içermektedir. Bunlar; radikal (keşfedici yetenek) 
ve artımsal yenilikler (geliştirici yetenek) olup, bu yeteneklerin dengesi 
ise çift yönlülükle sağlanmaktadır (March, 1991). Çift yönlü bilgi strateji-
lerinden literatürde en yaygın olanı, keşfedici ve yararlanıcı bilgi stratejisi 
arasında ayrım yapan March (1991) tarafından önerilendir. Birincisi, yeni 
bilgi üretmek için araştırma, çeşitlilik, risk alma, deney ve keşifleri içerir-
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ken, yararlanma stratejisi mevcut bilginin rafine edilmesi, oluşturulması, 
seçilmesi ve uygulanmasından ibarettir. 

Raisch ve Birkinshaw (2008) çift yönlülük kavramını, örgütün mevcut 
iş taleplerini etkin olarak yönetmesi ve aynı zamanda çevresinde meyda-
na gelen değişimlere uyarlanma yeteneği olarak tanımlamıştır. Çift yönlü 
örgüt uygulamalarına örnek olarak maliyetlerin düşürülmesi, kalitenin ar-
tırılması ya da radikal yeniliklerin geliştirilmesi ve bu yeniliklerin artımsal 
yenilikler ile desteklenmesi verilebilir. Çift yönlülük ile ilgili literatürde 
söz edilen diğer bir tanım Tushman ve O’Reilly (1996:8) tarafından yapıl-
mış olup, örgütsel çift yönlülüğü; örgüt içerisinde hem kademeli (exploita-
tive) hem de devrimsel (exploirative) değişimi yürütebilen bir yapılanma 
olarak ifade etmişlerdir.  He ve Wong (2004: 83) ise kademeli (yararlanıcı) 
ve devrimsel (keşfedici) uygulamaların eşzamanlı olarak sürdürülme kapa-
sitesi olarak tanımlamaktadır. 

Çift yönlülüğün önemi iki stratejinin eşzamanlı olarak uygulanmasının 
gerekliliğini vurgulamaktadır. Bunun nedeni ise örgütlerin yalnızca yarar-
lanıcı stratejilerle ellerindeki kaynaklara odaklanmalarının değişime yanıt 
verme yeteneğinin kaybedilmesine yol açacağı ve örgütlerin yalnızca keş-
fedici stratejileri uygulamalarının ise, doyurucu olmayan değişim döngüsü 
içerisine girmelerine sebep olabileceği olarak belirtilmektedir (Raisch ve 
Birkinshaw, 2008: 377).

Çift yönlülük, bilgiden yararlanma ve yeni bilgiler keşfetme faaliyet-
lerinin eşzamanlı kombinasyonuna dayanan bilgi stratejilerini kapsamak-
tadır. Çok yönlü bir stratejinin uygulanması, bir işletme adına, yararlanma 
ve keşfetme kaynaklarının mutlaka çok farklı olması nedeniyle büyük çaba 
gerektirir. Bilginin keşfedilmesi ve yararlanılması farklı aktivitelerdir ve 
bunların geliştirilmesi ve uygulanması için özel yetenek ve ortam gerek-
mektedir. Bununla birlikte, değişime değer veren ve artıran bir organizas-
yon kültürü ekip tabanlı yapılar, açık iletişim kanalları ve yaratıcılığı ve ye-
niliği teşvik eden insan kaynakları uygulamaları, yeni bilgileri kullanmak 
ve keşfetmek için uygun yetenekler üretebilir (Úbeda-García ve diğerleri, 
2016). Yararlanma ve keşfetme faaliyetlerinin eşzamanlı kombinasyonu, 
dengelenmesi çok zor olan yapılar, süreçler ve kültürlerin oluşturulmasını 
gerektirmekte (Knott, 2002)  ve amaca uygunluk başarılı olmak için kilit 
bir rol oynayabilir. 

Sosyal sermaye, bir kuruluşun iç koordinasyonunu, bilgi yaratma ve bi-
riktirmeyi, yaratıcılığı (Han ve diğerleri, 2014) ve yeniliğini teşvik etmek-
tedir. Bu nedenle, sosyal sermayesi yüksek düzeyde olan çalışanlar aktif 
olarak bilgi keşfedici eylemlere katılmaktadırlar. Sosyal sermaye, çalışan-
lar arasındaki ilişkilerin hem toplu biçimini hem de doğasını göstermekte-
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dir (Leana ve Van Buren, 1999). Örgütsel üyelerin toplu güven düzeylerini 
(ilişkisel boyut) ve hedef uyumu veya ortak hedef yönelimini (bilişsel yön) 
gösterir (Leana ve Van Buren, 1999). Güven seviyesinin yüksek olduğu bir 
ortamda çalışanlar, kuruluşlarının değişmesi ve büyümesi için bir şeyler 
“kaybetmek” zorunda kalsalar da, değişim stratejilerini kurum ve paydaş-
ları için yararlı olarak algılamaya meyillidirler. Bu kadar yüksek bir güven 
bağlamında çalışanlar bu nedenle direniş yapmak yerine, çift yönlü bilgi 
stratejileri değiştirmekte ve günlük faaliyetlerinde aktif ve yenilikçi dav-
ranmaktadır. Dahası, çift yönlü bireyler olarak diğer kuruluş üyelerine ve 
de kuruluşa katkıda bulunma fırsatları çıkmaktadır.

Firmalar tek başlarına yeterli bilgi kaynağına sahip olmadıklarından 
dolayı kendi sınırlarının ötesinde bilgiyi aramak zorundadırlar. Turizm 
sektöründeki firmaların incelenmesi, bilgi ve bilginin özgürce aktığı çok 
sayıda ağın oluşması nedeniyle ilginç bir bağlam haline geldiği için gerekli 
görülmektedir (Marco-Lajara ve diğerleri, 2016). Bir turizm bölgesinde 
dolaşan ve sadece yerel tedarikçilerle, örneğin yerel tedarikçilerle ilişkiler 
kuran küçük oteller ve restoranlar gibi varış yerindeki çeşitli acenteleri 
içeren gizli bilgi transferini kolaylaştırır. Ayrıca, çalışanların bu alandaki 
hareketliliği bir turizm destinasyonunda bulunan firmalar arasında zımni 
bilgi alışverişine de katkıda bulunmaktadır. Fuarlardan ve sergilerden dış-
sal bilgiler edinilebilir. Ayrıca, yerel şirketler farklı kültürel bağlamlarda 
faaliyet gösteren bir otel zincirine aitse, yeni ve çok farklı fikirler ortaya 
çıkabilir. Turizm sektörü firmaları, mevcut bilginin kullanılmasının hakim 
olduğu, ardından dış bilginin keşfedilmesinin devam ettiği bir dönemde 
oluşan dengeli bilgi stratejileri geliştirebilir ve aynı zamanda, mevcut bil-
giden eşzamanlı olarak yararlanılmasıyla birleştirerek çok yönlü bir stra-
teji uygulayabilirler. Turizm sektöründe yer alan firmaların başarısı, esas 
olarak, kümelenme içindeki farklı seviyelerde ortaya çıkan bilgi akışları-
nın asimetrileri üzerine çekilmektedir (Matusik ve Hill, 1998). Bu nedenle, 
kümelenme içindeki her firma, araştırmayı dengelemeye çalışarak belirli 
bir bilgi stratejisi geliştirmelidir.

Keşfedici bilgi stratejileri ve girişimcilik yeteneği, kararlı olduğu bili-
nen ve istikrarlı olduğu düşünülen şeyler seçme, uygulama ve verimlilik-
ten yararlanılabilir. Bilinmeyen unsurlar, arama, deneme ve varyasyon da-
hil olmak üzere keşif faaliyetleri aracılığıyla keşfedilmelidir. March (1991) 
tarafından tanımlanan keşfedici bilgi stratejileri, yeni fırsatlar, deneyler ve 
çeşitlilik arayışına odaklanmıştır. Bu süreçler girişimcilik ve girişimcilik 
kültürünü kapsayan girişimcilik yeteneği ile sağlanabilir. Araştırma faali-
yetlerinde bulunmak için, şirket yenilikçi, proaktif ve risk alma konusunda 
çalışmalı ve çalışanlar inovasyon, pazar liderliği, kişisel inisiyatifler, yara-
tıcılık ve risk almaya hazır olma yönündeki girişimci değerleri paylaşmalı-
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dır. Bu şekildeki bir girişimci yönelim, keşfedici bilgiyi destekleyen bir iç 
kültür geliştiren şirketlerin, sürekli olarak karı arttırmak ve büyümek için 
yeni yollar geliştirmesine ve sonunda da bulmaya yöneltecektir. 

Kaynakların sınırlı olması nedeniyle, sürekli yeni fikirler aramak,  ha-
yatta kalmak ve büyümek için keşfedici bilgi stratejisi odaklı olmak zo-
runda olan şirketler için yeni yeteneklere odaklanma ve girişimci bir kül-
tür ve girişimcilik zihniyetini geliştirme yeteneği kadar hem iç hem de 
uluslararası pazarlarda gelişme ve büyüme için sosyal sermaye gelişimine 
önem vermeleri kilit faktörlerdir.  Literatüre bakıldığında bir firma içinde-
ki bilginin, her ikisini de kapsayan sosyal ağları aracılığıyla üretilen sosyal 
sermayeye bağlı olduğu vurgulanmaktadır. Sosyal sermaye yaklaşımıyla 
ele alınan bu makale, turizm sektöründe bulunan firmalar tarafından geliş-
tirilen çok yönlü bilgi stratejilerini yapısal, ilişkisel ve bilişsel sosyal ser-
mayenin etkisini analiz etmektedir. Çift yönlü bilgi stratejilerinin gelişimi 
için en uygun sosyal ağ yapısını oluşturmada sosyal sermayenin boyutları-
nın birbirini tamamlayıcılığını vurgulanmaktadır (Harryson ve ark., 2008). 
İlişkisel sosyal sermaye ile dış çevrelerdeki bilgi üretenlere, bilişsel olarak 
uzak bilgi kaynaklarına erişime izin verir ve böylece çeşitli ve yeni bilgi-
lere erişim sağlanır. Turizm sektöründe sosyal olarak aktif olan ve turizm 
kümelenmede iç ve dış aktörlerle çok sayıda ilişkiyi barındıran firmaların 
yapısal, ilişkisel ve bilişsel sosyal sermayesinde yüksek seviyelere ulaşa-
bilirler. Bu da, çift yönlü bilgi stratejisi ile bilgiyi kullanma ve keşfetme 
yeteneklerine yol açacaktır. Aksine, az sayıda dış ve iç bağlantıyla sınırlan-
mış olan firmalar, bilgileri araştırmak ve kullanmak için uygun yetenekler 
geliştirmede daha fazla zorlanacaklardır, bu nedenle uygulanan stratejinin 
düşük düzeyde elverişlilik düzeyi olması muhtemeldir. Dolayısıyla, aşağı-
daki hipotez öne sürülmüştür; 

H2: Sosyal sermaye girişimcilik yeteneğini çift yönlü bilgi stratejileri 
aracılığıyla olumlu yönde etkilemektedir.

2. ARAŞTIRMANIN MODELİ
Bireysel sosyal sermaye ile hem girişimcilik yeteneğini hem de çift 

yönlü bilgi stratejileri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmekte-
dir. Bunun dışında, çift yönlü bilgi stratejileri ile girişimcilik yeteneğini 
arasındaki ilişki de göz önünde bulundurulduğunda, çift yönlü bilgi stra-
tejilerinin Bireysel sosyal sermaye ile hem girişimcilik yeteneği üzerinde 
bir aracılık etkisinin olabileceği söylenebilir. Bu doğrultuda araştırmanın 
modeli Şekil 1’de görülmektedir.
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Şekil 1. Araştırma Modeli

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

3.1. Araştırmanın Katılımcı Bilgileri
Bu araştırmanın örneklemini Antalya ili Manavgat ilçesinde yer alan 

bir turizm bölgesinde faaliyet gösteren 250 beş yıldızlı turizm işletmesin-
de çalışan firma yöneticileri oluşturmaktadır. Manavgat ilçesinde faaliyet 
gösteren işletmeler Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasının 16. meslek gru-
bunu oluşturmakta ve yaklaşık 1200 üye yer almaktadır. Örneklemin ev-
reni temsil edip etmediğini belirlemek maksadıyla %5 anlamlılık düzeyi 
ve %5 güven aralığında örneklem sayısı hesaplanmış ve 250 olarak bulun-
muştur (https://www.surveysystem.com/sscalc.htm). Bu durumda bu işlet-
melere ziyaret gerçekleştirilmiş, 250 işletmeden olumlu dönüş alınmıştır. 
Yapılan inceleme ve normallik testleri sonucunda boş bırakılan ya da uç 
değer içeren 33 anket analize dahil edilmemiş ve 217 anket üzerinden ana-
lizler yapılmıştır. Katılımcılara ilişkin bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1. Katılımcılara Ait Bilgiler

Cinsiyet Sayı % Pozisyon Sayı %
Erkek 149 68,7 Finans Müdürü 33 15,2
Kadın 68 31,3 Operasyon Müdürü 28 12,9
Yaş Sayı % İnsan Kaynakları Müdürü 45 20,7
24-30 17 7,8 Pazarlama Müdürü 65 30,0
31-39 191 88,0 İşletme Müdürü 26 12,0
40-49 9 4,1 İşletme Sahibi 9 4,1
Eğitim Sayı % Diğer 11 5,1
Lise 41 18,9 Toplam Çalışma Deneyimi Sayı %
Önlisans/Lisans 174 80,2 1-5 yıl 37 17,1
Lisansüstü 2 0,9 6-10 yıl 169 77,9
Medeni Durum Sayı % 11-15 yıl 5 2,3
Evli 32 14,7 16-20 yıl 6 2,8

Bekar 159 73,3 Sektörel Çalışma 
Deneyimi Sayı %

Boşanmış 19 8,8 1-5 yıl 34 15,7
Dul 4 1,8 6-10 yıl 174 80,2
Nişanlı 3 1,4 11-15 yıl 3 1,4

16-20 yıl 6 2,8
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Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların çoğunluğunun 31-39 yaş aralığın-
da, önlisans veya lisana mezunu, bekar erkeklerden oluştuğu görülmek-
tedir. Pozisyon açısından bir baskınlık söz konusu olmamasına rağmen 
pazarlama müdürü sayısının diğerlerine kıyasla %10 fazla olduğu görül-
mektedir. Deneyim olarak hem sektörel hem toplam çalışma sürelerinin 
6-10 yıl arası olduğu, daha fazla deneyimli yöneticinin neredeyse yok de-
necek kadar az olduğu görülmektedir. 

3.2. Araştırmanın Ölçüm Araçları
Araştırmada nicel yöntem kullanılmıştır. Yazından derlenerek oluşturu-

lan anketler internet kanalıyla örneklemi oluşturan katılımcılara ulaştırıl-
mıştır. Bu çalışmada Chow ve Chan (2008), Nahapiet ve Ghoshal (1998) 
ve Puhakka (2006)’dan uyarlanan sosyal sermaye ölçeği 15 ifadeden oluş-
maktadır. Girişimcilik eğilimini ölçmek için Keh ve diğerleri (2002) ta-
rafından geliştirilmiş ve Kannadhasan ve diğerleri (2014) tarafından test 
edilmiş dört maddelik ölçek ile birlikte literatür taraması sonucu elde edi-
len üç ifade kullanılmıştır. Aracı değişken olan çift yönlü bilgi stratejileri 
ölçeği olarak ise Revilla ve diğerleri (2010) tarafından geliştirilmiş dört 
maddelik ölçeğe literatürden derlenen üç madde daha eklenerek yedi mad-
delik ölçek elde edilmiştir. Bu araştırmada uygulanan anketlerin cevaplan-
dırılmasında 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır. Ölçekteki değerlendirme 
seçenekleri: 1-Kesinlikle katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 
4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle katılıyorum şeklindedir. Analizler için SPSS 
24.0 ve AMOS 24.0 paket programları kullanılarak doğrulayıcı factor ana-
lizi, keşfedici factor analizi, güvenirlik analizi ve yol analizinden yararla-
nılarak yapısal eşitlik modeli oluşturulmuştur. 

Anketlerin oluşturulması literatürdeki mevcut ölçeklerle birlikte araş-
tırmacılar tarafından önerilern ifadelerin de kullanılması neticesinde öl-
çeklerin yapısal geçerliliğini yapmak için öncelikle keşfedici faktör analizi 
(KFA) yapılmış, daha sonra doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile faktör ya-
pıları doğrulanmıştır. KFA’da temel bileşenler analiz yönteminden yarar-
lanılmış ve varimax döndürme tekniği kullanılmıştır. KFA sonucu KMO 
değeri sosyal sermaye ölçeği için 0,910, girişimcilik yeteneği ölçeği için 
0,811, çift yönlü bilgi stratejileri için 0,835 ve Barlett küresellik testi (sı-
rasıyla χ2=4952,23; 1304,08; 2851,17, p<0,05) anlamlı olduğu için örnek-
lemin evreni temsil yeteneği olduğu teyit edilmiştir. KFA sonucunda ele 
edilen ölçek yapılarına ilişkin bilgiler Tablo 2’de yer almaktadır.
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Tablo 2. Ölçeklerin Yapıları ile İlgili Bilgiler

Ölçek Ölçek 
Maddeleri

Açıklanan 
Varyans

Cronbach Alfa 
Katsayısı

Sosyal 
Sermaye

Yapısal Sosyal 
Sermaye 1-2-4-6-7 52,05 0,905

İlişkisel Sosyal 
Sermaye 

8-9-10-11-
12-13-14-
15

29,09 0,980

Girişimcilik Yeteneği 1-2-3-4-5 77,36 0,925

Çift Yönlü Bilgi Stratejileri 1-2-3-4-5-
6-7 85,04 0,970

Sosyal sermaye ölçeği açısından yapısal ve ilişkisel olmak üzere iki 
faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Üçüncü ve beşinci sorularda faktör yük-
lerinin her iki faktörde yer alması nedeniyle ölçeğe dâhil edilmemiştir. Gi-
rişimcilik yeteneğinin tek boyuttan oluşmuş, iki soru faktör yükleri 0,30 
değerinden daha yüksek olmaması nedeniyle ölçeğe dâhil edilmemiştir. 
Çift yönlü bilgi stratejilerinin ise tüm soruların dâhil olduğu tek faktörlü 
yapısı ortaya çıkmıştır. Tablo 2’de ölçeklerin güvenirlik analizi sonucu tes-
pit edilen Cronbach Alfa katsayılarına da yer verilmiştir. Görüldüğü üzere 
ölçeklerin güvenirlik analizi değeri 0,70 eşik değerinin üzerindedir.

Ölçme araçlarının geçerlik analizine DFA ile devam edilmiş ve doğ-
rulanan yapılara ilişkin uyum endeks değerleri Tablo 3’te gösterilmiştir. 
DFA ile ölçeklerin ölçme modelleri oluşturulmuş ve uyum endeks değer-
leri kontrol edilmiştir. 

Tablo 3. Ölçeklere Ait Ölçüm Modelleri

Uyum 
Endeksleri

Kabul 
Edilebilir 
Sınırlar*

Ölçekler**

Sosyal 
Sermaye

Girişimcilik 
Yeteneği

Çift Yönlü 
Bilgi 
Stratejileri

χ2/df <5 1,599 2,427 0,801
RMR <0,08 0,012 0,006 0,001
CFI >0,90 0,994 0,996 1,000
RMSEA <0,08 0,053 0,080 0,000

* Meydan ve Şeşen, 2011; Gürbüz ve Şahin, 2014.

** Modifiye edilmiş ölçeklerdir.
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Sosyal sermaye ölçeğinin birinci düzey çok faktörlü yapısının geçerli 
olması ile birlikte ölçekte bir kısım iyileştirmeler yapılmıştır. Ölçeğin yapı-
sal sosyal sermaye boyutundan son soru çıkarılmış, ilişkisel sosyal serma-
ye boyutunda ise ifadeler arası ilişkilendirmeler yapılmıştır. Girişimcilik 
yeteneği ölçeğinin 5 maddeden oluşan tek faktörlü yapısı doğrulanmış-
tır. Çift yönlü bilgi stratejileri ölçeğinden yedinci sorunun çıkarılmasıyla 
ölçeğin uyum endeks değerlerinde iyileşme sağlanmış ve neredeyse tam 
uyum elde edilmiştir. Böylelikle tüm değişkenlere ait ölçme modellerinin 
yapıları doğrulanmıştır. 

4. ARAŞTIRMA BULGULARI
DFA sonucu elde edilen yapılara doğrultusunda ölçeklere ilişkin hesap-

lanan ortalama, standart sapma değerleri ile birlikte Cronbach Alfa katsa-
yıları Tablo 4’te yer almaktadır.

Tablo 4. Anketlere ait Ortalama, Standart Sapma ve Güvenilirlik Değerleri

İstatistikler
Ölçekler
Yapısal 
Sosyal 
Sermaye

İlişkisel 
Sosyal 
Sermaye

Girişimcilik 
Yeteneği

Çift Yönlü 
Bilgi 
Stratejileri

Ort. 4,66 4,54 4,62 4,64
Std.S. 0,54 0,66 0,61 0,65
Cronbach Alfa 0,848 0,980 0,925 0,974

Ölçeklerin DFA sonucunda doğrulanan ölçek yapılarına ilişkin yapı-
lan güvenirlik analizi sonucunda tüm yapılan Cronbach Alfa katsayılarının 
0,70’den fazla olması güvenilir olduklarını da göstermektedir. Betimleyici 
istatistiklere göre Manavgat ilindeki turizm işletmelerinde yöneticilik po-
zisyonun bulunan katılımcılaron yapısal sosyal sermayelerinin ortalaması 
5 üzerinden 4,66, ilişkisel sosyal sermayeleri 4,54, girişimcilik yetenekle-
ri 4,62 ve çift yönlü bilgi stratejileri 4,64 oldukça yüksek seviyede tespit 
edilmiştir. Ayrıca değişkenlerin standart sapmalarının düşük olması grubun 
homojenliğine işaret etmektedir. 

DFA sonucu doğrulanan ölçme modelleri kullanılarak Şekil 2’de yer 
aldığı gibi yapısal eşitlik modeli oluşturulmuş ve yol analizi yapılmıştır.  
Yol analizi sonucu elde edilen bilgiler Tablo 5’te yer almaktadır. 

Şekil 2. Yapısal Eşitlik Modeli ve Yol Analizi
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Tablo 5. Yol Analizi Değerleri

Katsayı S.E. p
Yapısal Sosyal Sermaye àGirişimcilik 
Yeteneği

-0,075 0,051 0,142

İlişkisel Sosyal Sermaye àGirişimcilik 
Yeteneği

0,662 0,043 0,000

Yapısal Sosyal Sermaye àÇift Yönlü Bilgi 
Stratejileri

0,244 0,112 0,030

İlişkisel Sosyal Sermaye à Çift Yönlü Bilgi 
Stratejileri

0,307 0,093 0,000

Çift Yönlü Bilgi Stratejileri à Girişimcilik 
Yeteneği

0,355 0,043 0,000

Diğer taraftan yapısal sosyal sermayenin çift yönlü bilgi stratejileri 
üzerinde anlamı ve olumlu yöndeki etkisinden bahsetmek mümkündür. 
Benzer şekilde çift yönlü bilgi stratejilerinin de girişimcilik yeteneği üze-
rindeki etki anlamlı ve olumlu yöndedir. Buradan hareketle yapısal sosyal 
sermayenin girişimcilik yeteneği üzerindeki etkisinin dolaylı olduğunu, 
çift yönlü bilgi stratejilerinin aracılık rolü bulunduğunu belirtmek uygun 
olacaktır. 

İlişkisel sosyal sermayenin ise hem çift yönlü bilgi stratejileri hem 
de girişimcilik yeteneği üzerinde anlamlı ve olumlu yönde etkileri oldu-
ğu görülmektedir. Bu doğrultuda ilişkisel sosyal sermayenin girişimcilik 
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yeteneği üzerinde hem doğrudan hem de dolaylı etkilerinden bahsetmek 
mümkündür. Sonuç olarak H1 hipotezinin kısmen, H2 hipotezinin ise tama-
men kabul edildiği belirtilebilir. Yol analizi sonucunda istatistiksel olarak 
anlamlı ilişkiler bulunduğu tespit edilen yolların yer aldığı yapısal eşitlik 
modeli Şekil 3’te yer almaktadır.

Şekil 3. Hipotez Testlerine Ait Yol Analizi

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Sosyal sermaye yaklaşımıyla ele alınan bu makalede turizm sektörü fir-

ma yöneticilerinin bireysel sosyal sermayeleri ve girişimcilik yetenekleri 
arasındaki ilişkiyi ve çift yönlü bilgi stratejilerinin bu ilişkideki aracılık 
rolünü ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Sosyal sermayeyi yapısal, ilişki-
sel ve bilişsel olmak üzere üç boyutun tümümü inceleyerek çift yönlü bilgi 
stratejilerinin gelişimi için en uygun sosyal ağ yapısını oluşturmada sosyal 
sermayenin boyutlarının birbirini tamamlayıcılığını vurgulamaktadır. Bi-
reylerin sosyal sermayeleri bilgiye erişmek ve bilgiyi bir kaynak olarak 
kullanmaları için kullanmaları gereklidir. Girişimcilik çalışmalarında son 
yıllarda sosyal sermayeye daha fazla önem verilmektedir. Aynı zamanda gi-
rişimcilik için bireylerin yeteneklerinin de önemi artmıştır.  Bu doğrultuda 
girişimcilik konusunda sosyal sermayeden yararlanmada bilgi stratejilerini 
kullanma anlamında çift yönlülüğün etkisinden bahsetmek mümkün olabi-
lir. Bu çalışmada bireysel düzeyde sosyal sermayenin girişimcilik yeteneği 
ile ilişkisi olup olmadığına, girişimcilik yeteneğine hangi sosyal sermaye 
boyutunun daha fazla etkisinin olduğuna ve sosyal sermaye ile girişimcilik 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Ufuklar146 •

yeteneği arasındaki ilişkide çift yönlü bilgi stratejilerinin aracılık rolü olup 
olmadığına dair araştırma sorularına cevap aranmıştır. 

Girişimcilik yeteneği bireysel düzeyde sosyal sermaye ile birlikte ko-
laylıkla kazanılabilir. Bunun için kişisel bir ağdaki bağların güven ilişki-
lerini temel alması ve bireyden ya da girişimciden, ilişkinin uzun vadede 
fayda sağlayacağına dair ortak bir inancın olması yeterlidir. Girişimci yar-
dıma veya desteğe ihtiyaç duyduğunda sosyal ağ ilişkilerini aktif olarak 
kullanarak etkinleştirebilir. Çift yönlülük iki farklı yeteneğini eş zamanlı 
olarak eşit düzeyde yürütebilmesidir. Çift yönlü bilgi stratejileri mevcut 
bilgiden yararlanma ve aynı zamanda yeni bilgiler keşfetme faaliyetlerinin 
eşzamanlı yürütülmesi stratejilerini kapsamaktadır. Çok yönlü bir strate-
jinin uygulanması bireysel düzeyde sosyal sermaye ve girişimcinin yete-
neğiyle ilişkili olup, işletmeler açısından ele alındığında, mevcut bilgiden 
yararlanma ve yeni bilgileri keşfetme kaynaklarının mutlaka çok farklı 
olması nedeniyle büyük çaba harcanması gerekmektedir. Bilginin keşfe-
dilmesi ve yararlanılması farklı aktivitelerdir ve bunların geliştirilmesi ve 
uygulanması için özel yetenek (girişimcilik yeteneği) ve ortam (sosyal ser-
maye) gerekmektedir.

Bu araştırma Antalya ili Manavgat ilçesinde yer alan bir turizm bölge-
sinde faaliyet gösteren 250 beş yıldızlı turizm işletmesinde çalışan firma 
yöneticileri üzerinde yapılmış olup, yapılan inceleme ve normallik testleri 
sonucunda geçerli olan 217 anket üzerinden analizler yapılmıştır. Araştır-
mada nicel yöntem kullanılmıştır. Yazından derlenerek oluşturulan anketler 
internet kanalıyla örneklemi oluşturan katılımcılara ulaştırılmıştır. Yapılan 
analizler sonucunda katılımcıların çoğunluğunun 31-39 yaş aralığında, ön-
lisans veya lisana mezunu, bekâr erkeklerden oluştuğu görülmektedir. Po-
zisyon açısından bir baskınlık söz konusu olmamasına rağmen pazarlama 
müdürü sayısının diğerlerine kıyasla %10 fazla olduğu görülmektedir. De-
neyim olarak hem sektörel hem toplam çalışma sürelerinin 6-10 yıl arası 
olduğu, daha fazla deneyimli yöneticinin neredeyse yok denecek kadar az 
olduğu görülmektedir. Sosyal sermaye ölçeği açısından yapısal ve ilişkisel 
olmak üzere üzere iki faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Üçüncü ve beşinci 
sorularda faktör yüklerinin her iki faktörde yer alması nedeniyle ölçeğe 
dahil edilmemiştir. Girişimcilik yeteneğinin tek boyuttan oluşmuş, iki soru 
faktör yükleri 0,30 değerinden daha yüksek olmaması nedeniyle ölçeğe 
dahil edilmemiştir. Çift yönlü bilgi stratejilerinin ise tüm soruların dahil 
olduğu tek faktörlü yapısı ortaya çıkmıştır. Ölçeklerin güvenirlik analizi 
sonucu tespit edilen Cronbach Alfa katsayılarının güvenirlik analizi değeri 
0,70 eşik değerinin üzerindedir. Ölçme araçlarının geçerlik analizine DFA 
ile devam edilmiş ve doğrulanan yapılara ilişkin uyum endeks değerlerinin 
geçerli olduğu görülmüştür. Sosyal sermaye ölçeğinin birinci düzey çok 



Hale ALAN, Mustafa Kemal TOPÇU • 147 

faktörlü yapısının geçerli olması ile birlikte ölçekte bir kısım iyileştirmeler 
yapılmıştır. Ölçeğin yapısal sosyal sermaye boyutundan son soru çıkarıl-
mış, ilişkisel sosyal sermaye boyutunda ise ifadeler arası ilişkilendirmeler 
yapılmıştır. Girişimcilik yeteneği ölçeğinin 5 maddeden oluşan tek fak-
törlü yapısı doğrulanmıştır. Çift yönlü bilgi stratejileri ölçeğinden yedinci 
sorunun çıkarılmasıyla ölçeğin uyum endeks değerlerinde iyileşme sağ-
lanmış ve neredeyse tam uyum elde edilmiştir. Böylelikle tüm değişken-
lere ait ölçme modellerinin yapıları doğrulanmıştır. Yol analizi sonucunda 
yapısal sosyal sermayenin çift yönlü bilgi stratejileri üzerinde anlamı ve 
olumlu yöndeki etkisinden bahsetmek mümkündür. Benzer şekilde çift 
yönlü bilgi stratejilerinin de girişimcilik yeteneği üzerindeki etki anlamlı 
ve olumlu yöndedir. Buradan hareketle yapısal sosyal sermayenin girişim-
cilik yeteneği üzerindeki etkisinin dolaylı olduğunu, çift yönlü bilgi stra-
tejilerinin aracılık rolü bulunduğunu belirtmek uygun olacaktır. İlişkisel 
sosyal sermayenin ise hem çift yönlü bilgi stratejileri hem de girişimcilik 
yeteneği üzerinde anlamlı ve olumlu yönde etkileri olduğu görülmektedir. 
Bu doğrultuda ilişkisel sosyal sermayenin girişimcilik yeteneği üzerinde 
hem doğrudan hem de dolaylı etkilerinden bahsetmek mümkündür. Sonuç 
olarak H1 hipotezinin kısmen, H2 hipotezinin ise tamamen kabul edildiği 
belirtilebilir. Yol analizi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bu-
lunduğu tespit edilen yolların yer aldığı yapısal eşitlik modeli Şekil 3’te 
yer almaktadır.
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GİRİŞ
Ekonomi-politik teorilerin merkezinde emek ve emeğin kullanım biçimi 

yer alır. Tarihsel olarak kapitalizm ile birlikte yoğun bir kitlesel üretim mo-
deli ortaya çıkmıştır. Erken kapitalizm aşamasında kitlesel üretimi yapan 
işletmeler, işçiden umumiyetler sadece fiziksel emeğini talep etmişlerdir. 
Bu dönemde işçi kaslarından istifade edilen kişidir. Zamanla yönetim ku-
ramlarında görülen değişimlerle birlikte emek konusunda işletmelerde 
egemen paradigmalar da değişmiştir. Ekonominin, toplumun ve yönetim 
teorilerinin gelişimi ile birlikte-sektörden sektöre değişmekle birlikte- iş-
çinin performansında, fiziksel emek yeterli görülmemeye başlanmıştır. 
Bu sürecin sonunda zamanla işçiden, fiziksel emeğinin yanı sıra, zihinsel 
emek göstermesi de beklenilmiştir. Bu ikinci aşamada iş yerleri bütünüyle 
rasyonel kararlarla yönetilen mekanlar olarak tasavvur edilmiştir (Grand-
ley, 2000:95). Buna bağlı olarak artık işçiden sadece kaslarını değil, aklını 
da iş başarısı ve verimliliği için kullanması beklenmeye başlanmıştır. Daha 
sonraki aşamada ise emeğin duygusal boyutu da keşfedilmiş, kurumlar, 
işletmeler için duygusal emeğin önemi anlaşılmıştır. Bu keşfe bağlı ola-
rak işletmeler tarafından fiziksel, zihinsel emekle beraber işçiden duygu-
sal emeğini de ortaya koyması istenmeye başlanılmıştır. Duygusal emeğin 
talebi ağırlıklı olarak hizmet sektörünün gelişimine paralel olarak geliş-
miştir. Bu oldukça anlaşılabilir bir tablodur. Çünkü üç sektör kanununa 
göre kapitalist ekonomilerin gelişim seyri sırasıyla, tarım, sanayi ve hizmet 
sektörlerinin gelişimi şeklinde ilerlemektedir. Tarımdan sanayiye doğru 
gelişim gösteren ekonomilerde, kütlesel üretimle birlikte artan gelirin har-
canacağı yer hizmet sektörü olmaktadır. Hizmet sektöründe ise müşteriye 
sunulan hizmet paketinin bir parçasının da duygular olduğu kabul edilmek-
tedir. Müşterinin hizmet yahut ürün satın alırken tatmak istediği duygu, 
ona hizmet sunan işçi tarafından sağlanmalı, işçi bu duyguya sahip değilse 
sahip “miş gibi” yapmalıdır. İşte duygusal emek tamda bu bağlamda ortaya 
çıkmaktadır. Hochchid’s tarafından duyguların ticarileştirilmesi kavramı 
ile ifade edilen durum tamda bu durumdur. Hizmet alan müşteri, bu dene-
yimi esnasında olumlu bir duygusal atmosferi de hizmet ile birlikte talep 
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etmektedir. Bu duygusal atmosfer de yüz yüze temas ile mümkün olabil-
mektedir. Duygusal emeği kuramsal boyutta ortaya koyan araştırmacıların 
tespitleri bu yüz yüze temas olgusuna dayanmaktadır. Ancak bilgi tekno-
lojilerinin değişim ve gelişimi, her alanda olduğu gibi çalışma hayatında 
da önemli değişimlere neden olmuştur. Artık sanal iş ortamları sayesinde, 
müşteri ile yüz yüze gelmeksizin de ortaya konulabilen duygusal emek 
olgusu ile karşı karşıyayız. Sanal kimlik uzmanları bu bağlamda yoğun 
duygusal emek kullanarak çalışan kimselerdir. Sanal kimlik uzmanları, li-
teratürde müşteri ile yüz yüze, (Kruml, Geddes, 2001:10) yahut konuşma 
ile ortaya konan duygusal emeğin boyutunu, temassız olarak icra edilen bir 
aşamaya taşımışlardır.     

1. Kavramsal Çerçeve

1.1. Çalışmada Yeni Boyut; Duygusal Emek

Duygusal emek duyguların iş dünyasında kullanımı başka bir ifa-
de ile duyguların ticarileşmesi ile ilgili bir kavramdır. Günümüzde 
duygular pazarlanabilmekte, alınıp satılabilmektedir. En rasyonel 
kararlarda bile, insanların karar almalarında, duyguların önemli bir 
etkiye sahip olduğunun anlaşılmasını müteakiben, iş dünyasında 
duygu olgusunun anlaşılmasına yönelik ilgi artmış, akademik alanda 
da duygu üzerine yapılan çalışmaların sayısı hızla yükselmiştir (Ay, 
Çelik, 2017:633). İş dünyası için yüzyıl önce yok sayılan duygular 
günümüzde artık işletme literatürünün önemli bir konusu haline gel-
miştir. Duygusal emek: iş yaparken, iş ile ilgili arzu edilen hedeflere 
ulaşabilmek amacıyla, çalışanlarının duygularını da kullanmaları-
nı ifade eden bir kavramdır. İşyerlerinde duygusallık ile duygusal 
emek aynı şeyler değildir. Literatüre ilk kez Hochschild tarafından 
1983 yılında sokulan bu kavramla: kişilerin duygularını bastırmala-
rı ve/veya hislerini işin gerekleri doğrultusunda yönetmeleri ifade 
edilmektedir (Eroğlu,2014:148). Bir başka ifade ile duygusal emek, 
duyguların kurumsal politikalar doğrultusunda kullanılması, işçinin 
duygularını yönetmesi olgusudur (Kruml, Geddes, 2001:11). Duy-
guların işletme amaçları doğrultusunda kullanılabilmesinin sağlana-
bilmesi için işletmelerin, duygular konusunda bir norm ve kurallar 
silsilesi tanımlamasını gerektirir (Ashforth, Humphrey, 1993:84). 
Böylece hissedilen duygu ile gösterilmek istenilen duygunun ortaya 
çıkarılabilmesi daha mümkün hale gelecektir. Bu süreçlerde kişinin 
hissetmediği duyguları, hissediyormuş gibi yapması, rol yapması bir 
dizi işletme yönergesi ile sağlanmak istenmektedir. Örneğin hizmet 
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sektöründe müşteriler tarafından beklenilen normlarla ilgili Zeithaml 
ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada, kibarlık, sorumluluk, 
güvenirlik gibi 10 farklı norm olduğu tespiti yapılmıştır (Zeithaml, 
Parasuraman, Berry, 1990:92). Zeithaml ve arkadaşlarının yapmış 
oldukları çalışmalarda duygusal emeğin sadece hizmet sektörlerinde 
kullanıldığı kabul edilmektedir. Ancak Morrıs ve Feldman duygusal 
emeğin sadece servis işleri ile sınırlandırılmaması gerektiği, daha 
geniş bir perspektifte ele alınması gerektiği görüşündedir (Morrıs, 
Feldman, 1996:1008). Duygusal emek kavramı, kavramsal çerçeve-
yi inşa eden Hoschschild tarafından rol yapma olgusu olarak tas-
vir edilmiş, rol yapma olgusu ise derin rol yapma ve yüzeysel rol 
yapma olarak ikiye ayrılarak değerlendirilmiştir (Beğenirbaş, Çalış-
kan,2014:111). Daha sonra gelen bazı araştırmacılar doğal duygu-
ların sergilenmesini de bu kapsamda değerlendirmişlerdir (Biçkes 
Vd.,2014:100).     

Duygusal emek kavramı ortaya atıldığından beridir, sürekli olarak 
duygusal emek, duygusal tükenmişlikle beraber ifade edilmiştir. Duygu-
sal emek kullanımının duygusal tükenmişliği tetiklediği düşünülmektedir. 
Yapılan pek çok alan araştırması da bu görüşü destekler mahiyettedir (Yıl-
dırım, Erul, 2013:97). Ancak bu alanda yapılan diğer pek çok çalışma duy-
gusal emekle, tükenmişlik arasında doğrusal bir ilişki olmadığını göster-
mektedir. Yapılan kimi çalışmalarda ise tükenmişlikle yüzeysel rol arasında 
anlamlı ilişki bulunurken, tükenmişlikle derin rol yapma arasında anlamlı 
bir ilişki bulunamamıştır (Eroğlu, 2014:158). İş yaparken ortaya konulan 
duygusal emeğin yoğunluğu, işin niteliği, toplumsal değerler,  kişisel fak-
törler gibi pek çok faktör duygusal emeğin tükenmişlik olgusuna etkisini 
farklılaştırmaktadır (Brotheridge,2002:34). Örneğin tükenmişlik olgusu 
en yüksek oranda satış elemanlarında görülürken, sağlık, hemşirelik, evde 
bakım işlerini görenlerde duygusal tükenmişlik daha düşük oranlarda açığa 
çıkmaktadır (Brotheridge, Grandey, 2002:31). Tükenmişlik olgusu ile işte 
geçirilen zaman, işin sosyal bağlamı, işteki deneyim ile pozitif bağlantı 
tespit edilmiş, cinsiyet ile tükenmişlik arasında ise bir pozitif ilişki buluna-
mamıştır (Erickson, Rıtter, 2001:158). 

Duygusal emek ile iş yaşamı arasında çok boyutlu ilişkiler söz konu-
sudur. Bu nedenle duygusal emeğin kullanımına bağlı olarak kişi ve kişi-
nin çalıştığı kurum üzerinde olumlu ve olumsuz etkiler bırakabilmektedir. 
Duygusal emek karşılığı kişinin sağladığı iş tatmini olumlu iken, tüken-
mişlik olumsuz bir sonuçtur. Yine kurum açısından değerlendirildiğinde 
duygusal emek sonucu oluşan yüksek performans olumlu iken, içe kapan-
ma ise olumsuz olarak değerlendirilmelidir (Grandley, 2000:101). Duygu-
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sal emek kullanımı ile iş-aile çatışması arasında ilişki araştırılmış ve duy-
gusal emek ile iş-aile çatışması arasında pozitif ilişki olduğunu gösteren 
sonuçlara ulaşılmıştır ((Noor, Zainuddin, 2011:7). Bir başka araştırmada 
duygusal emek kullanımı ile yüzeysel rol yapma ile örgütsel vatandaşlık 
davranışı arasında negatif bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir (Bege-
nirbaş, Meydan, 2012:173). Yani çalışanlar, içselleştirmediği duyguları 
göstermek zorunda oldukları kurumlara karşı pozitif değil negatif bir tu-
tum geliştirmektedirler. 

1.2. Dijitalleşme Ve Çalışma Hayatı

Endüstrideki gelişmeler, teknolojide kaydedilen ilerlemeler ve 
müşteri taleplerine bağlı olarak, esnek çalışma biçimlerinin, uzun 
yıllardır, iş hayatının bir parçası haline geldiği bilinmektedir. Özel-
likle 1980 yılları sonrası hızla artan küreselleşme olgusu ile beraber 
esnek çalışma modellerinde de artışlar söz konusu olmuştur. Esnek 
çalışma modellerinin yaygınlaşmasının nedenlerinden birisi de diji-
tal teknolojilerdir. Dijital teknolojiler yeni esneklik biçimlerinin hem 
sebebi hem sonucu durumundadır. Dijital devrim ile birlikte tüm 
dünyada, dijital teknolojiler yoğun olarak kullanılmaktadır. Çünkü 
dijital teknolojiler işletmelere daha yüksek verimlilik sağlamakta-
dır (Brambilla,2018:2). Bu nedenle ortaya çıkan yüksek verimlilik 
fırsatı işletmeleri daha fazla dijitalleşmeye yöneltmektedir. Dijital-
leşme ile birlikte online çalışma biçimleri de yaygınlık kazanmak-
tadır. Dijital teknolojilerin günümüzde ulaştığı en üst zirveyi, ağ ve 
bulut teknolojileri oluşturmaktadır. İnternet ve ağ teknolojilerinde 
yaşanan gelişim,  çalışma hayatını hızla ve deriden etkilemektedir. 
Bir taraftan kimi iş ve meslekler tarihe karışırken, bir taraftan yeni iş 
alanları ve meslekler ortaya çıkmaktadır. Öyle ki 2018 yılında sade-
ce Amerika’da bulut teknolojilerinin gelişim ve uygulaması için bir 
milyon insan istihdam edileceği öngörülmektedir. Yine Brezilya’da 
bulut teknolojileri ve bağlı işler için istihdam edilecek kişi sayısının 
yaklaşık olarak 2.5 milyon kişi olacağı öngörülmektedir (Ivansc-
hitz, Korn, 2018:44). Tüm gelişmeler nedeniyle online çalışma bi-
çimleri son yıllarda çoğalmakta, esnek çalışma modellerinin içeri-
sinde önemli bir yer tutmaktadır. Esnek çalışma biçimlerinin içinde 
ise artık dijital esneklik diyebileceğimiz bir çalışma modeli ortaya 
çıkmaktadır (Akçay, 2019:4). Özellikle son 10 yıl içerisinde sosyal 
medya platformlarında görülen patlama, dijital çalışma olgusunu 
bütünüyle değiştirmiş, bu alanda çalışma olanaklarını çoğaltmıştır 
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(Akçay, Yanık, 2017:90). İnternet ve ağ teknolojileri dijital esneklik 
olgusunu ve online çalışma olanaklarını arttırmaktadır. Sonuç olarak 
başta Avrupa ve Amerika olmak üzere tüm dünyada sosyal medya-
nın pazarlama, halkla ilişkiler ve satış bağlamında önemi artmakta, 
sosyal medya hesaplarının etki güçleri yükselmektedir (Verhoeven 
Vd,2012:164).            

1.3. Sanal Dünyanın Gerçek İşçileri: Sanal Kimlik 
Uzmanları

Son 25 yıllık süre zarfında sosyal medya platformlarının gündelik 
hayatın her boyutuna derinlemesine nüfuz etmesine şahit olduk (Dijck, 
Poell, 2013:2). Öyle ki sosyal medya, sosyal yaşamdan, siyasete, siyaset-
ten ekonomiye değin hayatın her alanında etkin bir unsur haline geldiği 
gözlenmektedir. Sosyal medyanın ekonomik kazanç getiren bir platform 
olmasına müteakiben iş yaşamında yeni meslekler türemeye başlamıştır. 
Bu yeni dönemde ortaya çıkan yepyeni mesleklerden birisi de sanal kim-
lik uzmanlığı olmuştur. Sanal kimlik uzmanları kamuoyuna mal olmuş, 
siyasetçi, iş adamı, sanatçıların sosyal medya hesaplarını, yahut fenomen 
hesap denilen kurgusal hesapları para kazanma amaçlı olarak profesyonel-
ce yöneten kişilerdir. Sanal kimlik uzmanları işlerini icra ederken, hayali 
yahut gerçek bir karakter kimliğine bürünüp, o karakterin hissettiği gibi 
hissetmek, düşündüğü gibi düşünmek ve bu doğrultuda yazılı ve görsel 
mesajlar üretmek zorundadırlar. Olmadıkları kişi adına yazdıkları ifade-
ler dolayısıyla sık, sık hakarete, dışlanmaya ve sosyal linçe maruz kal-
makta, yahut tam tersi olarak oldukları varsayılan kişilikleri ve söylemle-
ri nedeniyle övülmekte, değer görmekte, pohpohlanmaktadırlar (Akçay, 
Yanık, 2017:95). Yani günümüzde sanal dünya büyük bir sirk çadırı, 
temaşa meydanıdır. Bu yeni şov dünyasının yeni nesil meddahları, kabuki 
sanatçıları, hokkabazları da sanal kimlik uzmanları olmaktadır. Sanal kim-
lik uzmanları aklıyla, fikriyle, parmak uçları ile, mesaisiz, mekansız, limit-
siz olarak çalışan gerçek emekçilerdir. İşini yaparken rol yapmakta ama bir 
tiyatro, sinema işçisi gibi sadece rol yapmakla yetinmemekte, fikir, görüş 
ve bilgi üretmektedirler. Doğru bir algı oluşturabilmek için yönettikleri he-
sap sahibi kişinin rolüne girmekte, onun gibi düşünmek, onun gibi hisset-
mek zorunda kalmaktadır. Sanal kimlik uzmanları sadece hissetmedikleri 
duyguları ifade etmekle kalmayıp, sık, sık katılmadıkları düşünceleri de 
kendi görüşleriymişçesine ifade etmek durumunda kalmaktadırlar.     



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Ufuklar160 •

2. Araştırma

2.1. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı sanal kimlik uzmanlarının duygusal emek kullanı-

mının olup olmadığını tespit etmek, duygusal emek kullanımının kullanımı 
halinde duygusal emek kullanımının etkilerini açığa çıkartmaktır. Araştır-
manın teoremleri şu şekildedir.

H1: Sanal kimlik uzmanlığı duygusal emek kullanımı gerektirir.

H2: Sanal kimlik uzmanları duygusal emek kullanımı nedeniyle psiko-
lojik ve fizyolojik olarak olumsuz etkilere maruz kalırlar.    

H3: Sanal kimlik uzmanlığı duygusal özdeşlik gerektirir

2.2. Araştırmanın Zorluk ve Sınırlılıkları
Sanal kimlik uzmanlarına gerçek hayatta ulaşmak oldukça güç olmak-

tadır. Bu kişilerle yüz yüze temas imkânı bulabilmek pek mümkün olma-
maktadır. Çünkü sanal kimlik uzmanlarının büyük çoğunluğunu sanal ha-
yatta gerçek kimlikleri ile boy göstermemektedirler. Bu sorunu aşabilmek 
için sanal kimlik uzmanlarının önemli bir kesiminin üyesi olduğu USMED 
ile işbirliğine gidilmiş ve dernek merkezine gelen sanal kimlik uzmanları-
na doldurtulmak üzere anketler bırakılmış, dernek yöneticileri ile diyalog 
içinde olunarak, belli bir süre içerisinde bu anketlerin doldurtulması sağ-
lanmıştır. Bazı kişilere ise anketin online platforma aktarılması ve kendile-
ri ile online iletişim kurulması ile ulaşılabilmiştir. Araştırmanın sınırlılığı 
ulaşılabilen kişi ve kanal sayısı olarak ifade edilebilir.  

2.3. Örneklem
Araştırma örneklemi dijital kimlik uzmanı olarak çalışan kadın ve er-

keklerden oluşan 186 kişiden oluşmaktadır. Dijital kimlik uzmanı olarak 
çalışan kişilerin çoğuna Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) 
vasıtasıyla ulaşılmıştır. Dijital kimlik uzmanlarına reel hayat bağlantıları 
üzerinden ulaşmanın neredeyse imkânsız olması nedeni ile USMED ’in 
destek katkısı son derece önemli olmuştur. Katılımcıların yaş aralığı 16-
49 aralığında olduğu görülmüştür. Yine katılımcıların 93 ‘ü erkek, 73’ü 
kadınlardan oluşmaktadır.    

2.4. Veri Toplama Aracı
Ölçeğin yapı geçerliliğinin ortaya koymak için açıklayıcı(açımlayıcı) 

faktör analizi yöntemi uygulanmıştır. Yapılan Barlett testi sonucunda 
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(p=0.000<0.05) faktör analizine alınan değişkenler arasında ilişkinin ol-
duğu tespit edilmiştir. Yapılan test sonucunda (KMO=0.826>0,60) örnek 
büyüklüğünün faktör analizi uygulanması için yeterli olduğu tespit edil-
miştir. Faktör analizi uygulamasında varimax yöntemi seçilerek faktörler 
arasındaki ilişkinin yapısının aynı kalması sağlanmıştır. Faktör analizi 
sonucunda değişkenler toplam açıklanan varyansı %58.041 olan 3 faktör 
altında toplanmıştır. Ölçeğin güvenirliğini hesaplamak için iç tutarlılık kat-
sayısı olan “Cronbach Alpha” hesaplanmıştır. Ölçeğin genel güvenirliği 
alpha=0.829 olarak çok yüksek bulunmuştur. Güvenirliğine ilişkin bulu-
nan alpha ve açıklanan varyans değerine göre ölçeğinin geçerli ve güve-
nilir bir araç olduğu anlaşılmıştır. Ölçeğe ait oluşan faktör yapısı aşağıda 
görülmektedir.

Tablo 1. İş Koşullarının Etkisini Belirlemeye Yönelik Ölçek Faktör Yapısı

Boyut Faktör Yükü

Sosyal ve Psikolojik Olumsuz Etki (Özdeğer=4,125; Açıklanan 
Varyans=23,678; Alpha=0,764)

15-sanal kimlik yaratma özel yaşantıdan fedakârlık gerektirir 0,832

16-sanal kimlik yaratımı kendi sosyal ilişki yaşantımı olumsuz 
etkiler 0,802

14-sanal kimlik yaratımı psikolojik adamayı gerektirir 0,700

10-işimi yaparken kimlik karmaşası yaşarım 0,477

2-çalışma yaşantım psikolojik tükenmişlik yaratıyor 0,543

12-uğradığım yazılı ve sözlü taciz psikolojimi bozar 0,482

Rahatsızlık Hissi (Özdeğer=1,207; Açıklanan Varyans=20,678; 
Alpha=0,706)

13-inanmadığım şeyleri yazarken kendimi kötü hissederim 0,716

3-çalışma yaşantım fiziksel zorluklara sebep oluyor 0,656

11-sık sık yazılı ve sözlü tacize uğrarım 0,646

Sanal Kimlikle Özdeşleşme (Özdeğer=1,052; Açıklanan Varyans=13,685; 
Alpha=0,561)

6-sanal kimlikle kendi kimliğimi aynı hissediyorum 0,872

9-yönettiğim sanal kimlikte kendimi ifade ediyorum 0,562

Toplam Varyans=%58.041; Genel Güvenirlik (Alpha)=0.829

Ölçekteki faktörlerin puanları hesaplanırken faktördeki maddelerin de-
ğerleri toplandıktan sonra madde sayısına bölünerek (aritmetik ortalama) 
faktör puanları elde edilmiştir.
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2.5. Verilerin İstatistiksel Analizi
Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) for Windows 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veri-
lerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, 
yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. İki bağımsız grup arasında 
niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla bağım-
sız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında Tek yönlü 
(One way) Anova testi kullanılmıştır. 

2.6. Bulgular Ve Yorumlar
Bu bölümde, araştırma probleminin çözümü için, araştırmaya katılan 

uzmanlar ölçekler yoluyla toplanan verilerin analizi sonucunda elde edilen 
bulgular yer almaktadır. Elde edilen bulgulara dayalı olarak açıklama ve 
yorumlar yapılmıştır.

Tablo 2. Tanımlayıcı Özellikler

Gruplar Frekans(n) Yüzde (%)
Cinsiyet
Kadın 73 44,0
Erkek 93 56,0
Medeni Durumu
Bekâr 115 69,3
Evli 51 30,7
Eğitim Düzeyi
Lise Ve Altı 36 21,7
Ön Lisans- Lisans Mezun 105 63,3
Lisansüstü 25 15,1
Yaş
13-18 Arası 21 12,7
1825 Arası 57 34,3
2540 Arası 80 48,2
40 Ve Üzeri 8 4,8
Sosyal Medya Uzmanı Çalışma Süresi
0-1 Yıl Arası 29 17,5
1-3 Yıl Arası 29 17,5
3 Yıl Ve Üzeri 108 65,1

Sanal kimlik uzmanları cinsiyete göre, 73’ü (%44,0) kadın, 93’ü 
(%56,0) erkek olarak dağılmaktadır. 

Sanal kimlik uzmanları medeni duruma göre 115›i (%69,3) bekâr, 51›i 
(%30,7) evli olarak dağılmaktadır.  Sanal kimlik uzmanlarının çoğunlukla 
bekar oldukları görülmektedir.

Sanal kimlik uzmanları eğitim düzeyine göre 36›sı (%21,7) lise ve 
altı, 105›i (%63,3) ön lisans- lisans mezun, 25›i (%15,1) lisansüstü olarak 
dağılmaktadır. Bu işi yapan kimselerin genel olarak eğitim düzeylerinin 
yüksek olduğu görülmektedir. 
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Sanal kimlik uzmanları yaşa göre 21›i (%12,7) 13-18 arası, 57›si 
(%34,3) 1825 arası, 80›i (%48,2) 25-40 arası, 8’i (%4,8) 40 ve üzeri olarak 
dağılmaktadır.

Sanal kimlik uzmanları çalışma süresi göre 29›u (%17,5) 0-1 yıl arası, 
29›u (%17,5) 1-3 yıl arası, 108›i (%65,1) 3 yıl ve üzeri olarak dağılmaktadır.

Tablo 3. İş Koşullarının Etkisi Puan Ortalamaları

 N Ort Ss Min. Max.

Sosyal Ve Psikolojik Olumsuz Etki 166 3,409 0,738 1,330 4,830
Rahatsızlık Hissi 166 3,472 0,705 1,330 5,000
Sanal Kimlikle Özdeşleşme 166 3,461 0,858 1,500 5,000

Uzmanların “sosyal ve psikolojik olumsuz etki” ortalaması yüksek 
3,409±0,738 (Min=1.33; Maks=4.83), “rahatsızlık hissi” ortalaması yük-
sek 3,472±0,705 (Min=1.33; Maks=5), “sanal kimlikle özdeşleşme” orta-
laması yüksek 3,461±0,858 (Min=1.5; Maks=5), olarak saptanmıştır.

Tablo 4. İş Koşullarının Etkisinin Tanımlayıcı Özelliklere Göre Farklılaşma Durumu

Demografik Özellikler n
Sosyal Ve 
Psikolojik 
Olumsuz Etki

Rahatsızlık 
Hissi

Sanal 
Kimlikle 
Özdeşleşme

Cinsiyet Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS
Kadın 73 3,445±0,739 3,557±0,690 3,514±0,882
Erkek 93 3,380±0,740 3,405±0,714 3,419±0,841
t= 0,564 1,383 0,702
p= 0,573 0,169 0,484
Medeni Durumu Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS
Bekâr 115 3,432±0,693 3,441±0,699 3,457±0,810
Evli 51 3,356±0,835 3,543±0,721 3,471±0,967
t= 0,608 -0,858 -0,097
p= 0,544 0,392 0,923
Eğitim Düzeyi Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS
Lise Ve Altı 36 3,338±0,665 3,352±0,563 3,319±0,757
Ön Lisans- Lisans Mezun 105 3,398±0,779 3,495±0,728 3,481±0,896
Lisansüstü 25 3,553±0,664 3,547±0,793 3,580±0,838
F= 0,653 0,717 0,756
p= 0,522 0,490 0,471
Yaş Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS
13-18 Arası 21 3,452±0,709 3,397±0,704 3,476±0,844
18-25 Arası 57 3,401±0,730 3,480±0,681 3,439±0,785
25 ve üzeriı 88 3,392±0,768 3,475±0,721 3,438±0,905
F= 0,101 0,146 0,478
p= 0,959 0,932 0,698
Sosyal Medya Uzmanı 
Çalışma Süresi Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS

0-1 Yıl Arası 29 3,552±0,586 3,552±0,650 3,569±0,832
1-3 Yıl Arası 29 3,356±0,799 3,437±0,655 3,448±0,838
3 Yıl Ve Üzeri 108 3,384±0,759 3,460±0,736 3,435±0,876
F= 0,674 0,235 0,279
p= 0,511 0,791 0,757
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cinsiyet
Uzmanların sosyal ve psikolojik olumsuz etki, rahatsızlık hissi, sanal 

kimlikle özdeşleşme puanları cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık 
göstermemektedir(p>0.05).

medeni durumu
Uzmanların sosyal ve psikolojik olumsuz etki, rahatsızlık hissi, sanal 

kimlikle özdeşleşme puanları medeni durumu değişkenine göre anlamlı 
farklılık göstermemektedir(p>0.05).

eğitim düzeyi
Uzmanların sosyal ve psikolojik olumsuz etki, rahatsızlık hissi, sanal 

kimlikle özdeşleşme puanları eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı fark-
lılık göstermemektedir(p>0.05).

yaş
Uzmanların sosyal ve psikolojik olumsuz etki, rahatsızlık hissi, sanal 

kimlikle özdeşleşme puanları yaş değişkenine göre anlamlı farklılık gös-
termemektedir(p>0.05).

sosyal medya uzmanı çalışma süresi
Uzmanların sosyal ve psikolojik olumsuz etki, rahatsızlık hissi, sanal 

kimlikle özdeşleşme puanları sosyal medya uzmanı çalışma süresi değiş-
kenine göre anlamlı farklılık göstermemektedir(p>0.05).

2.7. SONUÇ
Teknolojinin gelişimi özellikle ağ teknolojilerinde görülen gelişim tüm 

dünyayı hızla değiştirmektedir. Bu değişim tarih boyunca görülmüş tüm 
değişimlerden çok daha hızlı, çok daha etkili olmaktadır. Ortaya çıkan yeni 
teknolojiler sosyal hayatımızı değiştirdiği gibi çalışma hayatımızı da köklü 
olarak değişime uğratmaktadır. İş yaşamında ortaya çıkan bu değişimlerin 
sonucu yeni bir iş, yeni bir meslek ortaya çıkmıştır: sanal kimlik uzmanlığı. 
Sanal kimlik uzmanlığı oldukça yeni bir iş türüdür. Bu yeni iş türü mekân 
kullanımı, mesai saatleri, iş hiyerarşisi, emeğin kullanılma biçimi bakı-
mından oldukça farklı, nev i şahsına münhasır özelliklere sahiptir. Sanal 
kimlik uzmanları uyku hariç günün tamamında çalışmak, iş yapmak duru-
mundadırlar. Hatta olası bir iletişim krizi halinde uykularından bile uyan-
dırılabilirler. Bu uzun ve sınırları belirsiz çalışma saatleri süresince sanal 
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kimlik uzmanları işlerini yaparken hem zihinsel hem de duygusal emek 
kullanmak zorundadırlar. Sanal kimlik uzmanlarının duygusal emek kul-
lanımı çalışmamızda üç ayrı faktör bağlamında incelenmiştir. Bu faktörler 
olumsuz etkiye maruz kalma, rahatsızlık hissi ve özdeşleşme olarak be-
lirlenmiştir. Anketteki verilerin istatistiksel analizlerine göre sanal kimlik 
uzmanları yaptıkları iş dolayısıyla psikolojik ve sosyal bakımdan olumsuz 
etkilere maruz kalmaktadırlar. Bu sonuç bazı sanal kimlik uzmanları ile 
yapmış olduğumuz birebir mülakatlarla da uyumludur. İncelediğimiz ikin-
ci faktör bu etkilenmenin nasıl bir sonuca yol açtığı ile ilgilidir. Analiz 
sonuçlarına göre sanal kimlik uzmanları uğradıkları bu etkiler nedeniyle 
rahatsızlık duymaktadırlar. Son olarak sanal kimlik uzmanlarının yaptık 
oldukları iş ile bir özdeşlik kurup kurmadıkları araştırılmıştır. Elde ettiği-
miz verilerin sonuçlarına göre sanal kimlik uzmanları yapmış oldukları iş 
ile önemli oranda özdeşlik kurmaktadırlar. Her üç faktör birbirleriyle bağ-
lantılıdır. Hissedilen rahatsızlık hissi ile özdeşlik duygusu arasında doğ-
rusal bir ilişkinin olması beklenen bir sonuçtur. Yine psikolojik ve sosyal 
olumsuz etkilere maruz kalma ile rahatsızlık hissi arasında da doğrusal 
bir ilişki olması beklenen bir sonuçtur. Sanal kimlik uzmanları uğradıkları 
yazılı itham, taciz, hakaret vb nedenlerle rahatsızlık duygusu hissetmekte-
dirler.  Çalışmamızın bir başka boyutu da sanal kimlik uzmanlarında belir-
lediğimiz bu faktörlerle demografik unsurlar arasındaki ilişki ile ilgilidir. 
Verilerden elde ettiğimiz istatistiksel sonuçlara göre cinsiyet, yaş, eğitim 
durumu, meslekteki çalışma süresi, uzmanların medeni halleri ile belirle-
nen faktörler arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.   
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TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜREÇLERİ

Hüseyin KARAKUŞ1

GİRİŞ
Türkiye de öğretmen yetiştirme evrimsel süreç ve yönetimsel gelişimler 

doğrultusunda sürekli değişikliklere uğrayarak günümüze kadar gelmiştir. 
Hemen hemen her ülkede öğretmen yetiştirme politikası ve buna bağlı ola-
rak yönetimi eğitim sisteminin en ciddi konusu olmasına rağmen, ülke-
mizde deneme yanılma yoluyla öğretmen yetiştirilmeye çalışılmış, amaca 
yönelik yetkin eğitici yapısı ve yönetimi yeterince oluşturulamamıştır. 

Bu çalışmanın temel amacı öğretmen yetiştirmenin yönetim yapısını 
tarihsel süreç içerisinde incelemekle birlikte, uygulanan politikaları 
değerlendirerek öğretmen yetiştirmede gelinen noktayı özetlemektir.

Anayasa ve yasalar, belirli bir amaca yönelik organizasyonların oluştu-
rulmasında temel belirleyici anlayışlardır. Bu anlamlar çerçevesinde tüzük, 
yönetmelik ve genelgeler tasarlanarak uygulamaya konulur. Uygulamaya 
geçerken, yönetim süreçleri planlanan projeler içerisinde önemli yer tutar. 
Yönetilemeyen ve denetlenemeyen bir proje başarıya ulaşamaz. Sonuçla-
rı değerlendirilemez. Sonuçları değerlendirilmeyen bir çalışma zamanın 
boşa harcandığını gösterir.

Eğitim etkinliğinin en temel ve belirleyici öğelerinden biri öğretmen-
liktir. Bursalıoğlu’na göre: “ Okul denilen sosyal sistemin en stratejik 
parçalarından biri öğretmendir. Bir memlekette öğretmenliğin meslek olu-
şu, devletin öğretmen için yetişme ve çalışma ölçüleri koymasıyla baş-
lar” (Bursalıoğlu 1991). Öğretmen yetiştirme yöntemleri ülkeler arasında 
farklılıklar göstermektedir. Her ülkenin yaşam kültürü, ekonomik düzeyi 
bir değildir. Ülkemizde ki öğretmen yetiştirme yöntemleri ve yönetimi 
politik etkilerden oldukça fazla etkilenmiştir. Homojen bir ulusal eğitim 
iklimi oluşmadığından dolayı her iktidar değişikliklerinde eğitim evreni 
sürekli etki altında kalmıştır.

Her yönetim organizasyonun da olduğu gibi; M.Ö. ve M.S. kurulan 
Türk devletlerinde insanları eğitmek için eğiticiler yetiştirilmiştir. Yeni 
yapı ve organizasyonlar kurulmuş, devletin öncülüğü ve liderliğiyle birlik-
te eğitim kurumları geliştirilmiştir. 

Erişilebilen kaynaklara doğrultusunda: öğretmen yetiştirme konusunu iki 
bölümde incelemeye çalışacağım. Cumhuriyet öncesi, Cumhuriyet dönemi.

1 Dr., Milli Eğitim Bakanlığı, Kamu Yönetimi Uzmanı
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1. Cumhuriyet Öncesi
Bu dönemi; yönetim yapısı ve öğretmen yetiştiren okullar başlıkları al-

tında inceleyeceğim.

1.1. Yönetim Yapısı
Türk tarihinin ilk yıllarından günümüze kadar eğitim alanında dev-

letin rolü belirleyici konumdadır. Selçuklular (1071-1299) ve Osman-
lı(1299-1920) dönemlerinde devlet, eğitim kurumlarının gelişmesine katkı 
sağlamıştır. 

Mart 1838’de eğitimde yeni bir örgüt yapısı kurulur. Meclis-i Vala adın-
daki bu yapı, eğitim reformlarının yapılmasında denetleyici ve planlayıcı 
konumdadır. 1846 tarihinde eğitim işlerinden doğrudan sorumlu, Meclis’e 
bağlı Mekatib-i Umumiye Nezareti kurulur. Kurulan bu yapı günümüz an-
lamında genel müdürlük düzeyindedir.

Okulların ve açılacak Darülfünun ders kitaplarını telif ya da çeviri ola-
rak hazırlamak için 1851’de Encümen-i Daniş kurulur. 1862’de kapanır.

15 Mart 1857’de Maarif-i Umumiye Nezareti kurulur. Meclis-i Vükela 
( Bakanlar Kurulu ) içinden bir Nazır tarafından yönetilir. Bu kurum Ba-
kanlık düzeyinde ilk eğitim örgütüdür.

1869 yılında yayınlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile eğitimin 
yönetim merkezi; Maarif Nazırının başkanlığında ilmi ve idari daireden 
oluşan büyük eğitim meclisi olur. Oluşturulan idari daire: okulların, maarif 
meclislerinin, müze, kütüphane, eğitimle ilgili denetim yapma ve öğret-
menlerin özlük işleri ile ilgilenir.

1872’de merkezi yapı iki daireden çıkarılarak tek meclis halinde bir-
leştirilir. 1879’da Nezaret merkez örgütü, öğretim basamaklarına göre dai-
reler halinde düzenlenir. Bu düzenleme Cumhuriyet döneminde de geçerli 
olur.

1908 yılından sonra merkezi yapı, 1 başkan ve 5 üyeden oluşan daimi 
Encümen halinde düzenlenir. Maarif Nezareti de yeniden düzenlenir. Mart 
1912’de öğretim daireleri: Aliye, Taliye ve İptidaiye olarak düzenlenir 
(Akyüz 2011).

1.2. Öğretmen Yetiştiren Okullar
Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde eğitimin yapısı din öğretimi ağır-

lıklıdır. Bu anlayış çerçevesinde öğretmenler yetiştirilir. Bugünkü anlamda 
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İlköğretimden Yüksek öğretime kadar öğrenim yapan Medreseler 1065 ta-
rihinde, yönetici ve devlet adamı yetiştirmek için Enderun Okulları 1455 
tarihinde Fatih Sultan Mehmet tarafından açılır.19. yy.ın ikinci çeyreğin-
den itibaren geleneksel eğitimden bilimsel eğitime geçiş anlayışları çerçe-
vesinde arayışlar başlar (Kaya 1979).

1839 yıllarında kurulan Rüşdiyelerde iyi eğitim yapılabilmesi için, ilk 
olarak 16 Mart 1848 tarihinde İstanbul Fatih’de ilk öğretmen yetiştirme 
kurumu Darülmuallimin( Erkek Öğretmen Okulu )açılır. Bu okulun kuru-
luş amacı: Rüştiye’ye öğretmen yetiştirmek ile birlikte diğer mekteplerin 
de öğretmen gereksinimini karşılamaktı. Ayrıca: yenilikleri kavrayan, ko-
lay ve etkili öğretim yöntemlerini bilerek eğitim-öğretim çalışmalarını yü-
rütecek yeni öğretmen yetiştirmek amacı da taşımaktadır (  Akyüz,  2011).

1 Mayıs 1851 tarihinde uygulamaya konan Nizamname (Yönetmelik) 
ye göre: Nitelikli öğretmen yetiştirilmesi için okula az sayıda öğrenci alın-
mıştır. Hatta başlangıçta 30 olarak belirlenen öğrenci sayısı 20’ye indi-
rilmiş, sınavla öğrenci alımı gerçekleştirilir. Eğitim süresi üç yıl olarak 
belirlenmiştir. Yönetmeliğin maddelerine bakıldığında: öğretmenin nite-
likli olmasına ve etkili öğretim yöntemlerini bilmesine önem verilir. Ay-
rıca: öğretmenlerin onur ve saygınlığının korunması için dolgun maaş ve-
rilmesi, göreve atanmalarında mezuniyet başarı derecelerinin göz önünde 
tutulması kararı alınır. Günümüz eğitim sistemine bakıldığında öğretmen 
yetiştirme de bu değerlerden yoksun olunduğu görülmektedir. Bu günden 
bakıldığında eğitim bilimleri çalışmalarının ve bilimsel değerlerin adımla-
rının atıldığı görülmektedir.

1869 yılında Maarif-i Umumiye Nizamnamesi doğrultusunda Kız 
Öğretmen Okulu  (Darülmuallimat) açılması öngörülür ve 26 Nisan 1870 
tarihinde açılır. 1883 yılından sonra öğretmen yetiştirmenin İstanbul dışına 
taşındığı görülür. Edirne Öğretmen Okulu ile başlayan okul sayısı 1908 
yılında 31’e ulaşır( Akyüz, 2011 ).

   Bu dönemde açılan öğretmen okullarının proğramlarına: Ders Verme 
ve Öğretim Yöntemi, Farsça, Aritmetik, Geometri, Alan Ölçümü, Astrono-
mi, Coğrafya, Mantık, Tarih gibi dersler eklenir. Bu derslerin eklenmesi, 
bilimsel ve çağdaş eğitimin temellerinin atılmasının ilk olgularıdır.

   1908’den 1920 yılına kadar öğretmen yetiştirme de farklı çalışma-
lar yapılır. Erkek ve kadın öğretmen yetiştirme de yenilikler doğrultusun-
da gelişmeler yaşanır. 1913-1914 öğretim yılında Ana Okulu öğretmeni 
yetiştirilmesi uygulamasına başlanır.
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2. Cumhuriyet Sonrası
Cumhuriyet sonrasına geçmeden önce, TBMM’nin kurulmasından 

Cumhuriyet’in ilanına kadar olan dönemi, Cumhuriyet’in eğitim felsefesi-
ni anlamak için kısaca açıklamak gerekir.

Kurtuluş savaşı yıllarında: Ankara’da TBMM Hükümetinin Maarif 
Vekâleti ve İstanbul’da Osmanlı Hükümetinin Maarif Nezareti olmak üzere 
iki Eğitim Bakanlığı vardı. 23 Nisan 1920 tarihinde TBMM açılır, 3 Mayıs 
1920’de Hükümet kurulur. Osmanlı da kullanılan Nezaret yerine anlamı 
kurulacak Cumhuriyet’e uygun olacak şekilde Vekâlet sözcüğü kullanılır.

Bu süreçte de öğretmen ve yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapı-
lır. 15 Temmuz 1921 tarihinde: işgal kuvvetleri Polatlıya kadar gelmiş ve 
top sesleri Ankara’dan işitilirken Ankara’da Maarif Kongresi toplanır. Bu 
kongreye 250’den fazla erkek ve kadın öğretmen katılır. Mustafa Kemal 
Atatürk, kongreye cepheden gelir ve öğretmenlerin elini teker teker sıkar. 
Kongrede ki konuşmasında öğretmenleri “gelecekteki kurtuluşumuzun 
saygıdeğer öncüleri” olarak tanımlar (Adem 1999). 

Eğitim ve öğretmeni önemseyen, kurtuluş için askeri ordudan sonra 
eğitim ordusunu kurarak bütünsel kalkınma modelini benimseyen Atatürk, 
Ulusal bir eğitim yapısının kurulmasını ister. Kongreden “Türkiye’nin 
milli maarifini kurmasını” ister ve “milli maarifi” açıklar: “Şimdiye kadar 
takip olunan tahsil ve terbiye usullerinin milletimizin gerileme tarihinde en 
önemli bir etken olduğu kanaatindeyim. Onun için bir milli terbiye prog-
ramından bahsederken, eski devrin batıl inançlarından ve doğuştan sahip 
olduğumuz özelliklerle hiç ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, Doğudan ve 
Batıdan gelebilen tüm etkilerden tamamen uzak, milli ve tarihi özelliği-
mizle uyumlu bir kültür anlıyorum” ( Akyüz, 2011 ).

Çalışmalarını savaş nedeni ile tamamlayamayan Kongre de başlıca şu 
konular ele alınır: İlkokul ve ortaöğretim programları, köy öğretmeni ye-
tiştirilmesi. Kongrede bir sonuca ulaşılmasa da eğitim tarihimizde önemli 
bir çalışma olarak değerlendirilir. Ayrıca erkek ve kadın öğretmenlerin aynı 
salonda bulunmaları TBMM’de medreseli vekil grup tarafından eleştirilir.

Kurtuluş savaşı sürecinin ardından Cumhuriyet sonrası dönemi; yönetim 
yapısı ve öğretmen yetiştiren kurumlar olarak iki bölümde inceleyeceğim.

2.1. Yönetim Yapısı
3 Mayıs 1920 tarihinde TBMM tarafından kurulan Bakanlıklar arasında 

ki Eğitim Bakanlığı “Umur-ı Maarif Vekâleti” adını alır. Günümüz anlamı 
ile Eğitim İşleri Bakanlığı denilir. Siyasal ve düşünsel doğrultuda bakanlık 
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adı değişikliklere uğrar: Kültür Bakanlığı(1935), Maarif Vekilliği(1941), 
Milli Eğitim Bakanlığı(1946), Maarif Vekaleti(1954), Milli Eğitim Bakan-
lığı(1961), Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı(1983), Milli Eğitim 
Bakanlığı(1989) (Sorguç 1982).

Bu yapı içerisinde öğretmen yetiştirmeye yönelik daireler ve genel mü-
dürlükler kurulur. Kurulan bu örgütler aracılığı ile eğiticiler yetiştirilir.

Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren çağdaş, bilimsel ve ulusal bir eği-
tim sisteminin kurulabilmesi için çalışmalara hızla başlanır. Eğitimin en 
temel ve önemli yasası olan Tevhid-i Tedrisat yasası 3 Mart 1924 tarihinde 
çıkarılır. Bu kanunla bütün okullar Maarif Vekaletine bağlanır ve medre-
seler kapatılır. Bu çok önemli bir adımdır. Farklı alanlarda, farklı kurumlar 
ile yapılan eğitim bütünsellikten uzaktı. Ulus devlet’in gereklerini yerine 
getiremezdi.

3 Nisan 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teşkilatına dair kanunla: Ta-
lim ve Terbiye Dairesi, İlk Muallim Mektepleri, Köy Muallim Mektepleri 
ile Yüksek ve Orta Muallim Mektepleri kurulur. Okulların amacı da şöyle 
açıklanır: “Yüksek muallim mektebi lise muallimlerini, orta muallim mek-
tebi orta mekteplerle ilk ve köy muallim mekteplerinin muallimlerini ve ilk 
tedrisat müfettişler ile tatbikat müdürlerini yetiştirir” (Kavanin Mecmuası 
Cilt:4 1941).

10 Haziran 1933 tarih ve 2287 sayılı Maarif Vekaleti merkez teşkilatı 
ve vazifeleri hakkında ki kanun ile birlikte bakanlık merkez yapısı o günün 
gereksinimleri doğrultusunda yeniden belirlenir. Örgüt yapısı içerisinde 
öğretmen yetiştirme görevi iki genel müdürlüğe verilir. Bunların görevi 
de şöyle açıklanır: “ Yüksek tedrisat umum müdürlüğü, darülfününa, ve-
kalete merbut yüksek ilim müesseselerine, ecnebi memleketlerde tahsilde 
bulunan Türk talebesine müteallik işlerle meşgul olup iki şubeye ayrılır. 
Orta tedrisat umum müdürlüğü, resmi ve hususi liseler, orta mekteplerle 
muallim mekteplerinin idare işlerini, tedrisi ve terbiyevi faaliyetlerini ida-
re, tanzim ve ıslah vazifesi ile mükellef olup üç şubeye ayrılır” (Kavanin 
Mecmuası Cilt:12 1934).

Bakanlık merkez örgütünde öğretmen yetiştirmeye yönelik çalışmalar 
farklı genel müdürlükler tarafından 1960 yılına kadar yürütülür. 29 Şubat 
1960 tarih ve 7439 sayılı yasa ile birlikte öğretmen yetiştirilen kurumlar 
tek merkezde toplanır ve Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü kurulur. 
Çıkarılan yasanın ilk 5 maddesi ve genel müdürlüğün görevleri aşağıdadır:

“Madde 1. Maarif Vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkın-
daki 2287 sayılı Kanunun 4113 sayılı Kanunla değiştirilen 1 inci 
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maddesinde tadat edilen merkez dairelerine (Öğretmen Okulları 
Umum Müdürlüğü) ilâve edilmiştir.

Madde 2.  Öğretmen Okulları Umum Müdürlüğünün vazifeleri 
şunlardır : a) İlgili dairelerle iş birliği ederek öğretmen yetiştirme 
işlerini ihtiyaca göre plânlamak, b) Meslekî ve teknik okullar dışında 
öğretmen yetiştiren her derecedeki okullarla, Yüksek İslâm Ensti-
tülerinin, eğitim, öğretim ve yönetim işlerini düzenleyip yürütmek, 
c) Öğretmenlerin meslek içinde yetişmelerini temin için gerekli 
tedbirleri almak, d) Öğretmenlik meslekiyle ilgili faaliyetlerde 
bulunan teşekküller ile gerekli iş birliğinde bulunmak.

Madde 3. Öğretmen Okulları Umum Müdürü, Maarif Vekâleti 
İnzibat Komisyonunun azasıdır.

Madde 4.  Maarif Vekâleti her derece ve çeşitteki okullara öğret-
men yetiştirmek üzere  uygun göreceği yerlerde öğretmen okulları 
açar.

Madde 5.  2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin (IV. Yüksek Öğretim 
Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlar) bölümündeki Yüksek 
Öğretmen Okulu, Gazi Orta öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü, 
Balıkesir Necati Orta öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü ile 6234 
sayılı Kanunun 11 nci maddesiyle, İlköğretim Umum Müdürlüğü-
nün görevleri arasına alınmış olan ilk öğretmen okullarının idare, 
eğitim ve öğretim işleri öğretmen Okulları Umum Müdürlüğüne 
bağlanmıştır ” (Tutanak Dergisi 11. Dönem 1960).

13.12.1983 tarih ve 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
me ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri yeniden 
belirlenir. Örgüt yapısına bakıldığında öğretmen yetiştirmenin 
yönetimi Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü’ne bağlanır. 
Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır: “a) Öğretmen liseleri 
ile Anadolu öğretmen liselerinin eğitim ve öğretimi ile ilgili 
bütün görev ve hizmetleri yürütmek, b) Öğretmen yetiştiren 
yükseköğretim kurumlarıyla gerekli koordinasyon ve işbirliği-
ni sağlamak, c) Öğretmen liseleri ve öğretmen yetiştiren yük-
seköğretim kurumlarındaki öğrencilerin; bursluluk, yatılılık ve 
mecburi hizmetleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek”.
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Milli Eğitim Bakanlığının örgüt yapısı 12.05.1992 tarih ve 
3797 sayılı yasa ile yeniden düzenlenir. Bu düzenleme ile öğ-
retmen yetiştirmenin yönetimi Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi 
Genel Müdürlüğü adını alır. Oluşturulan genel müdürlüğün gö-
revleri yeniden belirlenir. Genel Müdürlüğün görevleri şöyle-
dir: “a) öğretmen liseleri ile Anadolu öğretmen liselerinin eğitim, 
öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek, 
b) öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarıyla gerekli koordi-
nasyon ve işbirliğini sağlamak, c) öğretmen liseleri ve öğretmen ye-
tiştiren yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin bursluluk, yatı-
lılık ve mecburi hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, d) Okul 
ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile 
eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna 
sunmak” (Tutanak Dergisi 19. Dönem 1992).

Bakanlığın örgüt yapısı 14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı resmi gazetede 
yayınlanan 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılan-
dırılır. Yapılan düzenleme ile öğretmen yetiştirmenin yönetimi Öğretmen 
Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü adını alır. Genel Müdürlüğün 
görevleri şunlardır:

“a) Öğretmenlerin nitelikleri ve yeterliklerinin belirlenmesi ve gelişti-
rilmesine yönelik politikaları oluşturmak, bu amaçla ilgili birim, kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yapmak.

b) Bakanlık öğretmenleri ile talepleri hâlinde özel öğretim kurumla-
rı eğitim personeline yönelik olarak; meslek öncesi ve meslek içi eğitimi 
vermek veya verdirmek, gelişmeleri için kurslar açmak veya açtırmak, uz-
manlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler 
düzenlemek.

c) Öğretmenlere yönelik olarak verilecek eğitime ilişkin konularda in-
celeme ve araştırmalar yapmak.

ç) Görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, 
üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak; bunlarla ortak 
çalışma, araştırma, eğitim programları düzenlemek, danışma kurulları ve 
komisyonlar oluşturmak.

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
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(2) Öğretmenlere verilecek meslek öncesi, meslek içi ve diğer eğitimle-
re ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir” (Resmi Gazete MEB’nın 
Teşkilat Ve Görevleri Hakkında KHK 14.09.2011).

2.2. Öğretmen Yetiştiren Okullar

  1923-1924 eğitim öğretim yılı Cumhuriyetin ilk ders dönemidir. Bu 
dönemde 7’si kız, 13’ü erkek olmak üzere 20 öğretmen okulu vardır. 
Öğrenci sayısı da 3990’ dır. Bu temel üzerine çalışmalara başlayan 
Cumhuriyet yönetimi adeta iğne ile kuyu kazar gibi, bir sanatsal ya-
pıyı oluşturan sanatçı titizliği gösterir. Kalkınmanın temelinde eği-
tim olduğunu gören ve eğitimin vazgeçilmezi olan öğretmene ge-
rekli önemi vermeye çalışır. Cumhuriyetin önderi Mustafa Kemal 
Atatürk de her fırsatta öğretmenleri: “öğretmenler yeni nesil sizle-
rin eseri olacaktır” gibi özlü sözlerle sürekli yüceltir. Söyledikleri 
sözde kalmaz; nitelikli, çalışkan, idealist, vatansever, bilimsel dü-
şünen, insani değerlerle donatılmış, Cumhuriyetin önderleri olacak, 
analitik yorumlar yapabilen, maddi yönden hiç kimseye gereksinim 
duymayan, laik ve çağdaş öğretmen yaratmak için çalışmalara hızla 
başlanır. Ülkede bulunan öğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmek 
için her alanda okullar açılır: Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise, 
Meslek Liseleri.

2.2.1. Okul Öncesi Öğretmeni Yetiştirilmesi
Cumhuriyet kurulduğunda 80 anaokulunda eğitim yapılmaktaydı. 

Öğrenci sayısı 5880, öğretmen sayısı 136 idi. Bu dönemde okulöncesi eği-
tim öncelikli olmasa da; 1-20 Mayıs 1925 tarihinde Konya’da toplanan 
Maarif Müfettişleri Kongresinde alınan karar ile kız öğretmen okullarının 
bünyesinde birer şube açılmasına ve bir Ana Muallim Mektebi kurulma-
sı önerilir. Bu öneri doğrultusunda 1927-1928 öğretim yılında Ankara’da 
Muallim Mektebi açılır. Bu okul 1930-1931 öğretim yılında İstanbul Kız 
Muallim Mektebine aktarılır, 1932-1933 öğretim yılında kapatılır.

1960’lı yıllara kadar bu okulların öğretmen gereksinimi; 1935’te Anka-
ra’da açılan Kız Meslek Öğretmen Okulu Çocuk Gelişimi ve Bakımı Bölü-
mü ile Kız Enstitülerinin Çocuk Gelişimi Bölümü ve İlkokul öğretmenleri 
tarafından karşılanır.

1961 yılında çıkarılan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Temel Kanunu 
çerçevesinde okul öncesi eğitim veren okullara öğretmen yetiştirme kural-
ları belirlenir. Bu yasanın 17. maddesine göre: “a) Öğretmen Okulların-
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dan veya bu amaçla açılacak özel bölümlerden mezun olanlar ile yabancı 
memleketlerde buna denk öğrenim yapmış olanlar, b) Lise veya Kız Ens-
titüsü mezunu olup, özel okul veya kursları başarı ile bitirenler anaokul-
larına öğretmen olarak atanırlar” (Öğretmen Okullarının 160. yılı 2008). 
12.10.1983 tarih ve 2917 sayılı yasa ile 222 sayılı yasaya bir geçici madde 
eklenir.” Geçici Madde 8: Anaokulları ve ana sınıfları için yeterli miktar-
da yüksek öğrenim görmüş öğretmen bulunamaması halinde, Kız Meslek 
Lisesi Çocuk Gelişimi Eğitimi ve Bakımı mezunlarından, Devlet memuru 
olma niteliklerini taşıyan ve Milli Eğitim Bakanlığınca açılacak kurslarda 
başarı gösterenler, anaokulu veya ana sınıflarına 1984 yılından itibaren ge-
çici öğretmen olarak atanabilirler. 1983 yılı sonuna kadar, Yüksek Öğretim 
Kurulu ile iş birliği yapılarak bunların ön lisans düzeyinde yüksek öğrenim 
görmeleri sağlanır. Bu süre içinde ön lisans düzeyinde yüksek öğrenim 
yapmayanların görevlerine son verilir” (Milli Eğitim ile İlgili Mevzuat 
2003). Öğretmen yetiştirme çalışmaları Üniversiteler bünyesinde 4 yıllık 
lisans düzeyinde devam etmektedir.

2.2.2. İlkokul Öğretmeni Yetiştirilmesi
1923 yılında; 1081’i kadın, 9021’i erkek olmak üzere 10102 ilkokul 

öğretmeni bulunmaktadır. Meslek eğitimi almış olanlar ise; 378’i kadın, 
2356’sı erkek toplam 2734 kişidir. Bunların çoğu medreselerin alt sınıfla-
rından ayrılmış, yetersiz eğitim ile Darülmualliminlerden mezun olmuş, 
çoğu imamlık ve müezzinlikle de görevli hocalardır. Geri kalan 7368 öğ-
retmenden 1357’si ancak ilköğrenim’i bitirmiş, 711’i doğrudan medrese-
den ayrılmış, 152’si yeterli eğitimi almamış, 2107’si hiç öğretmenlik eği-
timi almamış kişilerdir. 

Yukarıdaki rakamlara bakıldığında eğitimde iç açıcı bir manzara görül-
memektedir. Cumhuriyet kurucu felsefesi ve kurucularının ne kadar zor 
ve engebeli yollarda yürüdükleri bu günden görülmektedir. Dinsel ağır-
lıklı bir eğitim sisteminde bilimsel ağırlıklı bir modele geçmek sancılı bir 
doğum yapan kadının çektiği acılara benzemektedir. Zor ama sağlıklı bir 
çocuk dünya ya getirmek gibi bir gelişim kaydedilmiştir. Ancak Cumhu-
riyetin kuruluşundan günümüze bakıldığında; özellikle 1950’li yıllardan 
sonra bilimsel eğitimin temelleri yıkılarak dinsel eğitim ilkeleri egemen 
kılınmaya çalışılmış ve epey de yol alınmıştır.

Şehir öğretmeni ve köy öğretmeni diye ikiye ayrılarak öğretmen ye-
tiştirmeye çalışılırken 1926 yılında köklü değişikliğe gidilir. 789 sayılı 
yasa ile öğretmen okulları: şehirlerdeki ilkokullara öğretmen yetiştiren “ 
İlk Muallim Mektepleri” ve köy ilkokullarına öğretmen yetiştiren “Köy 
Muallim Mektepleri” olarak ikiye ayrılır.
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1930’lu yıllarda ülke nüfusunun %82’si köylerde yaşamaktadır. Köy ve 
köylünün sosyal ve kültürel gelişimini Cumhuriyet felsefesi doğrultusun-
da sağlamak için köy öğretmenlerinin yetiştirilmesine öncelik verilir. Bu 
amaçla “Köy Eğitmen Kursları” ile “Köy Öğretmen Okulları” açılır. Açı-
lan okullarda yetiştirilen öğretmenlerin başarılı olması, daha ileri aşamada 
bir öğretmen yetiştirme modelinin araştırılmasını gündeme getirir.

17 Nisan 1940 tarih ve 3803 sayılı yasa ile ülke eğitim sisteminin en 
köklü ve özgün sistemi kurulur. Kurulan yapının adı “Köy Enstitüleri” dir. 
Eğitim tarihinin unutulmayanları arasında yer alan Milli Eğitim Bakanı 
Hasan Ali Yücel ve Genel Müdür İsmail Hakkı Tonguç bu modelin en 
yüce mimarlarıdır. Köy çocuklarının öğretmen olarak yetiştirilmesi ve yine 
köylere öğretmen olarak gönderilmesi amacı ile açılan bu okullar: sağlık, 
tarım, ustalık ve sosyal lider olma anlayışıyla iş içinde iş için eğitim modeli 
çerçevesinde eğitim yapar. Bu okullar kentlerden uzakta, tren istasyonları-
nın yakınındaki kırsal yerleşkelerde 1940 yılında kurulmaya başlanır. Aynı 
yıl 14, 1941’de 2, 1942’de 2, 1944’de 2 ve 1948’de 1 tane okul kurularak 
sayıları 1948 yılında 21’e ulaşır. Köy ve kent aydınlanmasına, eğitimde 
kalitenin artmasına; düşünen, sorgulayan, araştıran insan yetiştirilmesine; 
bütünsel kalkınma düşüncesine katkı sağlayan ülkenin gözbebeği, çevresini 
aydınlatan okullar; siyasal bakış açısıyla önce karartılır ve 1954 yılında 
kapatılır.

1954 tarihinde; kapatılan Köy Enstitülerinin yerine altı yıllık İlköğretmen 
okulları açılır. Bu okullar ağırlıklı köy ilkokulu mezunu öğrencileri almaya 
devam eder, diğer üç yıllık İlköğretmen okulları ile birlikte lise seviyesine 
çıkarılır. 1970-1971 öğretim yılına kadar, ilkokul öğretmenleri; Lise gibi, 3 
yıllık İlköğretmen okullarında yetiştirilirken öğretim süresi 4 yıla çıkarılır.

24.06.1973 tarihinde çıkarılan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası: 
her seviyedeki öğretmenin yüksek öğrenim görmesini zorunlu kılar. Bu 
yasa doğrultusunda 1974-1975 öğretim yılından itibaren Öğretmen okul-
larının bir kısmı iki yıllık Eğitim Enstitülerine dönüştürülür, diğerleri de 
genel Lise düzeyinde Öğretmen Lisesi adını alır.

20 Temmuz 1982 tarihinde çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
name ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak öğretmen yetiştiren tüm 
okullar Eğitim Yüksekokulları olarak Üniversitelere devredilir. Bu kurum-
lardaki eğitim süresi, 1989-1990 öğretim yılından itibaren 3 yıldan 4 yıla 
çıkarılır. Temmuz 1992’de de Eğitim Fakültesi adını alır ( Akyüz, 2011). 
1983’ten günümüze kadar geçen süreç içerisinde de objektif kıstaslara da-
yalı, bilimsel değerler çerçevesinde, ülkenin özgün koşulları göz önünde 
bulundurulan sağlıklı bir eğitim modeli kurulamaz.
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2.2.3. Orta Okul Öğretmeni Yetiştirilmesi
1936 yılında ortaokul, lise ve öğretmen okulları öğretmenlerinin toplam 

sayısı 2116’ dır. Bunların öğrenim durumları da şöyledir: 960 kişi yüksek 
öğrenim, 1129 kişi orta öğrenim ve 27 kişi özel öğrenim görmüştür (Ak-
yüz, 2011).

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından itibaren ortaokullara öğretmen 
yetiştirmek üzere çalışmalara başlanır. Bu amaçla: 22 Mart 1926 tarih ve 
789 sayılı Maarif Teşkilatına Dair Kanuna göre Orta Muallim Mektebi 
açılır. Açılan okulun amacı: a) Ortaokullara öğretmen yetiştirmek, b) 
İlköğretmen okullarına öğretmen yetiştirmek, c) İlköğretmen müfettişi 
yetiştirmek (Altunya 2006).

Bu amaçlar doğrultusunda 1 Mart 1927 tarihinde Konya’da bir Muallim 
Mektebi açılır ve öğrenime başlar. Okulun yalnızca Türkçe bölümü ve 16 
öğrencisi vardır. Okul 1927-1928 öğretim döneminde Ankara’ya taşınır 
ve öğrenci sayısı 45’e çıkarılır. 1929 tarihinde Gazi Muallim Mektebi ve 
Terbiye Enstitüsü adını alır. Süreç içerisinde gereksinim duyulan alanlar-
da bölümler açılarak öğrenci sayısı artırılır. 1967-1968 öğretim yılında bu 
okulların öğrenim süresi 3 yıl olarak belirlenir. 1978-1979 öğretim yılında 
bu süre 4 yıla çıkarılır ve Gazi Yüksek Öğretmen Okulu adını alır.

1946 tarihinden itibaren Eğitim Enstitüleri ( “3 yıllık Eğitim Enstitüle-
ri”) açılır ve 1969 yılına kadar sayıları 10 olur. 1977-1978 öğretim yılında 
sayıları 18’i bulan bu okullar; 1978-1979 öğretim yılından itibaren Yüksek 
Öğretmen Okulu adını alır. 20 Temmuz 1982 tarihinde Eğitim Fakülteleri-
ne dönüştürülerek Üniversitelere bağlanır ( Akyüz, 2011).

2.2.4. Lise Öğretmeni Yetiştirilmesi
1924-1925 öğretim yılında öğretime başlayan Yüksek Öğretmen Oku-

lu; İstanbul Darülmuallimin-i Aliyesi Ali Kısmı’nın devamı olarak açılır. 
1959 yılına kadar Liselere öğretmen yetiştiren asıl kaynak İstanbul Yüksek 
Öğretmen Okulu olur. 1959’da Ankara, 1964’de İzmir’de açılan bu okullar 
ile sayısı 3 olur. İlköğretmen okullarından seçilen en başarılı öğrenciler 
bu okullara alınır. Yeni yapı ile birlikte 5 bine yakın nitelikli kırsal alan 
çocukları lise öğretmeni, akademisyen, yazar ve toplumsal lider konumuna 
gelirler. Köy Enstitülerinin kapatılmasından sonra önemli uygarlık proje-
leri arasında yer alan bu okullar 18 Temmuz 1978 yılında kapatılır (Eşme 
2003). Bu tarihten sonra, Eğitim Enstitülerinin öğrenim süresi 4 yıl’a çı-
karılır, sayıları 10’a indirilir ve Yüksek Öğretmen Okulu adı verilir. Diğer 
okullarda olduğu gibi bu okullar da 1982 tarihinden itibaren Eğitim Fakül-
telerine dönüştürülerek Üniversitelere bağlanır.
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1927 yılından itibaren Mesleki ve Teknik öğretim alanında çalışmalara 
başlanır. 1927-1939 yılları arasında meslek okullarının öğretmen gerek-
sinimini karşılamak üzere yurtdışına öğrenci gönderilir. Ayrıca bu yıllar 
arasında; gereksinim duyulan alanlarda yurtdışından uzman öğretmen ve 
yönetici getirtilir. 

1934-1935 öğretim yılında; öğretim süresi 2 yıl olan Ankara Kız Teknik 
Öğretmen Okulu açılır. Öğrenim süresi: 1939’da 3 yıla, 1947’de 4 yıla çı-
karılır. 1961 yılında Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu adını alır.

1937 yılında öğrenim süresi 3 yıl olan Erkek Teknik Öğretmen Okulu 
açılır. 1974’de Yüksek Teknik Öğretmen Okulu olur ve öğrenim süresi 4 
yıla çıkarılır.

1955’de öğrenim süresi 3 yıl olan Ticaret Öğretmen Okulu kurulur. 
1965 yılında Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu adını alır ve 
öğrenim süresi 4 yıla çıkarılır.

Ayrıca, mesleki teknik okullarının öğretmen gereksinimini karşılamak 
için başka okullar da açılmıştır. Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen 
Okulu 1974 yılında, Erkek Sanat ve Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulu 
1975 yılında açılmıştır( Öğretmen Okullarının 160. Yılı, 2008). Bunlar ile 
birlikte 1959 yılında İstanbul’da bir Yüksek İslam Enstitüsü açılır. 1982 
yılında sayıları 7 olur. Bu okullar da 1982’den sonra; bazıları Eğitim Fa-
külteleri, bazıları da Eğitim Yüksek Okulları adını alarak ilgili Üniversite-
lere bağlanır. Temmuz 1992’den sonra tüm okullar Eğitim Fakültesi olur 
(Akyüz, 2011).

Bütün bunlarla birlikte öğretmen yetiştirilmesinde farklı kaynaklardan 
yararlanılır ve uygulamalar yapılır. Bunlar: Yedek Subay Öğretmenler 
(1960), Vekil Öğretmenler (1961), Barış Gönüllüleri (1962), Mektupla Öğ-
retmen Yetiştirme (1974), Hızlandırılmış Programla Öğretmen Yetiştirme 
(1978), Askerliğini Öğretmen Olarak Yapanlar (1987), Farklı Fakülte ve 
Yüksekokul Mezunlarının Öğretmen Olarak Atanması (1996).



Hüseyin KARAKUŞ • 183 

3. SONUÇ
Öğretmen yetiştirme tarihimiz: Eğitim evren ve ikliminden gelen özve-

rili ve yüksek seviyede çabalayan Bakan, eğitim yöneticisi ve öğretmenler 
aracılığı ile dönemsel süreçlerde özgün ve nitelikli gelişmelerin olduğu-
nu göstermektedir. Ancak siyasal iklimden doğrudan etkilenen öğretmen 
yetiştirme politikaları iyi giden işleri kesintiye uğratmış ve yok olmasını 
sağlamıştır.

Öğretmenlik mesleğinin gerçekten meslek olmasını isteyen yönetimler 
döneminde öğretmen yetiştirme alanında olumlu gelişmeler olduğu açıkça 
görülür ve nitelikli öğretmen yetiştirilmesi doğrultusunda özgün çalışma-
lar yapılır.

Eğitim tarihimizde ki değerli deneyimlerin geliştirilerek daha kalite-
li öğretmen yetiştirme ve atama politikası uygulamak yerine, günübirlik 
değerler doğrultusunda alan dışından (hızlandırılmış, mektupla 
öğretim, yedek subay öğretmen vb.) atamalarla öğretmenlik mesleği 
değersizleştirilmiştir.

Önceden planlanarak; nicel ve nitel bir bütünsellik içerisinde, çağdaş ve 
bilimsel değerler doğrultusunda öğretmen yetiştirilmesi ve ataması doğrul-
tusunda sağlıklı politikaların oluşturulduğu görülmemektedir.

Nitelikli öğretmenin, iyi ve amaca uygun seçilmiş öğrenci ve öğretmen 
kadrosu ile sağlanabileceği tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkmaktadır.

Analitik ve bilimsel düşünce yerine tepkisel eğitim politikaları gelişti-
rilmiş ve uygulamaya konulmuştur.

Bütünsel bir eğitim modeli çerçevesinde öğretmen yetiştirmeye yönelik 
sağlıklı yönetim örgütü oluşturulamamıştır.
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GİRİŞ
Boş zaman ya da serbest zaman kavramı, insanların hayatında etkili 

olan bir kavramdır. Boş zamanın nasıl değerlendirildiği, boş zaman ter-
cihleri; insanların doyumu ve memnuniyeti açısından önem taşımaktadır. 
Günümüzde, insanlar boş zamanlarının çoğunu alış veriş merkezlerinde, 
televizyon başında ya da internet sitelerinde giderek daha da yalnızlaşa-
rak geçirmektedir. Bu durum, insanların çevresinden soyutlanmasını da 
beraberinde getirmektedir. Bunun sonucunda boş zamanlarda yapılan et-
kinliklerin bireyleri tatmin edip etmemesi konusu tartışmaya açık hale gel-
mektedir. Boş zaman faaliyetleri bir taraftan insanların psikolojik anlamda 
kendilerini iyi hissetmelerine, mutlu olmalarına katkı sağlarken diğer ta-
raftan fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağlar. Bu bakımdan boş zaman-
ların planlanması ve etkili kullanılması önemlidir.

Fakat günümüzde boş zamanların planlanması ve etkili kullanılmasında 
bazı problemler yaşanmaktadır. Bu problemlerden en önemlisi teknoloji-
deki gelişmelerle birlikte teknolojik ürünlerin (televizyon, cep telefonu, 
tablet, bilgisayar oyunları, internet vb.) günlük hayatımızın vazgeçilmez 
bir parçası haline gelmesidir. Bu durumdan en çok etkilenen gençler ol-
maktadır. Gençlerin boş zamanlarını nasıl değerlendirdiğiyle boş zaman 
faaliyetlerinden elde ettiği tatmin düzeyi arasında ilişki bulunmaktadır.

İş ve zorunlu ihtiyaçların karşılanması dışında kalan zaman olarak 
tanımlanan serbest zaman, bireylerin hayatı için önemli olan bir kavramdır. 
Bireylerin gelişimi, sosyal gruplara katılımı, günlük hayatın stresinden 
uzaklaşması, mutluluğu ve tatmini yaşaması gibi birçok anlamda bireylere 
katkı sağlayan bu kavramın, planlı ve etkili kullanılması önemlidir. 
Günümüzde bu olumlu katkıların göz ardı edildiği gözlenmektedir. Boş zaman 
sadece “doldurulması ya da geçirilmesi gereken süre” olarak görülmekte, 
insanlar tarafından önemi anlaşılamamaktadır. Serbest zaman etkinlikleri 
denilince aklımıza gelen başlıca etkinlikler; spor yapmak,  müzik dinlemek, 
sinemaya gitmek, kitap okumak, doğa yürüyüşüne çıkmak, televizyon 
seyretmek, internette ya da sosyal medyada zaman geçirmek, playstation 
oynamak, halı saha maçına gitmek ya da tatile çıkmak gibi bir dizi faaliyet 
gelmektedir. Bu faaliyetlerin bazıları insanlar için olumlu gelişmelere yol 
açarken, bazıları ise olumsuz sonuçlar doğurur. Üniversite öğrencilerinin 
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boş zaman etkinliklerini nasıl belirlediği, boş zaman etkinliklerinden aldığı 
tatmini belirlemek çalışmamızın amacını oluşturmaktadır. 

Serbest Zaman (Boş Zaman )Kavramı
1973 krizi küresel ekonominin yeniden yapılandırılmasına neden ol-

muştur. Küreselleşme ve kuralsızlaştırma, Batı’da işgücü piyasalarının 
ertelenmesi, dış kaynak kullanımı; serbest zaman ve iş kavramlarının ye-
niden ele alınmasına yol açmıştır.1970’li yıllarda Batı’da emeğin geçici-
leşmesi, yarı zamanlı ve sabit vadeli iş sözleşmeleri; mesleki refah ve tatil 
haklarına ilişkin geleneksel hakların düzenlenmesine imkân tanımıştır. 

Serbest zaman, her şeyden önce modern çalışma organizasyonunun bir 
ürünüdür. Modern çalışma organizasyonlarında iş, zamana göre düzenle-
nir. Belirtilen çalışma saatleri vardır. Her iş günü belirli saatinde başlar 
ve biter. Bilgi teknolojisi (özellikle kişisel bilgisayar (PC), cep telefonu 
ve İnternet) iş hayatı ve boş zaman kavramında değişikliğe yol açmıştır. 
İnsanlar artık evlerinde de çalışma imkânı bulmuştur. Birçok insan evde 
işlerini yapmaktadır. Modern iş bölümlendirilmiş ve rasyonelleştirilmiştir. 

İnsanların çalışma hayatı dışında eğlence, içsel memnuniyet ve 
verimlilik için karşılaması gereken ihtiyaçları vardır. Bu nedenle, iş 
dünyası ve serbest zaman kavramı birbirinden ayrıdır (Roberts, 2006: 3).

Günlük yaşamda serbest zaman; işten sonra kalan zamanı ve iş dışı fa-
aliyetleri ifade eder. Boş zaman, insanların yalnızca meşgul olduğu veya 
meşgul olmadığı zaman olarak anlaşılmamalıdır. İnsanların herhangi bir 
etkinliğine katılabileceği zaman seçimidir (Rose, 2016: 39).

Serbest zaman; iş dışında kalan zamanı ifade eder. İş dışında kalan 
zamanlarda yapılan aktiviteler serbest zaman aktiviteleri olarak açıklanır  
(Ardahan-Lapa, 2010: 1).

Serbest zaman, insanların kendisinin belirlediği ve kendisine ayırabil-
diği zamandır.   Serbest zaman, bir kişi için nesnel olarak gerekli olanın 
ötesinde bir zamandır. Yani, insanların temel ihtiyaçlarını karşıladığı za-
manın dışında kalan zamandır.

Kaplan’a göre serbest zamanın yedi temel özelliğini bulunur: (Kaplan, 
1960: 22)

• İşin ekonomik fonksiyonuna karşı yapılan etkinliktir. İş dışındaki 
faaliyetleri ifade eder.

• Hoş bir beklenti ve hatırlama taşır.
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• Sosyal rol ve yükümlülükleri içerir. İnsanların iş dışındaki rolleriy-
le ilgilidir.

• İnsanlar boş zamanını kendi iradeleriyle özgür olarak değerlendi-
rirler.

• Kültürün değerleri ile yakından ilgilidir. Çünkü boş zamandaki ya-
pılacaklarda kültürel değerler belirleyicidir.

• Genellikle başkalarıyla değerlendirilir. 

• İçinde insanlara göre belirlenen faaliyetler bulunur. 

Tatmin kavramı; İstenen bir şeyin gerçekleşmesini sağlama, gönül 
doygunluğuna erme, doyum anlamına gelmektedir. http://sozluk.gov.tr/ 
(14.07.2019). Tatmin kavramı bu anlamda bireylerin serbest zamanlarında 
yapmış olduğu etkinlerden elde ettiği doygunluğu ifade etmektedir. Tatmin 
bireylerin psikolojik anlamda iyilik halinin ortaya çıkmasında etkilidir.

Boş zaman Tatmini; boş zaman aktivitelerine katılmanın bir sonucu 
olarak olumlu algı veya duygu olarak tanımlanmaktadır. İnsanların boş 
zamanlarında yaptığı faaliyetlerden elde ettiği doyumdur (Beard and Rag-
heb, 1980: 22).

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı, boş zaman kavramını 

açıklamak ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencilerinin serbest 
zaman tatmin düzeylerini belirlemektir. Boş zaman tatmini kavramının in-
celenmesi nispeten yenidir. Boş zaman faaliyetleri, bireylerin memnuniye-
tine ve mutluluk arayışına katkıda bulunmaktadır. 

Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları: Araştırma Erzincan Binali 
Yıldırım Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerle sınırlıdır.  417 öğ-
renciye anket uygulanmıştır.

Araştırmanın Hipotezleri ve Alt Hipotezleri: Serbest zaman doyumu 
bireylerin demografik özelliklerine göre farklılaşmaktadır.

H1: Üniversite öğrencilerinin cinsiyete göre serbest zaman tatmini ara-
sında bir fark vardır.

H2: Üniversite öğrencilerinin aylık gelirine göre serbest zaman tatmini 
arasında bir fark vardır.
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H3: Üniversite öğrencilerinin doğum yerine göre serbest zaman tatmini 
arasında bir fark vardır.

H4: Üniversite öğrencilerinin sınıfına göre serbest zaman tatmini ara-
sında bir fark vardır.

H5: Üniversite öğrencilerinin kaldıkları yere göre serbest zaman tatmini 
arasında bir fark vardır.

Araştırmanın Yöntemi: Araştırmada demografik özellikleri belirlemek 
amacıyla kişisel bilgi formu ile Beard ve Ragheb (1980) tarafından ge-
liştirilen Leisure Satisfaction Scale/LSS (Serbest Zaman Doyum Ölçeği/
SZDÖ) kullanılmıştır.  Bu ölçek, 5’li likert tipi ölçektir (Beard and Ra-
gheb, 1980: 23-24). Ölçek, Karlı ve arkadaşları tarafından 2008 yılında 
Türkçe’ye uyarlanarak Gazi Üniversitesi’nde 260 erkek ve 301 kadın öğ-
renciye uygulanmıştır (Karlı ve ark, 2008: 80). Ayrıca ölçeğin kısa versiyo-
nu Gökçe (2008) tarafından kullanılmıştır (Gökçe, 2008: 110-112).

Verilerin Analizi: Verilerin analizinde, Kruskal-Wallis ve Mann-Whit-
ney U testleri kullanılmıştır. Çalışmada sadece anlamlı fark bulunan hipo-
tezlere yer verilmiştir.

Araştırmanın Geçerlilik ve Güvenilirliği:
Araştırmanın geçerlilik ve güvenirliliği Cronbach Alpha yöntemiyle 

açıklanmıştır. Bu yöntem, ölçekte yer alan k sorunun homojen bir yapı 
gösteren bir bütünü ifade edip etmediğini araştırır. Ağırlıklı standart deği-
şim ortalamasıdır ve bir ölçekteki k sorunun varyansları toplamının genel 
varyansa oranlanması ile elde edilir. 0 ile 1 arasında değer alan bu katsayı 
Cronbach Alfa katsayısı olarak adlandırılır. Cronbach Alfa katsayısı nega-
tif ise güvenilirlik modeli bozulur. 

Alfa katsayısına bağlı olarak ölçeğin güvenilirliği aşağıdaki gibi yo-
rumlanır:

 - 0.00≤α<0.40 ise ölçek güvenilir değildir,

 - 0.40≤α<0.60 ise ölçeğin güvenilirliği düşük,

 - 0.60≤α<0.80 ise ölçeğin oldukça güvenilir,

 - 0.80≤α<1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir 
(Kayış, 2010: 405).
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Bu yöntemde sayı 1’e yaklaştıkça anketin güvenilirliği artmaktadır. An-
ket formunun güvenilirliği 0,84 çıktığından uygulanan anketin sonuçları 
oldukça güvenilirdir.

Bartlett testi, korelasyon matrisinde değişkenlerin en azından bir kıs-
mı arasında yüksek oranlı korelasyonlar olduğu olasılığını test eder. Kai-
ser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterlilik testi ise, gözlenen korelasyon 
katsayılarının büyüklüğünü karşılaştıran indekstir. KMO oranının (0,5) in 
üzerinde olması gerekir (Kalaycı, 2010: 322).Buradan hareketle örneklem 
sayısının yeterlilik sayısını belirten KMO değeri 0,915’dır. Bu değer ve-
rilerin faktör analizi için yeterliliğini ortaya koymaktadır (KMO=0.915).
Bartlett testinde bulunan sig. Değerinin (000) olarak çıkması ölçeğin fak-
tör analizine uygunluğunu göstermektedir. 

Tablo 1: Serbest Zaman Doyum Ölçeği Güvenilirlik Analizi Tablosu

Cronbach’s Alpha
Cronbach’s Alpha Based 
on Standardized Items N of Items

,915 ,924 24

ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Araştırmaya katılan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencile-

rine ait demografik verilerin ve araştırma kapsamındaki diğer bulguların 
değerlendirmeleri bu kısımda sunulmaktadır.

Demografik Özellikler
Tablo2: Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular

Demografik Özellikler N %
Cinsiyet Kadın 181 43,4

Erkek 236 56,6
Yaş 18-20 399 95,7

21-40 15 3,6
41-50 3 0,7

Medeni Durum Evli 21 5,0
Bekâr 393 95,0

Aylık Gelir 0-750 273 65,5
750-1500 84 20,1
1500-2500 48 11,5
2500 ve üzeri 12 2,9
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Doğum Yeri Büyükşehir 144 34,5
İl 126 30,2
İlçe 102 24,5
Köy 45 10,8

Sınıfı 1.sınıf 159 38,1
2.sınıf 92 22,1
3.sınıf 91 21,8
4.sınıf 75 18,0

Üniversitede Nerede 
Kaldıkları 

Kiralık ev 72 17,3
Aile yanı 114 27,3
KYK 216 51,8
Özel yurt 9 2,2
Akraba 6

Araştırmaya katılan 417 üniversite öğrencisinin demografik özellik-
lerine ilişkin bilgiler Tablo 2’de verilmiştir. Bu bilgilerden öne çıkan 
oranlara bakıldığında; katılımcıların %56,6’sı erkek, %95,7’si 18-20 
yaş aralığında, %95,0’ı bekar, %65,5’i 0-750 Türk lirası gelire sahip, 
%34,5’i Büyükşehirde ikamet etmekte ev %51,8’i KYK’da kaldığı 
görülmektedir. Ayrıca katılımcıların %38,1’i 1.sınıfta olduğunu ifa-
de etmişlerdir. 

Serbest Zaman Doyum Ölçeğine Yönelik Üniversite 
Öğrencilerinin Görüşlerine Yönelik Bulguların Analizi
Serbest zaman doyum ölçeğine yönelik üniversite öğrencilerinin 

görüşlerine yönelik bulguların uygulamada yeterli olup olmadığının belir-
lenmesi için hazırlanan ifadelerin analizi Tablo 3’de sunulmuştur.
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Tablo 3: Serbest Zaman Doyum Ölçeğine Yönelik Öğrencilerin Verdiği Cevaplara İlişkin 
Buğuların Analizi

İFADELER

K
es

in
lik

le
 

K
at

ılm
ıy

or
um

K
at

ılm
ıy

or
um

K
ar

ar
sı

zı
m

K
at

ılı
yo

ru
m

K
es

in
lik

le
 

K
at

ılı
yo

ru
m

N % N % N % N % N %
Serbest zaman aktiviteleri 
ilginç gelir

63 15,1 84 20,1 102 24,5 120 24,8 48 11,5

Serbest zaman aktivite 
kendime güvenmemi 
sağlar

15 3,6 45 10,8 87 20,9 171 41,0 72 17,3

Serbest zaman aktiviteleri 
başarı hissi verir

18 4,3 42 10,1 114 27,3 171 41,0 72 17,3

Serbest zaman 
aktivitelerimde beceri ve 
yeteneklerimi kullanırım

27 6,5 57 13,7 81 19,4 189 45,3 63 15,1

Serbest zaman aktiviteleri 
etrafımdakiler hakkında 
bilgimi artırır

24 5,8 45 10,8 6 16,5 198 47,5 81 19,4

Serbest zaman aktiviteleri 
yeni şeyler deneme fırsatı 
sağlar

18 4,3 42 10,1 63 15,1 177 42,4 117 28,1

Serbest zaman aktiviteleri 
kendimi tanımamı sağlar

15 3,6 36 8,6 81 19,4 186 44,6 93 23,7

Serbest zaman aktiviteleri 
diğer insanlar hakkında bir 
şey öğrenmemi sağlar

27 6,5 39 9,4 78 18,7 183 43,9 90 21,6

 Serbest zaman aktiviteleri 
sayesinde diğer insan 
etkileşimde bulurum

15 3,6 54 12,9 66 11,8 150 36,0 132 31,7

Serbest zaman aktiviteleri 
diğer insanlarla yakın ilişki 
kurmamı sağlar

21 5,0 48 11,5 99 23,7 168 40,3 78 18,7

Serbest zaman aktiviteleri 
sayesinde tanıştığım 
insanlar arkadaş canlısı

18 4,3 57 13,7 147 35,3 138 33,1 57 13,1

Serbest zaman aktiviteleri 
yapmaktan hoşlanan 
insanlarla ilişki kurarım

12 2,9 30 7,2 96 23,0 183 43,9 96 23,0

Serbest zaman aktiviteleri 
rahatlamama yardımcı olur

10 2,6 23 5,9 38 9,7 174 44,6 145 37,2

Serbest zaman aktiviteleri 
stresimi azaltmama 
yardımcı olur

27 6,3 33 7,9 54 12,9 183 43,9 120 28,8

Serbest zaman aktiviteleri 
duygusal olarak iyi 
olmama yardımcı olur

24 5,8 60 14,4 78 18,7 156 37,4 99 23,7
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Serbest zaman 
aktiviteleriyle meşgul olur, 
onları yapmayı severim

12 2,9 60 14,4 123 29,5 147 35,3 75 18,0

Serbest zaman aktiviteleri 
fiziksel olarak zordur

60 14,4 99 23,7 123 29,5 96 23,0 39 9,4

Serbest zaman aktiviteleri 
fiziksel formumu geliştirir

21 5,0 72 17,3 105 25,2 171 41,0 48 11,5

Serbest zaman aktiviteleri 
beni fiziksel olarak yeniler

24 5,8 45 10,8 129 30,0 144 34,5 75 18,0

Serbest zaman aktiviteleri 
sağlıklı kalmama yardım 
eder

15 3,6 36 8,6 114 27,3 11 42,4 78 18,7

Serbest zaman aktiviteleri 
yaptığım yerler ferah ve 
temizdir

15 3,6 36 8,6 114 27,3 177 42,4 75 18,0

serbest zaman aktiviteleri 
yağtığım yerler ilgi 
çekicidir

12 1,9 51 12,2 132 31,7 153 36,7 69 16,5

serbest zaman aktiviteleri 
yaptığım yerler güzeldir

30 7,2 42 10,1 87 20,9 171 41,0 87 20,9

serbest zaman aktiviteleri 
yaptığım yerler iyi dizayn 
edilmiştir

33 7,9 60 14,4 105 25,2 135 32,4 84 20,1

Tablo 3’deki bulgulardan öne çıkan yüzdelere incelendiğinde katılımcı-
ların;%41,0’ı Serbest zaman aktiviteleri kendime güvenmemi sağlar,

 %41,0’ı serbest zaman aktiviteleri başarı hissi verir. %41,3’ü serbest 
zaman aktivitelerimde beceri ve yeteneklerimi kullanırım. %47,5’i serbest 
zaman aktiviteleri etrafımdakiler hakkında bilgimi artırır. %42,4’ü serbest 
zaman aktiviteleri yeni şeyler deneme fırsatı sağlar. %44,6’sı serbest 
zaman aktiviteleri kendimi tanımamı sağlar. %43,9’u serbest zaman akti-
viteleri diğer insanlar hakkında bir şey öğrenmemi sağlar. %40,3’ü serbest 
zaman aktiviteleri diğer insanlarla yakın ilişki kurmamı sağlar. %43,9’u 
serbest zaman aktiviteleri yapmaktan hoşlanan insanlarla ilişki kurarım.  
%44,6’sı serbest zaman aktiviteleri rahatlamama yardımcı olur. %41,0’ı 
serbest zaman aktiviteleri fiziksel formumu geliştirir şeklinde sorulara ce-
vap vermişlerdir. 

Üniversite öğrencilerinin serbest zaman doyum ölçeğine ilişkin 
görüşlerinin farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik hipotezler 
aşağıda sırasıyla analiz edilmiştir. Hipotezler sınanırken Kruskal-Wallis 
ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. Çalışmada sadece anlamlı fark 
bulunan hipotezlere yer verilmiştir

H1: Üniversite öğrencilerinin cinsiyete göre serbest zaman tatmini ara-
sında bir fark vardır.
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Tablo 4: Mann-Whitney U Testi Sonuçları

Bağımsız 
Değişken

N Sıra Ortalaması U p

Kadın 181 229,19 17704,000 0,003
Erkek 236 193,52

Üniversite öğrencilerinin cinsiyete göre serbest zaman tatmin düzeyleri 
hakkındaki görüşleri arasında%5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmuştur (P = 0,003 < = α 0,05). Diğer bir ifadeyle 
H1 hipotezi kabul edilmiştir. Sıra ortalamalarına bakıldığında kadınların 
(229,19) serbest zaman tatmin düzeyleri daha yüksektir.

H2: Üniversite öğrencilerinin aylık gelirine göre serbest zaman tatmini 
arasında bir fark vardır.

Tablo 5: Kruskal Wallis Testi Sonuçları

Bağımsız Değişken N Sıra Ortalaması χ2 sd p
0-750 273 213,71

8,642 3 0,034
750-1500 84 177,50
1500-2500 48 227,00
2500 ve üzeri 12 250,25

Aylık gelir değişkeni açısından değerlendirildiğinde, katılımcıların ay-
lık geliri ile serbest zaman tatmini hakkındaki görüşleri arasında %5 an-
lamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (P = 
0,034 < = α 0,05). Yani H2 hipotezi kabul edilmiştir. Aylık gelir ortala-
malarına bakıldığında 2500 Türk lirası ve üzeri (250,25) aylık gelire sahip 
olan üniversite öğrencilerinin serbest zaman tatmini daha yüksek olduğu 
söylenebilir.

H3: Üniversite öğrencilerinin doğum yerine göre serbest zaman tatmini 
arasında bir fark vardır.

Tablo 6: Kruskal Wallis Testi Sonuçları

Bağımsız 
Değişken

N Sıra 
Ortalaması

χ2 sd p

Büyükşehir 144 185,72

10,775 3 0,013
İl 126 230,89
İlçe 102 206,22
Köy 45 228,50
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Yer değişkeni açısından değerlendirildiğinde, katılımcıların doğum yeri 
ile serbest zaman tatmini hakkındaki görüşleri arasında %5 anlamlılık dü-
zeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (P = 0,013 < = α 
0,05). Yani H3 hipotezi kabul edilmiştir. Doğum yeri değişkenine bakıl-
dığında İl ya da şehirde doğan (230,89) üniversite öğrencilerinin serbest 
zaman tatmini daha yüksek olduğu söylenebilir.

H4: Üniversite öğrencilerinin sınıfına göre serbest zaman tatmini ara-
sında bir fark vardır.

Tablo 7: Kruskal Wallis Testi Sonuçları

Bağımsız 
Değişken

N Sıra Ortalaması χ2 sd p

1.sınıf 159 221,46

8,318 3 0,040
2.sınıf 92 222,34
3.sınıf 91 180,32
4.sınıf 75 201,02

Sınıf değişkeni açısından değerlendirildiğinde, katılımcıların sınıfı ile 
serbest zaman tatmini hakkındaki görüşleri arasında %5 anlamlılık düze-
yinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (P = 0,040 < = α 
0,05). Yani H4 hipotezi kabul edilmiştir. Sınıf değişkenine bakıldığında 
2.sınıfta olan (222,34) üniversite öğrencilerinin serbest zaman tatmini 
daha yüksek olduğu söylenebilir.

H5: Üniversite öğrencilerinin kaldıkları yere göre serbest zaman tatmi-
ni arasında bir fark vardır.

Tablo 8: Kruskal Wallis Testi Sonuçları

Bağımsız 
Değişken

N Sıra Ortalaması χ2 sd p

Kiralık ev 72 174,00

26,693 4 0,000
Ailemin yanı 114 231,30

KYK 216 200,40
Özel yurt 9 340,00
Akraba yanı 6 318,50

Öğrencilerin kaldıkları yer değişkeni açısından değerlendirildiğinde, 
katılımcıların kaldıkları yer ile serbest zaman tatmini hakkındaki görüş-
leri arasında %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmuştur (P = 0,000 < = α 0,05). Yani H5 hipotezi kabul edilmiştir. 
Öğrencilerin kaldıkları yer değişkenine bakıldığında özel yurtta kalan 



İbrahim AKKAŞ • 197 

(340,00) üniversite öğrencilerinin serbest zaman tatmini daha yüksek ol-
duğu söylenebilir. Bu sonuç, H2 hipotezini desteklemektedir. En yüksek 
gelire sahip öğrenciler özel yurtları tercih etmektedir. Özel yurtların tercih 
edilmesiyle yüksek gelire sahip olma arasında anlamlı bir ilişki bulunmak-
tadır.

SONUÇ
Serbest zaman kavramı henüz önemi anlaşılamayan bir kavramdır. İş ve 

zorunlu ihtiyaçların dışında kalan zaman olarak ifade edilen serbest zaman 
kavramı, bireylerin fiziksel ve ruhsal gelişimi için önemlidir. Boş zaman 
etkinlikleri, bu etkinliklerden elde edilen tatmin bireylerin yaşam doyumu-
na katkı sağlamaktadır.

Boş zaman ya da serbest zaman kavramının içi “her şey”le doldurul-
maktadır. Günümüzde sinemaya gitmek, alış veriş yapmak, çay ocağı ya 
da kahvehaneye gitmek, kitap okumak, spor yapmak, doğa yürüyüşü gibi 
insanların bütün faaliyetlerini içine alacak şekilde kullanılmaktadır.

Serbest zaman kavramı gençler için daha önemlidir. Gençlerin serbest 
zamanlarını nasıl değerlendirdiği, serbest zaman faaliyetlerin elde ettiği 
tatmin düzeyi gelişimleri bakımından önem taşır. Bu nedenle, araştırma 
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde öğrenim gören 417 öğrenciye 
anket uygulanarak tamamlanmıştır. Verilerin analizinde, Kruskal-Wallis 
ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. Çalışmada sadece anlamlı fark 
bulunan hipotezlere yer verilmiştir.

Araştırmada kullanılan Serbest zaman doyum Ölçeği”nin geçerlilik ve 
güvenilirliği ,915 çıkmıştır.

Hipotezimiz, “Serbest zaman doyumu bireylerin demografik özellik-
lerine göre farklılaşmaktadır”. Alt hipotezlerimiz ise aşağıda verilmiştir.

H1: Üniversite öğrencilerinin cinsiyete göre serbest zaman tatmini ara-
sında bir fark vardır. Analiz sonucunda; 

Üniversite öğrencilerinin cinsiyete göre serbest zaman tatmin düzeyleri 
hakkındaki görüşleri arasında%5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmuştur (P = 0,003 < = α 0,05). Diğer bir ifadeyle 
H1 hipotezi kabul edilmiştir. Sıra ortalamalarına bakıldığında kadınların 
(229,19) serbest zaman tatmin düzeyleri daha yüksektir.

H2: Üniversite öğrencilerinin aylık gelirine göre serbest zaman tatmini 
arasında bir fark vardır. Analiz sonucunda;
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Aylık gelir değişkeni açısından değerlendirildiğinde, katılımcıların ay-
lık geliri ile serbest zaman tatmini hakkındaki görüşleri arasında %5 an-
lamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (P = 
0,034 < = α 0,05). Yani H2 hipotezi kabul edilmiştir. Aylık gelir ortala-
malarına bakıldığında 2500 Türk lirası ve üzeri (250,25) aylık gelire sahip 
olan üniversite öğrencilerinin serbest zaman tatmini daha yüksek olduğu 
söylenebilir.

H3: Üniversite öğrencilerinin doğum yerine göre serbest zaman tatmini 
arasında bir fark vardır. Analiz sonucunda;

Yer değişkeni açısından değerlendirildiğinde, katılımcıların doğum yeri 
ile serbest zaman tatmini hakkındaki görüşleri arasında %5 anlamlılık dü-
zeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (P = 0,013 < = α 
0,05). Yani H3 hipotezi kabul edilmiştir. Doğum yeri değişkenine bakıl-
dığında İl ya da şehirde doğan (230,89) üniversite öğrencilerinin serbest 
zaman tatmini daha yüksek olduğu söylenebilir.

H4: Üniversite öğrencilerinin sınıfına göre serbest zaman tatmini ara-
sında bir fark vardır. Analiz sonucunda;

Sınıf değişkeni açısından değerlendirildiğinde, katılımcıların sınıfı ile 
serbest zaman tatmini hakkındaki görüşleri arasında %5 anlamlılık düze-
yinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (P = 0,040 < = α 
0,05). Yani H4 hipotezi kabul edilmiştir. Sınıf değişkenine bakıldığında 
2.sınıfta olan (222,34) üniversite öğrencilerinin serbest zaman tatmini 
daha yüksek olduğu söylenebilir.

H5: Üniversite öğrencilerinin kaldıkları yere göre serbest zaman tatmini 
arasında bir fark vardır. Analiz sonucunda;

Öğrencilerin kaldıkları yer değişkeni açısından değerlendirildiğinde, 
katılımcıların kaldıkları yer ile serbest zaman tatmini hakkındaki görüş-
leri arasında %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmuştur (P = 0,000 < = α 0,05). Yani H5 hipotezi kabul edilmiştir. 
Öğrencilerin kaldıkları yer değişkenine bakıldığında özel yurtta kalan 
(340,00) üniversite öğrencilerinin serbest zaman tatmini daha yüksek ol-
duğu söylenebilir. Bu sonuç, H2 hipotezini desteklemektedir. En yüksek 
gelire sahip öğrenciler özel yurtları tercih etmektedir. Özel yurtların tercih 
edilmesiyle yüksek gelire sahip olma arasında anlamlı bir ilişki bulunmak-
tadır.

Hipotez ve alt hipotezlerimiz kabul edilmiştir.
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BAZI ÖNEMLİ GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN 
ÜLKE BORSALARINDA OCAK AYI ANOMALİSİNİN 

TEST EDİLMESİ 

İhsan Erdem Kayral1, Hilal Merve Alagöz2

GİRİŞ
Küreselleşme hayatın her alanında olduğu gibi finansal piyasalarda da 

değişimi ve dönüşümü beraberinde getirmiştir. Bu değişim ve dönüşüm 
ile birlikte bireyler tasarruflarını yoğun olarak hisse senedi yatırımı şek-
linde değerlendirmekte ve bu yatırımlar üzerinden olağanüstü getiri elde 
etme çabası içine girmektedirler. Bu çaba sonucunda olağanüstü getiri elde 
etmenin mümkün olup olmadığı konusunda çok çeşitli araştırmalar yapıl-
mıştır.

Fama 1965 yılındaki çalışmasında piyasaya ulaşan tüm bilgilerin hisse 
senedi fiyatlandırmasına yansıdığını ve yatırımcıların herhangi bir şekilde 
olağanüstü getiri elde edemeyeceğini ifade eden etkin piyasalar hipotezini 
ortaya koymuştur. Fama, daha sonraki çalışmalarında piyasa etkinliklerini 
zayıf formda piyasa etkinliği, yarı güçlü formda piyasa etkinliği ve güçlü 
formda piyasa etkinliği olmak üzere gruplandırmıştır. Fama’nın bu çalış-
masının ardından yapılan birçok akademik çalışmada etkin piyasalar hipo-
tezi ile çelişen çeşitli piyasa hareketleri ve buna bağlı olarak ortaya çıkan 
piyasa anomalileri görülmüştür (Atakan, 2008: 100).

Uluslararası literatürü incelediğimizde anomaliler ve bu anomalilerin 
tespitinde kullanılan modeller çok çeşitli şekillerde karşımıza gelmekte-
dir. Bu çalışmanın konusunu oluşturan Ocak ayı anomalisi ise hisse senedi 
yatırımlarının Ocak ayındaki getirisinin yılın diğer aylarındaki getirilerin-
den sistematik olarak daha yüksek olduğu hipotezini savunan bir anomali 
türüdür. Literatürde Ocak ayında oluşan bu olağanüstü getirinin belli başlı 
bazı nedenlere dayandığı düşülmektedir. Ocak ayı anomalisi sebeplerinden 
biri olan vergi kaybı hipotezi, yatırımcıların zarar ettikleri hisse senetlerini 
Aralık ayında satması ve buradaki zararı vergiden düşerek gidermesi ve 
ardından Ocak ayında bu hisse senedini düşük fiyattan geri satın alması 
durumudur. Ayrıca Ocak ayında riskin fazla olması, finansal piyasalardaki 
bilgi akışının Ocak ayında çok yoğun yaşanması, yılbaşı itibariyle finansal 
piyasalardaki para hacminin artması ve bunun hisse senedi piyasalarında 
değeri düşük hisse senetleri üzerindeki talebi artırması, portföy yönetici-

1  Dr. Öğr. Üyesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, S.B.B.F., Ekonomi Bölümü, 
erdem.kayral@gidatarim.edu.tr
2  Arş. Gör. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, S.B.B.F., Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 

Bölümü, merve.alagoz@gidatarim.edu.tr
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lerinin performans değerlemelerinin yıllık olarak yapılması ve performans 
ölçümlemesi için gereken hisse senedi satışlarının yılın son ayında gerçek-
leştirilmesi vb. başlıklar Ocak ayı anomalisinin başlıca sebepleri olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Çalışmamızın amacı Ocak ayı anomalisinin varlığının bazı önemli ge-
lişmiş ve gelişmekte olan ülke borsaları için güç oranı yöntemi kullanı-
larak test edilmesidir. Çalışma kapsamında gelişmiş ülkeler olarak ABD 
(S&P500), İngiltere (FTSE100) ve Japonya (Nikkei225), gelişmekte olan 
ülkeler olarak ise Rusya (MICEX10), Brezilya (BVSP), Çin (SSEC), Hin-
distan (SESN) ve Türkiye’de (BİST100) yer alan borsalar için 2008-2018 
dönemindeki günlük kapanış fiyatları kullanılarak analizler gerçekleştiril-
miştir.

Çalışmanın sonraki bölümlerinde sırasıyla Ocak ayı anomalisine ilişkin 
literatüre, yönteme, veriler ile bulgulara ilişkin değerlendirmelere değinil-
miştir.

1. Literatür
Ocak ayı anomalisine ilişkin literatürde çok sayıda çalışma bulunmakta-

dır. Bu çalışmalar Ocak ayı anomalisini çeşitli yöntemler kullanarak tespit 
etmeye çalışmışlardır. Bu başlık altında çalışmamızın konusunu oluşturan 
Ocak ayı anomalisinin literatürdeki yerine ve yapılan başlıca çalışmalara 
değinilecektir.

Wachtel (1942) literatürdeki Ocak ayı anomalisine ilişkin ilk çalışmayı 
gerçekleştirmiştir. Çalışmada Amerikan Borsalarından Dow-Jones Endek-
sinin 1927-1942 yılları arasındaki Ocak ayı anomalisi incelenmiştir.

Ritter (1988) çalışmasında New York Borsasının 1971-1985 yılların-
daki hisse senedi alış ve satış verilerini t istatistiği ve SEK Regresyon 
Modelini kullanarak incelemiş, analizlerde vergi kaybı hipotezini ve Ocak 
ayında düşük fiyatlı hisse senetlerine karşı olan talep artışını destekler so-
nuçlara ulaşmıştır.

Agrawal ve Rivolli (1989) Hong Kong, Singapur, Malezya ve Filipinler 
Borsalarının 1976-1988 döneminin günlük verisini kullanarak Ocak ayı 
anomalisini regresyon analizi kullanarak test etmişlerdir. Çalışma sonu-
cunda Ocak ayı anomalisinin varlığı tespit edilmiştir.

Karan ve Uygur (2001) çalışmalarında 1991-1998 yıllarında İMKB’nin 
haftanın günleri ve Ocak ayı anomalisi varlığı gösterip göstermediğini in-
celemişlerdir. Çalışma sonucunda İMKB’de incelenen analiz döneminde 
Ocak ayı anomalisinin varlığı saptanmıştır.
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Çinko (2008) İMKB’nin 1989-2006 yılları arasında aylık verileri kulla-
narak regresyon analizi gerçekleştirmiş, İMKB’de söz konusu analiz döne-
minde Ocak ayı anomalisinin bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır.

Keong, Yat ve Ling (2010) çalışmalarında 11 Asya ülkesinin (Hong 
Kong, Hindistan, Endonezya, Japonya, Malezya, Kore, Filipinler, Singa-
pur, Tayvan, Çin ve Tayland) borsalarında 1990-2009 yılları arasındaki 
Ocak ve Aralık ayı anomalisi varlığını test etmişlerdir. GARCH modeli 
kullandıkları çalışmalarında ilgili borsalarda Ocak ve Aralık ayı etkisine 
rastlamışlardır.

Ege, Topaloğlu ve Coşkun (2012) çalışmalarında 2001-2011 yılları 
arasında İMKB-30 ve İMKB-50 Endekslerinde Ocak ayı anomalisinin 
varlığını test etmişlerdir. Güç oranı yöntemi kullanılan çalışmada Ocak ayı 
anomalisi bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Aytekin ve Sakarya (2014) BİST Endekslerinde 1999-2013 yıllarında 
Ocak ayı anomalisinin gözlemlenip gözlemlenmediğini güç oranı yöntemi 
ve tek yönlü varyans analizi ile incelemişlerdir. İnceleme sonucunda Ocak 
ayı anomalisi varlığı tespit edilmiştir.

Yiğiter ve Ilgın (2015) çalışmalarında BIST100 Endeksinin 2008-2014 
yılları arasındaki getirilerini güç oranı yöntemi ile analiz etmiş ve bu analiz 
sonucunda ilgili endekste Ocak ayı anomalisinin varlığını saptamışlardır.

Turaboğlu ve Topaloğlu (2017) çalışmalarında BİST100 Endeksinin 
1989-2015 ve BİST Tüm Endeksinin 1998-2015 yılları arasındaki veri-
lerini kullanarak Ocak, Haziran ve Eylül ayı anomalilerinin varlığını in-
celemiş, çalışma sonucunda her iki endeks için de ilgili tüm anomalilerin 
varlığı güç oranı yöntemi ile kanıtlanmıştır.

Literatür taramasında görüldüğü gibi Ocak ayı anomalisinin varlığı 
farklı ülke borsalarında, farklı dönemlerde ve farklı yöntemler kullanıla-
rak test edilmiştir. Çalışmamızda kullanılan güç oranı yöntemi bir sonraki 
bölümde aktarılacaktır.

2. Yöntem
Çalışmamız kapsamında Ocak ayı anomalisi güç oranı yöntemi kullanı-

larak tespit edilmiştir. Bu yöntem bazı önemli gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülke borsaları için test edilmiştir. Gelişmiş ülkeler olarak ABD (S&P500), 
İngiltere (FTSE100) ve Japonya (Nikkei225), gelişmekte olan ülkeler 
olarak ise Rusya (MICEX10), Brezilya (BVSP), Çin (SSEC), Hindistan 
(SESN) ve Türkiye’de (BİST100) yer alan borsalar için 2008-2018 döne-
mindeki günlük kapanış fiyatları kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. 
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Analizler sonucunda elde edilen bulgulara ilişkin değerlendirmelerde bu-
lunulmadan önce Ocak ayı anomalisinin tespit edilmesinde kullanılan güç 
oranı yöntemine ilişkin kısa bilgiler verilecektir.

Çalışma kapsamında kullanılan borsaların günlük kapanış fiyatları 
Thomson Reuters Eikon veri tabanından elde edilmiş olup, getiriler ilgili 
endeksin kapanış değerlerinin doğal logaritmaları üzerinden hesaplanmış-
tır. Söz konusu getiri hesaplaması (1) no’lu denklemde gösterilmektedir. 
Bu denklemdeki (G) getiri oranını, (Pt) (t) dönemindeki kapanış değerini 
ve (Pt-1) ise (t-1). dönemdeki kapanış fiyatını göstermektedir.

G=ln(Pt)- ln(Pt-1)      (1)

Ocak ayı getirisinin yılın diğer aylarına ilişkin getirilerle zıt işaretli ol-
ması durumunda oluşabilecek sorunu ortadan kaldırmak için Gu (2003) 
tarafından ortaya konulan güç oranı yöntemi anomalinin tespitinde kul-
lanılmıştır. (Gu, 2003, s.397). Güç oranı yönteminde kullanılacak hesap-
lamalar (2) ve (3) no’lu denklemlerde gösterilmiştir. Bu yönteme göre Ro 
değeri hesaplanırken yılın 12 aydan oluşması sebebiyle denklemin 12. 
kuvveti alınır. Ry değeri ise yılın diğer aylarının getirisinin 1 ile toplanması 
ile hesaplanmaktadır. Söz konusu değer bu hesaplama yöntemine göre her 
zaman pozitif bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ro = (1+Ocak Ayı Getirisi)12     (2)

Ry = (1+ Yılın Getirisi)     (3)

Ocak ayı anomalisinin varlığını gösteren güç oranı hesaplaması (4) 
no’lu denklemde gösterilmiştir. Ro/Ry >1 ise anomalinin araştırıldığı yılda 
Ocak ayının getirisinin yılın diğer aylarına ait getiriden daha fazla olduğu-
nu, Ro/Ry <1 ise yılın diğer aylarının getirisinin Ocak ayına ait getirisinden 
fazla olduğunu göstermektedir. Analiz dönemlerinin yarısından fazlasında 
güç oranının 1’den fazla olması durumu Ocak ayı anomalisinin varlığını 
kanıtlar ve bu durumda o ülkelere ait borsaların Ocak ayında yılın diğer 
aylarına göre olağanüstü bir getiri elde edildiği tespit edilmiş olur.

Güç Oranı = Ro/Ry      (4)

3. Veriler ve Bulgular

3.1. Veriler
Çalışmamız kapsamında bazı önemli gelişmiş ve gelişmekte olan ülke 

borsaları üzerinde Ocak ayı anomalisi test edilmiştir. Analizler için geliş-
miş ülkeler olarak ABD (S&P500), İngiltere (FTSE100) ve Japonya (Nik-
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kei225), gelişmekte olan ülkeler olarak ise Rusya (MICEX10), Brezilya 
(BVSP), Çin (SSEC), Hindistan (SESN) ve Türkiye’de (BİST100) yer alan 
borsaların 2008-2018 dönemindeki günlük kapanış fiyatları kullanılmıştır. 
İlgili borsaların endeks kapanış fiyatlarına Thomson Reuters Eikon veri 
tabanından ulaşılmıştır.

4.2. Bulgular 
Çalışma kapsamında S&P500, FTSE100, Nikkie225, MICEX10, 

BVSP, SSEC, SESN ve BİST100 Endekslerinin 01.01.2008 - 31.12.2018 
döneminde Ocak ayı anomalisinin varlığı güç oranı yöntemi kullanılarak 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Analizler sonucunda bir endekste Ocak ayı 
anomalisinin varlığından söz edebilmek için 11 yıllık analiz döneminin en 
az 6 döneminde güç oranının 1’den büyük olması gerekmektedir.

Tablo 1: S&P500 Endeksinde Ocak Ayı Anomalisinin Test Edilmesi

S&P500 

Ocak Ocak 
Değer Yıl Yıl Değer Güç Oranı Anomali

2008 -0,0024 0,9712 -0,0018 0,9982 0,9730

2009 -0,0045 0,9476 0,0013 1,0013 0,9463

2010 -0,0020 0,9765 0,0007 1,0007 0,9758

2011 0,0011 1,0135 -0,0001 0,9999 1,0136 *

2012 0,0021 1,0259 0,0004 1,0004 1,0255 *

2013 0,0023 1,0285 0,0009 1,0009 1,0275 *

2014 -0,0017 0,9795 0,0006 1,0006 0,9789

2015 -0,0016 0,9812 0,0001 1,0001 0,9811

2016 -0,0027 0,9676 0,0006 1,0006 0,9670

2017 0,0009 1,0107 0,0007 1,0007 1,0100 *

2018 0,0026 1,0317 -0,0006 0,9994 1,0323 *

Kaynak: Yazarların Hesaplamaları

S&P500 Endeksinin kapanış fiyatlarının doğal logaritmaları üzerinden 
hesaplanan getiriler yıl bazında incelenmiş ve Ocak ayı anomalisinin var-
lığına ilişkin getiri hesaplamaları ve sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir. Bu 
sonuçlara göre S&P500 Endeksinde 2011, 2012, 2013, 2017 ve 2018 yıl-
ları olmak üzere toplam 5 dönemde Ocak ayı anomalisinin varlığı tespit 
edilmiştir. Ancak analiz sonucunda 5 dönemde anomalinin tespit edilmesi 
anomalinin varlığını kanıtlamak için yeterli değildir.
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Tablo 2: BVSP Endeksinde Ocak Ayı Anomalisinin Test Edilmesi

 BVSP

 Ocak Ocak Değer Yıl Yıl Değer Güç Oranı Anomali

2008 -0,0027 0,9679 -0,0020 0,9980 0,9698  

2009 0,0022 1,0263 0,0003 1,0003 1,0260 *

2010 -0,0025 0,9704 0,0003 1,0003 0,9701  

2011 -0,0020 0,9762 -0,0007 0,9993 0,9768  

2012 0,0050 1,0620 -0,0002 0,9998 1,0622 *

2013 -0,0009 0,9888 -0,0006 0,9994 0,9894  

2014 -0,0035 0,9582 0,0002 1,0002 0,9580  

2015 -0,0030 0,9640 -0,0003 0,9997 0,9644  

2016 -0,0035 0,9586 0,0017 1,0017 0,9570  

2017 0,0034 1,0414 0,0007 1,0007 1,0407 *

2018 0,0050 1,0620 0,0002 1,0002 1,0619 *

Kaynak: Yazarların Hesaplamaları

Tablo 2’de gösterilen sonuçlara göre BVSP Endeksinde 2009, 2012, 
2017 ve 2018 yıllarında toplam 4 dönemde Ocak ayı anomalisinin varlı-
ğı tespit edilmiştir. Ancak analiz sonucunda 4 dönemde anomalinin tespit 
edilmesi anomalinin varlığını kanıtlamak için yeterli değildir.

Tablo 3: SSEC Endeksinde Ocak Ayı Anomalisinin Test Edilmesi

SSEC

Ocak Ocak 
Değer Yıl Yıl Değer Güç Oranı Anomali

2008 -0,0088 0,8994 -0,0039 0,9961 0,9029

2009 0,0059 1,0737 0,0022 1,0022 1,0714 *

2010 -0,0046 0,9462 -0,0003 0,9997 0,9465

2011 -0,0003 0,9963 -0,0011 0,9989 0,9973

2012 0,0028 1,0337 0,0000 1,0000 1,0338 *

2013 0,0025 1,0304 -0,0005 0,9995 1,0310 *

2014 -0,0019 0,9774 0,0021 1,0021 0,9754

2015 -0,0004 0,9955 0,0004 1,0004 0,9950

2016 -0,0128 0,8563 0,0006 1,0006 0,8559

2017 0,0010 1,0119 0,0002 1,0002 1,0117 *

2018 0,0023 1,0283 -0,0015 0,9985 1,0298 *

Kaynak: Yazarların Hesaplamaları
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Tablo 3’te gösterilen sonuçlara göre SSEC Endeksinde 2009, 2012, 
2013, 2017 ve 2018 yıllarında toplam 5 dönemde Ocak ayı anomalisinin 
varlığı tespit edilmiştir. Ancak analiz sonucunda 5 dönemde anomalinin 
tespit edilmesi anomalinin varlığını kanıtlamak için yeterli değildir.

Tablo 4: SESN Endeksinde Ocak Ayı Anomalisinin Test Edilmesi

 SESN

 Ocak Ocak Değer Yıl Yıl 
Değer Güç Oranı Anomali

2008 -0,0071 0,9186 -0,0027 0,9973 0,9211  
2009 -0,00123 0,9853 0,0028 1,0028 0,9826  
2010 -0,0034 0,9594 0,001 1,0010 0,9585  
2011 -0,0056 0,9346 -0,0008 0,9992 0,9353  
2012 0,0051 1,0626 0,0005 1,0005 1,0621 *
2013 0,0011 1,0131 0,0003 1,0003 1,0128 *
2014 -0,0014 0,9837 0,0014 1,0014 0,9824  
2015 0,003 1,0362 -0,0005 0,9995 1,0368 *
2016 -0,0026 0,9695 0,0003 1,0003 0,9692  
2017 0,0022 1,0273 0,0009 1,0009 1,0263 *
2018 0,0025 1,0301 0,0000 1,0000 1,0301 *

Kaynak: Yazarların Hesaplamaları

Tablo 4’te gösterilen sonuçlara göre SESN Endeksinde 2012, 2013, 
2015, 2017 ve 2018 yıllarında toplam 5 dönemde Ocak ayı anomalisinin 
varlığı tespit edilmiştir. Ancak analiz sonucunda 5 dönemde anomalinin 
tespit edilmesi anomalinin varlığını kanıtlamak için yeterli değildir.

Tablo 5: FTSE100 Endeksinde Ocak Ayı Anomalisinin Test Edilmesi

FTSE100

Ocak Ocak Değer Yıl Yıl Değer Güç Oranı Anomali

2008 -0,0042 0,9512 -0,0012 0,9988 0,9524
2009 -0,0032 0,9627 0,0011 1,0011 0,9616
2010 -0,0021 0,9749 0,0006 1,0006 0,9743
2011 -0,0003 0,9962 -0,0002 0,9998 0,9965
2012 0,0009 1,0112 0,0002 1,0002 1,0110 *
2013 0,0028 1,0345 0,0003 1,0003 1,0342 *
2014 -0,0016 0,9805 0.000 1,000 0,9805
2015 0,0013 1,0158 -0,0003 0,9997 1,0162 *
2016 -0,0013 0,9847 0,0007 1,0007 0,9840
2017 -0,0003 0,9965 0,0003 1,0003 0,9962
2018 -0,0009 0,989 -0,0005 0,9995 0,9895

Kaynak: Yazarların Hesaplamaları
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Tablo 5’te gösterilen sonuçlara göre FTSE100 Endeksinde 2012, 2013 
ve 2015 yıllarında toplam 3 dönemde Ocak ayı anomalisinin varlığı tespit 
edilmiştir. Ancak analiz sonucunda 3 dönemde anomalinin tespit edilmesi 
anomalinin varlığını kanıtlamak için yeterli değildir. 

Tablo 6: NI225 Endeksinde Ocak Ayı Anomalisinin Test Edilmesi

 NI225

 Ocak O c a k 
Değer Yıl Yıl Değer Güç Oranı  Anomali

2008 -0,0043 0,9494 -0,0019 0,9981 0,9512  
2009 -0,0054 0,9370 0,0012 1,0012 0,9358  
2010 -0,0018 0,9790 0,0000 1,0000 0,9790  
2011 0,0000 1,0006 -0,0008 0,9992 1,0014 *
2012 0,0021 1,0257 0,0003 1,0003 1,0254 *
2013 0,0036 1,0445 0,0017 1,0017 1,0428 *
2014 -0,0046 0,9456 0,0007 1,0007 0,9450  
2015 0,0007 1,0081 0,0003 1,0003 1,0077 *
2016 -0,0044 0,9488 0,0004 1,0004 0,9485  
2017 -0,0002 0,9976 0,0007 1,0007 0,9969  
2018 0,0008 1,0092 -0,0006 0,9994 1,0099 *

Kaynak: Yazarların Hesaplamaları

Tablo 6’da gösterilen sonuçlara göre NI225 Endeksinde 2011, 2012, 
2013, 2015 ve 2018 yıllarında toplam 5 dönemde Ocak ayı anomalisinin 
varlığı tespit edilmiştir. Ancak analiz sonucunda 5 dönemde anomalinin 
tespit edilmesi anomalinin varlığını kanıtlamak için yeterli değildir. 

Tablo 7: MICEX10 Endeksinde Ocak Ayı Anomalisinin Test Edilmesi

 MICEX10

 Ocak Ocak Değer Yıl Yıl 
Değer

Güç 
Oranı Anomali

2008 -0,0141 0,8438 -0,0034 0,9966 0,8467  
2009 -0,0050 0,9414 0,0043 1,0043 0,9374  
2010 0,0036 1,0442 0,0007 1,0007 1,0434 *
2011 0,0018 1,0213 -0,0010 0,9990 1,0223 *
2012 0,0042 1,0511 -0,0001 0,9999 1,0512 *
2013 0,0033 1,0408 -0,0004 0,9996 1,0412 *
2014 -0,0018 0,9780 -0,0002 0,9998 0,9782  
2015 0,0091 1,1142 0,0004 1,0004 1,1138 *
2016 0,0000 1,0005 0,0009 1,0009 0,9996  
2017 0,0005 1,0062 -0,0008 0,9992 1,0070 *
2018 0,0030 1,0372 -0,0002 0,9998 1,0374 *

Kaynak: Yazarların Hesaplamaları
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Tablo 7’de gösterilen sonuçlara göre MICEX10 Endeksinde toplam 7 
dönemde (2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017 ve 2018 yılları) Ocak ayı 
anomalisinin varlığı tespit edilmiştir. Analiz dönemi içerisinde 7 dönemde 
anomalinin tespit edilmesi anomalinin varlığını kanıtlamaktadır.

Tablo 8: BİST100 Endeksinde Ocak Ayı Anomalisinin Test Edilmesi

BİST100

Ocak Ocak Değer Yıl Yıl Değer Güç Oranı Anomali

2008 -0,0118 0,8672 -0,0020 0,9980 0,8690

2009 -0,0017 0,9801 0,0031 1,0031 0,9770

2010 0,0017 1,0206 0,0008 1,0008 1,0197 *

2011 -0,0020 0,9762 -0,0009 0,9991 0,9770

2012 0,0050 1,0611 0,0014 1,0014 1,0597 *

2013 0,0003 1,0038 -0,0007 0,9993 1,0045 *

2014 -0,0042 0,9511 0,0014 1,0014 0,9497

2015 0,0018 1,0213 -0,0009 0,9991 1,0223 *

2016 0,0012 1,0146 0,0003 1,0003 1,0143 *

2017 0,0045 1,0555 0,0013 1,0013 1,0542 *

2018 0,0016 1,0197 -0,0012 0,9988 1,0209 *

Kaynak: Yazarların Hesaplamaları

Tablo 8’de gösterilen sonuçlara göre BİST100 Endeksinde, MICEX 
Endeksine benzer şekilde toplam 7 dönemde (2010, 2012, 2013, 2015, 
2016, 2017 ve 2018 yılları) Ocak ayı anomalisinin varlığı tespit edilmiştir. 
Analiz dönemi içerisinde 7 dönemde anomalinin tespit edilmesi anomali-
nin varlığını kanıtlamaktadır.

4. Sonuç
Fama’nın 1965 yılındaki çalışmasında ortaya koyduğu etkin piyasalar 

hipotezi günümüze kadar birçok araştırmanın konusunu oluşturmuştur. Et-
kin piyasalar hipotezine göre finansal piyasalara yeni gelen her bilgi hisse 
senedi fiyatlarına yansır ve dolayısıyla yatırımcılar herhangi bir şekilde 
yatırımlarından olağanüstü bir getiri elde edemezler. Ancak yapılan farklı 
çalışmalarda hipotez ile çelişen bazı anomaliler saptanmıştır. Bu anomali 
türlerinden biri olan Ocak ayı anomalisi, Ocak ayında elde edilen getirinin 
sistematik olarak yılın diğer aylarının getirisinden daha yüksek olması du-
rumunu ifade etmektedir.

Çalışmamız kapsamında gelişmiş ülkeler olarak ABD (S&P500), İngil-
tere (FTSE100) ve Japonya (Nikkei225), gelişmekte olan ülkeler olarak ise 
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Rusya (MICEX10), Brezilya (BVSP), Çin (SSEC), Hindistan (SESN) ve 
Türkiye’de (BİST100) yer alan borsaların 2008-2018 yılları arasında Ocak 
ayı anomalisinin varlığı güç oranı yöntemi kullanılarak incelenmiştir. 

Analiz dönemini oluşturan 11 yıllık dönemde Rusya (MICEX10) ve 
Türkiye (BİST100) Borsalarında 7 dönemde anomalinin varlığı tespit edil-
miştir. Bu durumun sonucunda bu borsalarda Ocak ayı anomalisinin var 
olduğu bulunmuştur. ABD (S&P500), Çin (SSEC), Hindistan (SESN) ve 
Japonya (Nikkei225) Borsalarında anomali 5 dönemde görülmüştür. Söz 
konusu borsalarda Ocak ayı anomalisi tespit edilememiş olmakla birlikte, 
anomali gözlemlenen dönem sayısının kritik bir eşiği temsil ettiği ve analiz 
döneminin genişletilmesi halinde Ocak ayı anomalisi gözlemlenmesinin 
mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. Çalışma kapsamında incele-
nen Brezilya (BVSP) Borsasında 4 anomali dönemi, İngiltere (FTSE100) 
Borsasında ise 3 anomali dönemi tespit edilmiştir. Bunun sonucunda bu iki 
borsa için de analiz dönemi açısından Ocak ayı anomalisinin var olmadığı 
bulunmuştur.

Ocak ayı anomalisinin tespitinde güç oranı yönteminin kullanılmasına 
yaygın olarak başvurulmaması dolayısıyla çalışmamızın literatüre katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. Ocak ayı anomalisinin önümüzdeki süreçte, 
farklı yöntemlerle farklı analiz dönemlerinde aynı ya da farklı ülke grupla-
rına ait piyasalar üzerinde gerçekleştirilecek akademik çalışmalarla yakın-
dan izleneceği değerlendirilmektedir.
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GİRİŞ 
Dört yıl süren I. Dünya Savaşı Osmanlı Devleti’ni her yönden tüken-

me noktasına getirdi. Savaşın kaybedilmesi üzerine imzalanan Mondros 
Mütarekesi hükümleri gereğince orduları dağıtılan, silah ve cephanesine el 
konulan devletin, stratejik yerleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilme-
ye başlandı (Müderrisoğlu, 1990: 23). Mütarekenin uygulanması ile canı 
yanan Türk Milleti’nin kendi imkânlarıyla direnmekten başka çaresi kal-
mamıştı. Çaresizlik içinde kalan Türk Milleti, İstanbul Hükümeti ve İtilaf 
Devletleri’nin tutumuna karşısında, ülkesini ve namusunu muhafaza etmek 
amacıyla ülkenin muhtelif yerlerinde Redd-i İlhak, Müdafaa-i Hukuk, Mu-
hafaza-ı Hukuk gibi cemiyetler kurarak teşkilatlanma yoluna gitti. Kurulan 
bu cemiyetlerin öncülüğünde de Kuvâ-yı Milliye adı altında da askeri ve 
silahlı direniş teşkilatlarını oluşturdu (Tevetoğlu, 1991: IX). Bu nedenle, 
Anadolu’daki milli direniş hareketi, gayri nizami harp şeklinde Kuva-yı 
Milliye tarafından başlatıldı. Bir bakıma daha sonra toplu bir kıyama dönü-
şecek olan mücadelenin ilk adımları atılmış oldu (Küçük, 2005: 78).

Ülkede her alanda imkansızlıklar ve olumsuzlukların hakim olduğu 
bir sırada, 19 Mayıs 1919’da Anadolu’ya geçen Mustafa Kemal Paşa, 28 
Mayıs 1919’da Havza’dan Anadolu’nun çeşitli vilayetlerindeki mülki ve 
askeri makamlara işgallere karşı mitingler yapılmasını, İstanbul Hüküme-
ti’ne etkili telgraflar çekilmesini isteyen tamimler gönderdi (Belen, 1983: 
68). Havza’dan ayrıldıktan sonra Amasya’ya gelen Mustafa Kemal Paşa, 
burada Ali Fuat Paşa ve Rauf Bey’le memleketin içinde bulunduğu zor 
şartları ve neler yapılması gerektiğini görüştü. Görüşmeler sonunda ha-
zırlanan Amasya Tamiminin 21-22 Haziran 1919 tarihinde açıklanması ile 
fiilen ilan edilen Milli Mücadele’nin amaç, yöntem ve gerekçesi ortaya ko-
nuldu. Devamında Erzurum ve Sivas Kongreleri ile de Milli Mücadele’nin 
siyasi alt yapısı tamamlandı (Doğan, 1995: 11).

Milli Mücadele’nin başladığı sırada I. Dünya Savaşı’nın yüklediği 
maliyetin yanı sıra devletin ekonomisini olumsuz yönde etkileyen kapi-
tülasyonlar, dış borçlar ve Düyun-u Umumiye İdaresi’nin uygulamaları 
ile savaş yıllarında izlenen mali politikalar nedeniyle ekonomi bitmiş du-
rumdaydı (Aytepe, 2005: 3). Birkaç istisna dışında tamamen tarıma dayalı 

1 Dr. Öğretim Görevlisi, Kırıkkale Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, 
efe5772@gmail.com. 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Ufuklar218 •

olan ekonomi, uzun süren savaş yıllarında genç nüfusun önemli bir kısmı-
nın kaybedilmesi nedeniyle en düşük seviyelere inmiş durumdaydı (TİH, 
1992: 275-279). 

1. KUVA-YI MİLLİYE DÖNEMİ MALİ KAYNAKLAR
Ekonomik ve siyasî olarak devletin içinde bulunduğu olumsuz şartlara 

rağmen İzmir’in işgali ile ivme kazanan Kuvâ-yı Milliye dönemi yaklaşık 
olarak bir buçuk yıl sürdü. TBMM’nin açıldığı tarihe kadar, takriben 10-
15 bin mevcutlu bir silahlı güçle mücadele edildi (Selek (1), 2004: 120, 
129). Batı Anadolu’da Kuvayı Milliye güçleri ile yürütülen mücadele, 
TBMM’nin açılışına kadar yerel yönetimlere tabi olduğu için düzenli bir 
gelire de sahip değildi. Bu dönemde Kuvâ-yı Milliye’nin gelir kaynakları 
öncelikle halkın kendisi oldu. Özellikle iane adı altında halktan toplanan 
para ve mal yardımları, bunun yanı sıra bazı bölgelerde ihtiyaç halinde 
özel olarak konulan vergiler ve bedel-i nakdî uygulaması en önemli kay-
naklardandı. Halkın dışında gayrı kanunî olarak el konulan Düyûn-ı Umu-
miye ve Reji İdaresi gelirleri, Mal Sandıklarında ve banka şubelerinde bu-
lunan ve el konulan nakitler de Kuvayı Milliye’nin kaynakları arasında yer 
almaktadır (Koltuk, 2013: 54). 

Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı günlerde Türk halkı bir taraftan İs-
tanbul Hükümeti ve Düyun-u Umumiye ve Reji İdaresi gibi kuruluşlara 
vergi veriyordu (Tezcan, 2005: 113-114). Bir taraftan da Kuvayı Milliye 
bir halk hareketi olduğundan, ihtiyaç olduğunda halk Ayni ve Nakdi Te-
berru adı altında zorunlu para ve mal bağışında bulunuyordu (Evsile, 1998: 
6). TBMM Hükümeti, ordu ihtiyaçlarını işgal edilmeyen sınırlı Anadolu 
kaynaklarından temin etmek zorunda kaldığından her çareye başvurarak, 
gelir getirebilecek tüm kaynaklara el koymaya başladı. 24 Nisan 1920’de 
Mecliste kabul bir yasayla hayvan vergisi, dört katına çıkarıldı (Yaman, 
1998: 40). TBMM Hükümeti’nin çabaları yeterli olmayınca, 1920 yılı 
Mayıs ve Haziran aylarında Kuvayı Milliye birliklerinin ihtiyaçları bulun-
dukları bölgedeki ilçe ve köy halkı tarafından karşılanmaya devam edildi 
(TİH, 1999: 172). 

23 Nisan 1920 ile 28 Şubat 1921 tarihleri arasında TBMM’den çıkar-
tılan yüz üç kanunun altmış iki tanesinin malî konularla ilgili olması eko-
nomik sorunların ne kadar ciddi olduğu göstermektedir (Tural, 1995: 538-
539). Bu zorlukları aşabilmek için düşünülen ilk gelir artırıcı yöntemler 
arasında, mevcut vergilerin arttırılması ve yeni vergiler ihdası gelmektedir. 
Vergilerin yanı sıra TBMM Hükümeti, Kuvayı Milliye’yi finanse edebil-
mek için XIX. yüzyılın sonlarından itibaren, Anadolu’da faaliyet gösteren, 
Reji İdaresi’nin gelirine de el koydu (Tızlak, 1994: 55). Ancak, sağlanan 
gelirlerle uzun sürecek bir mücadelenin yürütülebilmesinin imkânsızlığı 
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görüldüğünden, 28 Temmuz 1920’de ithalattan alınan gümrük vergilerinin 
artırılmasını ön gören bir kanun çıkartıldı. Kanunla işgal döneminde kıyı 
şehirleri üzerinden Anadolu’nun içlerine getirilen Avrupa ülkeleri mallar-
dan alınan gümrük vergisinin beş katına, bu malların depolanmasından alı-
nan ardiye vergisinin on katına çıkartılmasına karar verildi (ATASE, İSH, 
K:1051, G:138, B:138–1). Kaynak arayışlarını sürdüren TBMM Hüküme-
ti, Osmanlı Bankası ile de bir anlaşma yaptı. Yapılan anlaşma ile Osmanlı 
Bankası TBMM Hükümeti’nin denetimi altında faaliyetlerini sürdürmeyi 
kabul edince, hükümet de bankanın kaynaklarını kullanma imkânına sahip 
oldu (Kılınçkaya, 2005: 318-320).

Kuvayı Milliye güçlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için her tür-
lü imkânlar zorlanmaya devam edildi. Özellikle silah ve cephane temini 
hususunda kurulan gizli cemiyetler vasıtasıyla İstanbul’daki depolardan 
kaçırılan silahlar Anadolu’ya taşındı. İlk başlarda bireysel gruplar tarafın-
dan yürütülen bu faaliyetler, daha sonra Temsil Heyeti tarafından organize 
edilmeye başlandı. Anadolu’daki bazı Müdafaa–i Hukuk Cemiyetleri ve 
mahalli, mülki ve askeri âmirler de bu teşkilatlarla irtibata geçerek silah ve 
mühimmat teminine destek oldular (Aydın, 1992: 199).

2. KUVA-YI MİLLİYE’DEN DÜZENLİ ORDUYA GEÇİŞ
Düzenli ordunun kurulmasından önce yararlı faaliyetlerde bulunan 

Kuva-yı Milliye’nin, hükümetin oluşturulması sırasında çok büyük kat-
kısı olmuşsa da, daha sonra hükümete ayak bağı olmaya başladığı görül-
dü (TBMM GCZ,1985: 87). Bazı Kuva-yı Milliyecilerin şahsi nüfuz ve 
itibarları için zararlı uygulamalardan çekinmemeleri ciddi rahatsızlıklara 
sebep oldu (Şavkılı, 2011: 20). Kuvayı Milliye birliklerinin Yunan ordusu 
karşısında yetersiz kalması, birlikler arasındaki emir-komuta uyumsuzlu-
ğu, emir komutaya her zaman riayet edilememesi ve gerilla savaş taktiği 
uygulamaları, buna karşılık Yunan kuvvetlerinin klasik savaş taktiği uygu-
laması yetersiz kalınmasında etkili oldu. 1920 yılı ortalarına gelindiğinde 
Bursa-Uşak-Denizli hattına kadar Yunan işgallerinin yayılması üzerine, 
düzenli orduya geçilmesi gündeme geldi. Mustafa Kemal Paşa, Mecliste 
yaptığı konuşmalarda Kuva-yı Milliye’nin yetersizliğine değinerek, Yunan 
kuvvetlerine karşı koyabilmek için düzenli ordunun kurulması gerektiğini 
dilendirmeye başladı (Köstüklü, 2002: 171; Kasalak, 1998: 999-103). 

Kuva-yı Milliye’nin kaynak bulma usulü de bazı sorunların çıkmasına 
sebep oldu. Zorla bağış toplama ve bir çeşit iç gümrük vergisi (Oktrua 
Resmi) koyarak masraflarını bu yollarla karşılaması, halk arasında rahat-
sızlıkların artmasına yol açtı (TBMM ZC, 1959: 163). Rahatsızlıklarla il-
gili şikâyetler mebuslar tarafından TBMM’de de dillendirilmeye başlandı. 
5 Temmuz 1920’de TBMM gizli oturumunda askeri firariler hakkında söz 
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alan Konya Mebusu Vehbi Bey, Kuva-yı Milliye’yi bir eşkıya takımı olarak 
nitelendirdi. TBMM’de söz alan İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi Bey 
ise bazı Kuva-yı Milliye birliklerinin halka zulüm ettiğini, tedirgin olan 
halkın yurtlarını terk etmekten bahsettiklerini söyledi (TBMM GCZ,1985: 
87, 123). 

Kuvayı Milliye güçlerine bir düzen vermek, bu güçleri tek elden idare 
etmek ve olumsuzlukları bertaraf etmek amacıyla TBMM meseleye el attı. 
TBMM 23 Temmuz 1920’de Müdafaa-i Milliye Teşkilatı’nın kurulmasın-
dan sonra Kuva-yı Milliye’nin Müdafaa-i Milliye Teşkilatı’na bağlanması 
ile mücadelenin tek elden yönetilmesi hakkında kararname yayımladı. An-
cak, özerk bir askeri kuvvet anlayışından vazgeçmek istemeyen Kuvayı 
Milliye liderleri TBMM ve Hükümetin otoritesini hafife aldılar. TBMM 
Hükümeti, Müdafaa-i Milliye emrindeki bütün silahlı kuvvetin asker oldu-
ğunu, bu nedenle asker gibi kanuni muamele göreceklerini bir kararname 
ile ilan etmişse de otorite tesisi hususunda yeterince başarılı olunamadı. 
Aslına bakılacak olursa TBMM Hükümeti, teşekkülünden itibaren düzen-
li ordu birliklerinin teşkilini hedeflemişti, ancak şartların uygun hale ge-
tirilebilmesi zaman aldı (Akın, 2008: 328-330). Milli Müdafaa Vekâleti 
ile Erkan-ı Harbiye-i Umumîye Vekâlet’inin çalışmaları sonucunda Ekim 
1920’ye gelindiğinde, ordunun cephe taksimine göre düzenlenmesi büyük 
ölçüde gerçekleşti. 8 Kasım 1920 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Batı 
Cephesi; Batı Cephesi ve Güney Cephesi olarak ikiye ayrıldı ve cephe 
komutanlıklarına da atamalar yapıldı. Batı Cephesi Komutanlığına Albay 
İsmet Bey, Güney Cephesi Komutanlığına da Refet Paşa atandı (Selek (1), 
2000, 121; Özalp, 1988: 166-167). 

TBMM’nin Aralık 1920’de yapılan gizli ve açık oturumlarında Ku-
vayı Milliye’nin başıbozukluğundan sık sık bahsedilmeye başlanmıştı. 
TBMM’nin 9 Aralık 1920 tarihli gizli oturumunda İstanbul Mebusu Ham-
dullah Suphi Bey, bazı Kuvayı Milliye komutanlarının vatandaşlara baskı 
ve zulüm yaptıklarını ifade ederek acil tedbir alınmasını istedi. Karesi Me-
busu Hasan Basri Bey’de 27 Aralık 1920’de TBMM’deki konuşmasında; 
öncelikle bu olayların bütün Kuvayı Milliye mensuplarına mal edilmesinin 
yanlışlığı üzerinde durdu, daha sonra da istenmeyen ve tasvip edilmeyen 
olaylardan bahsetti. Konuşmasının devamında ise Düzenli Ordu’ya geçil-
mesini gerektiren sebeplerden birinin de Kuvayı Milliye’nin bu özelliği 
olduğuna işaret etti (TBMM GCZ,1985: 255-256, 267). Bu konuşmalardan 
sonra 27 Aralık 1920’de yayınlanan emirle Kuvayı Milliye teşkilatına son 
verildi ve düzenli ordu teşkilatına geçildi (Türkmen, 1996: 47). Düzenli 
ordu organize edilirken Kuva-yı Milliye birlikleri de düzenli ordu bünyesi-
ne alınmaya başlandı. (Köstüklü, 2002: 172; Akın, 2008: 330).
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27 Aralık’ta alınan karar doğrultusunda Kuva-yı Milliye’nin tasfiyesine 
yönelik çalışmalara başlandı, ancak tasfiye sürecinde bir takım zorluklarla 
karşılaşıldı. Özelikle, Çerkez Ethem’in liderliğini yaptığı Kuva-yı Seyya-
re’nin tasfiyesi kolay olmadı (Köstüklü, 2002: 172). Çerkez Ethem, ken-
disine gösterilen müsamaha ve hoşgörüye, ikna edilmek üzere gönderilen 
nasihat heyetlerine rağmen asi tavırlarını sürdürünce, milli kuvvetlerin bir 
kısmı Kütahya bölgesindeki Ethem üzerine gönderildi. Bu gelişme üzerine 
kuvvetlerini dağıtan Ethem, yakın çevresinde bulunan mahiyeti ile birlik-
te Yunanlılara sığındı. Adamlarının büyük bölümü onunla birlikte hareket 
etmeyip, TBMM ordusuna teslim oldu. Çerkez Ethem’le aynı yolu izleyen 
Demirci Mehmet Efe’nin kuvvetleri de dağıtılarak düzenli orduya katıldı. 
Böylece, düzenli orduya geçiş süreci çok büyük sorunlar yaşanmadan ta-
mamlanmış oldu (Yaman, 1990: 395).

2.1. Yoksunluklar İçindeki Düzenli Ordunun İlk 
Muharebeleri 
TBBM tarafından kurulan düzenli ordu I. ve II. İnönü muharebelerinde 

Yunan ordusunun ileri harekâtını durdurmayı başardı. Bu durum İngilizle-
rin Yunan ordusuna duydukları güveninin sarsılmasını ve Yunan ordusunda 
ciddi bir prestij kaybına sebep oldu. Yunanlılar İngilizlerin güvenini tekrar 
kazanmak ve kaybettikleri prestijlerini kurtarmak için Kütahya–Eskişehir 
Muharebelerine ordularını takviye etmek amacıyla seferberlik ilân ederek 
güçlü bir şekilde hazırlandılar. Buna karşılık Türk Ordusu, memleketin 
içinde bulunduğu mali zorluklar yüzünden seferberlik ilân edemedi, II. 
İnönü Muharebesinde elde edilen silah ve cephaneyle Yunan kuvvetlerine 
karşılık vermek zorunda kaldı (TİH, 1994: 580; Sürmeli, 1998: 44). O sı-
rada normal hatta düşük kapasiteyle çalışan fabrikalardan bile yoksun olan 
Anadolu’da, az sayıda ilkel tezgâh ve basit atölyelerle, el sanatları gibi kü-
çük işletmeler bulunuyordu. Diğer taraftan ülke ekonomisinin can damarı 
olan ulaşım yolları da, tamamen bozuk ve kötü durumdaydı. Kısacası, ülke 
ekonomisi tam anlamıyla bir kriz içerisindeydi (TSKT, 1984: 35-38).  

Anadolu’nun imkânsızlıkları nedeniyle Türk ordusunun kısa bir süre-
de hazırlanamayacağını düşünen İngilizlerin teşvikiyle, Yunan ordusunun 
tekrar ileri harekâta geçmesi üzerine Kütahya-Eskişehir Muharebeleri 
başladı (TİH, 1994: 580). Türk birliklerinin bütün çabasına rağmen 17 
Temmuz 1921 tarihinde Kütahya Yunan ordusu tarafından işgal edildi. Bu 
sırada cephedeki durumla yakından ilgilenen TBMM Başkanı Mustafa Ke-
mal Paşa, 18 Temmuz 1921’de Batı Cephesi karargâhında bulunan İsmet 
Paşa’nın yanına geldi. Burada yaptığı incelemelerden sonra birliklerin dü-
zenlenmesi ve takviyesi için zaman kazanmak açısından Yunan kuvvetleri 
ile Türk birlikleri arasına mümkün olduğu kadar büyük bir mesafe konul-
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masının doğru olacağını gördü. Mustafa Kemal Paşa, düşündüğü planın 
uygulanabilmesi için ordunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesinin uygun 
olacağını bildirdi. Batı Cephesi birlikleri, 18 Temmuz 1921 akşamı Eskişe-
hir Seyitgazi hattına çekilince, 19 Temmuz’da Eskişehir Yunan kuvvetleri 
tarafından işgal edildi. Türk Ordusunun 21 Temmuz’da Yunan ordusuna 
karşı yaptığı taarruz başarısızlıkla sonuçlanınca, ordunun Sakarya’nın do-
ğusuna çekilmesi kaçınılmaz oldu. Yunan ordusunun takipte gösterdiği ya-
vaşlık ve duraksama Türk Ordusunun kayıp vermeden çekilmesine imkân 
verdi. Ancak, bu durum Ankara’nın tehdit altına girmesine sebep olduğun-
dan, Türk halkında moral bozukluğuna yol açtı (Belen, 1983: 223; Aykut, 
2006: İnönü, 1985: 259; Çalışlar, 2006). 

Kütahya-Eskişehir Muharebelerinde Türk Ordusu’nun Sakarya Nehri-
nin doğusuna kadar çekilmesi üzerine, Yunan kuvvetlerinin Anadolu içle-
rine doğru ilerlemesi, yurt içinde ve yurt dışında büyük yankılar uyandırdı. 
Ordunun Sakarya’nın doğusuna kadar çekilmesi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde tartışmalara ve komutanların eleştirilmesine sebep oldu (Tan-
sel (5), 1978: 102). Mecliste yaşanan tartışmalardan sonra ordunun du-
rumunu tespit amacıyla TBMM tarafından seçilen Mustafa Kemal Paşa 
başkanlığındaki kalabalık bir milletvekili heyeti, orduyu ziyaret etti. Zi-
yaretleri sırasında ordunun içinde bulunduğu duruma yakinen şahit olan 
milletvekilleri, izlenimlerini TBMM’de 2 Ağustos 1921 tarihinde ger-
çekleştirilen gizli celsede bütün milletvekilleri ile paylaştı (TBMM GCZ, 
1958: 132-143). Gizli celsede Sinop Milletvekili Rıza Nur, Manisa Mil-
letvekili Vehbi Bey ve İzmir Milletvekili Mahmut Esat beylerin ordunun 
içinde bulunduğu duruma dair anlattıkları yürekleri parçalayıcı nitelikte-
dir. Anlatılanlara bakılınca askerin silah cephane sıkıntısı bir tarafa, giyim 
kuşamlarının bile perişan olduğu görülmektedir. Milletvekilleri, askerin 
yüzde sekseninin elbise ve iç çamaşırının olmadığını, olanların ise eski-
miş olduğunu, bir kısmının ayağında ayakkabı ve çarık dahi olmadığı için 
yalın ayak savaştıklarına şahit olduklarını, ordunun bu durumda olduğunu 
tasavvur dahi edemediklerini ifade ettiler. Askerin kavurucu sıcaklarda ba-
şını sokacağı bir çadırının, gece üstüne örteceği bir örtüsünün olmadığını, 
mevzilerde nöbet tutan askerin gece soğuğunda sırtına giyeceği bir kapu-
tun dahi bulunmadığını anlattılar.  

Milletvekilleri gizli celsede yaptıkları konuşmalarda, ordunun yeterli 
yiyeceğinin de bulunmadığını, bazen askerin ancak haftada bir sıcak ye-
mek yiyebildiğini, yeterince ekmek ve peksimet bulunmadığı için kavrul-
muş buğdayla karınlarını doyurmaya çalıştıklarını söylediler. Birliklerin 
mevzilendiği bölgelerin bir kısmında su bulunmadığını, askerin önemli bir 
bölümünün matarasının olmadığını, ama yine de bütün bu imkânsızlıklar 
içerisinde kahramanca savaştıklarına şahit olduklarını ifade ettiler (Çalış-
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lar, 2009: 235). Ordunun durumu hakkında gördüklerini paylaşan millet-
vekilleri, askerin bir diğer önemli sıkıntısının tütün bulamamak olduğu 
söylediler. Tütün bulamadıkları için askerlerin ot içtiklerini, otu saracak 
sigara kâğıdını da bulunmadıklarına dikkat çektiler. Bütün bunlardan daha 
da önemlisi piyade erlerinin yüzde yirmisinin süngüsü olmadığına, top, 
tüfek mermisinin çok az olduğuna, Süvarilerin bir kısmının kılıcının bu-
lunmadığına şahit olduklarını anlattılar (TBMM GCZ, 1958: 160-163). 

2.2. Mustafa Kemal Paşa’nın Başkumandanlığa Getirilmesi 
Orduyu cephede ziyaret eden milletvekillerinin ordunun içinde bulun-

duğu sıkıntıları gizli celselerde anlatmalarından sonra acil etkili tedbirler 
alınması zorunluluğu ortaya çıktı. Mecliste söz alan bütün milletvekilleri 
yaptıkları konuşmalarda, içinde bulunulan şartları Türk Milleti açısından 
ölüm-kalım meselesi olarak gördüklerini ifade ettiler. Bu nedenle olağan 
üstü kararların alınmasını, bundan sonra yapılacak mücadelelere ülkenin 
tüm gücü ile hazırlanılmasının zorunluluk olduğunu söylediler (Tansel (5), 
1978: 102). Bu ağır işin altından ancak Mustafa Kemal Paşa’nın kalkabi-
leceği inanan milletvekilleri, O’nun Başkumandan olarak ordunun başına 
geçmesini gündeme getirdiler. Bu talepler doğrultusunda 4 Ağustos 1921 
tarihli meclisin gizli celsesinde, Başkumandanlık müzakereleri yapıldı. 
Mersin Mebusu Selahaddin Bey, 4 Nisan 1921’de Meclis’in gizli celsesin-
de, harbi idare edecek birisinin bulunmasından bahsederken Mustafa Ke-
mal Paşa’yı işaret etti. Mustafa Kemal Paşa da, meclisin bütün yetkilerini 
kullanma hakkının üç ay süreyle kendisine verilmesi şartı ile bu görevi ka-
bul edebileceğini ifade etti. Ancak, muhalif milletvekilleri Mustafa Kemal 
Paşa’nın bu talebine karşı çıktılar.

Mustafa Kemal Paşa’nın bu talebine karşı çıkan muhalif millet vekiller-
den Selahaddin Bey ve Hakkı Hilmi Bey söz alarak karşı çıkış gerekçeleri-
ni anlattılar. Selahaddin Bey Başkumandanlığın padişah hukukundan oldu-
ğunu ifade ederek, Başkumandan Vekili olması gerektiğini söyledi. Hakkı 
Hilmi Bey ise Meclisin yetkilerinin bir kişiye devredilemeyeceğini beyan 
etti. İtirazlar üzerine söz alan Mustafa Kemal Paşa, böyle bir yetkinin çok 
büyük bir sorumluluk gerektirdiğini, ancak bu yetkiyi üç ay müddetle talep 
ettiğini, Meclis’in istediğinde bu yetkiyi kendisinden alma yetkisinin bu-
lunduğunu söyledi (TBMM GCZ, 1958:163-166). Mecliste yapılan şiddet-
li müzakerelerden sonra Türk Ordusu’nun ve ülke kaynaklarının tek elden 
ve vakit kaybetmeksizin harekete geçirilmesine karar verildi. 5 Ağustos 
1921 tarihinde Sinop Milletvekili Rıza Nur ile sekiz arkadaşı tarafından 
verilen “TBMM Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Başkumandanlık 
Tevcihine” dair kanun tasarısı Meclise sunuldu (Ağaoğlu, 1981: 166). Aynı 
gün yapılan oylama sonucunda 13 ret oyuna karşılık 169 kabul oyu ile 
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Mustafa Kemal Paşa’ya Başkumandanlık görev ve yetkisi verildi (TBMM 
KM, 1943: 169; TBMM GCZ, 1958: 164 ).

Meclisin yetkilerini üç ay süreyle Mustafa Kemal Paşa’ya devretmeyi 
öngören beş maddeden oluşan kanunda şu hususlar yer aldı: 

1. Madde: Millet ve memleket mukadderatına fiilen el koyan tek bü-
yük kuvvet olan ve azasından her birinin Kanun-ı Esasi-Teşkilat-ı Esasiye 
kanunuyla hukuk ve dokunulmazlıkları saklı bulunan ve başkomutanlığı 
manevi kişiliğinde taşıyan Türkiye Büyük Millet Meclisi, aşağıdaki kayıt-
larla Başkumandanlık vazifesine kendi reisi Mustafa Kemal Paşa’yı me-
mur etmiştir.

2. Madde: Başkumandan, ordunun maddi ve manevi gücünü azami su-
rette yükseltmek, sevk ve idaresini bir kat daha takviye etmek hususunda 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bununla ilgili yetkilerini Meclis namına 
fiilen istimale mecburdur.

3. Madde: Müşarünileyhin yukarıdaki maddelerle verilen sıfat ve sa-
lahiyeti üç ay süre ile geçerlidir. Meclis lüzum gördüğü takdirde sürenin 
dolmasından önce bile bu sıfat ve salahiyeti kaldırabilir.

4. Madde: İş bu kanun yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüktedir. 

5. Madde: İş bu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur 
(TBMM KM, 1943: 169; Hâkimiyet-i Milliye, 6 Ağustos 1921; Tercü-
man-ı Hakikat (1), 9 Ağustos 1921: 1).

Meclis tarafından 5 Ağustos 1921’de kendisine Başkomutanlık görev 
ve yetkisi verilen Mustafa Kemal Paşa, aynı gün mecliste yaptığı konuş-
mada, büyük ve şefkatli milletinin daima yardımlarını göreceğine olan 
inancını ifade etti. Konuşmanın devamında ise uzun süren savaşlar nede-
niyle yorgun, yoksul ve güçsüz düşmüş milletinin, bütün bu ağır şartlara 
rağmen, hürriyet ve istiklali uğruna her türlü varlığını ortaya koyacağına 
inandığını beyan etti (Atatürk, 2000: 614; Müderrisoğlu, 1990: 374-375). 
Mustafa Kemal Paşa, meclis tarafından kendisine yetki verildikten bir 
gün sonra, 6 Ağustos 1921 tarihinde “Orduya ve Millete” bir beyanna-
me yayınladı. Yayınladığı beyannamede, Büyük Millet Meclisinin milli 
ordunun ihtiyaç duyduğu her türlü tedbiri alma yetkisini, Meclis baş-
kanlığı uhdesinde kalmak üzere bütün orduların başkumandanlığına me-
mur eylediğini beyan etti. Memleket ve milletin maddi ve manevi bütün 
kuvvetlerini hedefe ulaşmak için hiçbir tedbir ve teşebbüste müsamaha 
gösterilmeyeceğini, düşman ordusunun imhası gayesini gerçekleştirmek 
için gerekli olan her şeyin yapılacağını söyledi (Tercüman-ı Hakikat (2), 
9 Ağustos 1921: 1).
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3. TEKÂLİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ VE 
UYGULAMALARI

3.1 Tekâlif-i Milliye Emirleri
Mustafa Kemal Paşa’nın Başkumandan olduğu sırada, Türk Ordusunun 

yeni ve büyük bir Yunan taarruzunu karşılaması çok zor görünüyordu. Üs-
telik ordunun yeni bir taarruz karşısında hazırlık yapabilmesi için zaman 
da çok kısıtlıydı. Bu kadar kısa bir sürede mali kaynaklar bulmak tamamen 
imkansız denecek kadar zordu (Müderrisoğlu, 1990: 370-373). Bütün bu 
zorluklar içerisinde Mustafa Kemal Paşa, ilk önce Başkumandanlık Karar-
gâhını kurarak emir komuta zincirini kendisine bağlayan Başkumandanlık 
makamını oluşturdu. Durumun ciddiyetinin farkında olan Mustafa Kemal 
Paşa, hiç zaman kaybetmeden Osmanlı’da daha önce uygulanmış olan 
Tekâlif-i Harbiye Emirlerine benzeyen ancak, ondan daha kapsamlı olan 
Tekâlif-i Milliye Emirlerini 7-8 Ağustos 1921 tarihinde ilan etti (Açıksöz, 
10 Ağustos 1921; Hakimiyet-i Milliye, 14 Ağustos 1921; Müderrisoğlu, 
1990: 377). Mustafa Kemal Paşa’nın Tekâlif-i Milliye Emirlerini yayın-
ladığı günlerde Yunanlılar, kralları Venezilos başkanlığında Eskişehir’de 
yaptıkları askeri şurada Türk Ordusunu güçlenmeden yok etmek amacıyla 
büyük bir taarruza karar vermişlerdi (Açıksöz, 4 Eylül 1921: 1 ).

Başkomutan 7 Ağustos 1921 günü 1 ila 6 numaralı, 8 Ağustos 1921 
günü de 7 ila 10 numaralı Tekâlifi Milliye Emirlerini yayınladı (Atatürk, 
2000: 615-616). Bu emirler özellikle ordunun yedirilip içirilmesi, giydi-
rilmesi, silah ve cephanesinin temini gibi konuları kapsıyordu (Erendil, 
1985: 115-117). 

1 Numaralı Tekâlifi Milliye Emri ile her vilayet ve kazada, en üst mülki 
amirin başkanlığında askeriyeden, belediyeden, il/ilçe yerel idarecilerinden, 
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Teşkilatından, varsa ticaret odasın-
dan seçilen ikişer üyeden oluşan Tekâlifi Milliye Komisyonu kurulacaktır. 
Komisyon üyeleri ücret almayacak, görevlerini kötüye kullanmaları halinde 
vatana ihanet suçundan yargılanacaktır. Komisyon, Tekâlif-i Milliye Emir-
lerini uygulamakla, halktan toplanan malları depolamakla, bildirilen askeri 
depoya yollamakla, depo mevcutlarını 15 Ağustos gününden başlayarak be-
şer gün arayla Milli Müdafaa Vekâleti Levazım Dairesi Başkanlığına telg-
rafla bildirmekle yükümlü kılınmıştır. Ayrıca, her il ve ilçede en üst mülki 
amirler Tekâlif-i Milliye Emirlerini yayınlamak ve halka duyurmakla so-
rumlu kılındı (Atatürk’ün TTB, 2006: 419-420; Kayıran, 1989: 652).

2 Numaralı Tekâlifi Milliye Emri, her kazada mevcut her hanenin birer 
takım çamaşır, birer çift çarık ile çorap hazırlayarak en geç 10 Eylül 1921 
akşamına kadar Komisyona teslim etmesini emrediyordu. Fakirler bu yü-
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kümlülükten muaf tutulacak, fakirlerin yükümlülüğünü Komisyon zengin 
ailelere dağıtacaktır. 

3 Numaralı Tekâlifi Milliye Emri, tüccarların ve halkın elinde bulunan, 
her türlü çamaşırlık bezin, kalın bezin, patiskanın, pamuğun, yıkanmış ya 
da yıkanmamış yünün ve tiftiğin, erkek elbisesi yapımında kullanılan her 
türlü yazlık ve kışlık kumaşın; ayakkabı yapımında kullanılan köselenin, iğ-
nenin, taban astarının, meşinin, demir ve ağaç kundura çivisinin, tel çivinin, 
kundura ve saraç ipliğinin; çarık yapımında kullanılan derinin; sahtiyan-
dan yapılmış yemeninin, çarık ve potinin; nal demirinin, mamul nalın, nal 
mıhının, yem torbasının, yuların, bellemenin, kolanın, kaşağının, gebrenin, 
sicimin ve urganın %40’ına, makbuz karşılığında el konulmasını emredi-
yordu. Kapılarda ve limanlarda, ithal olunan bu tür malların %10’una ordu 
ihtiyacı için el konulmasına hükmediliyordu. El konulan malların bedelinin, 
savaştan sonra hak sahiplerine ödeneceği beyan ediliyordu.

4 Numaralı Tekâlifi Milliye Emri, Tekâlif-i Milliye Komisyonu’nun 
mevcut buğday, un, bulgur, arpa, saman, fasulye, nohut, mercimek, pirinç, 
yağ, zeytinyağı, sabun, çay, şeker, tuz, gaz ve mum stoklarının %40’na el 
koymasını emrediyordu. El konulan gıda maddelerinin bedelleri savaştan 
sonra hak sahiplerine ödenecekti. El konulan buğdaylar, bir bedel öden-
meksizin değirmenlerde ve fabrikalarda una çevrilecekti.

5 Numaralı Tekâlifi Milliye Emri, Ordu ihtiyacı için el konulan taşıt 
araçları dışında kalan taşıt araçları sahiplerine, elindeki taşıt araçlarıyla, 
ayda bir defa olmak üzere, yüz kilometrelik bir mesafede, parasız askerî 
nakliyat yapmaları yükümlülüğü getiriyordu. Komisyonlar 2, 3 ve 4 numa-
ralı emirler gereğince el koydukları malları askeri depolara ve cephelere bu 
mükelleflere taşıtacaktır (Atatürk’ün TTB, 2006: 420-425).

6 Numaralı Tekâlifi Milliye Emri, 2, 3 ve 4 numaralı Tekâlif-i Milliye 
Emirlerinde sayılan, sahipsiz, terk edilmiş mallara Komisyonlarca el ko-
nulmasını; miktarının ve tutarının tutanakla belirlenerek depolara alınma-
sını öngörüyordu.

7 Numaralı Tekâlifi Milliye Emri, herkesin elindeki silah, cephane ve 
harp malzemesini, bedelsiz olarak, makbuz karşılığında Tekâlif-i Milliye 
Komisyonu’na teslimini emrediyordu. Savaştan sonra bu silahların hatıra 
olmak üzere sahiplerine geri verileceği ifade ediliyordu.

8 Numaralı Tekâlifi Milliye Emri, Komisyonlara benzin, vakum, gres, 
don, saatçi ve balık yağlarının; vazelin, otomobil ve kamyon lastiği, buji, 
tutkal, telefon cihazı, kablo, çıplak tel, pil, sülfürik asit ve benzeri malların 
%40’na makbuz karşılığında el koyma görev ve yetkisi veriyordu.
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9 Numaralı Tekâlifi Milliye Emri ile Tekâlifi Milliye Komisyonların-
dan, bölgelerindeki demirci, dökümcü, tesviyeci, saraç, arabacı esnaflarıy-
la imalathanelerinin sayısını, bunların kapasitelerini; gerek bunların gerek-
se buralarda çalışan kılıç, kasatura, mızrak ve eyer yapabilecek ustaların 
adlarının Milli Müdafaa Vekâletine bildirmeleri isteniyordu.

10 Numaralı Tekâlifi Milliye Emri ile komisyonlardan, Ordunun ihtiya-
cı için, 10 Eylül 1921 gününe kadar, bölgelerindeki dört tekerli yaylı ara-
baların, dört tekerli at, öküz ve kağnı arabalarının; binek ve top çekim hay-
vanlarının, katır ve yük hayvanlarının, deve ve eşeklerin en sağlam %20
’sine el koymaları isteniyordu (Atatürk’ün TTB, 2006: 425-429; Atatürk, 
2000: 615-616; TİH, 1995: 77-78).

3.2. Tekâlif-i Milliye Emirlerinin Uygulaması ve Tasfiyesi 
Tekâlif-i Milliye Emirlerine bakıldığında halktan istenen mükellefiyet-

ler ve mallar, Türk Kurtuluş Savaşı’nın gerçekleştirilebilmesi için gerekli 
olanakların ve araçların toptan belirtildiği görülmektedir. Bu emirlerin uy-
gulanabilmesi için il ve ilçe merkezlerinde mülkî idare amiri başkanlığında 
komisyonlar kurularak kısa süre içerisinde çalışmaya başladılar (Selek (2), 
2000:663). 11 Ağustos 1920 den itibaren toplantı halinde bulunmaya başla-
yan komisyon üyeleri hiçbir ücret almadılar. Bu yönüyle Tekâlif-i Milliye 
komisyonları, halk yararına alınan emirleri halka uygulayan gerektiğinde 
zora başvuran, halk temsilcilerinden oluşan bir halk örgütü görüntüsü ver-
mektedir (Müderrisoğlu, 1990: 380). Tekâlif-i Milliye Komisyonları ken-
dilerine teslim edilen malzemelere karşılık bedeli savaştan sonra ödenmek 
üzere, senet niteliğinde tutanaklar düzenlediler. Komisyonlar topladıkları 
malzemeleri, halkın taşıma yükümlülüğünü yerine getirmesine dair 10 nu-
maralı Tekâlif-i Milliye Emri hükümlerini uygulayarak cepheye ulaştırdı-
lar (TİH, 1995: 77-78; Sürmeli, 1998: 84).

Mustafa Kemal Paşa bütün Tekâlif-i Milliye Komisyonlarını yönetmek 
üzere Başkomutanlık Karargâhında ayrı bir büro kurdu. Bazı Tekâlif-i Mil-
liye Emirlerinin uygulanmasını denetlemek ve hızlandırmak amacıyla, Baş-
komutanlıkça çeşitli yerlere görevliler gönderildi. Ayrıca, Tekâlif-i Milliye 
Emirlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için Samsun, Kastamonu, Kon-
ya ve Eskişehir bölgelerinde görevlendirilmek üzere İstiklal Mahkemele-
ri kuruldu ve Ankara’da daha önce kurulmuş olan İstiklal Mahkemesinin 
görevine devam etmesine karar verildi (Müderrisoğlu, 1990: 382). Başku-
mandanlık tarafından, Tekâlif-i Milliye Emirlerine aykırı davrananlar hak-
kında gerekli yasal işlemin yapılacağı, özellikle stoklarındaki mal miktarını 
gizleyenlerin vatana ihanet suçu işlemiş sayılarak İstiklâl Mahkemelerinde 
yargılanacakları basın yoluyla halka ilan olundu (Avcı, 1995: 231-232). 
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Ordunun en acil ihtiyacı olan silah ve cephane teminini ihtiva eden 7 
numaralı Tekâlif-i Milliye Emrine uymayanlar hakkında ivedi ve ağır ce-
zalar ön görülüyordu. 7 numaralı emir, cinsleri belirtilmiş olan silahlara 
sahip olanların üç gün içinde bu silahları mahalli Tekâlif-i Milliye Komis-
yonlarına teslim etmelerini emrediyordu. Elinde bu tür silah bulunup da 
vermeyenlerin dördüncü gün asılacakları tebliğ olundu (Tansel (4), 1978: 
102). Tekâlif-i Milliye Emirlerinde belirtilen şartları yerine getirmeyen 
mükellefler ile bu emirler dışında uygulamada bulunan görevliler sert bir 
biçimde cezalandırıldı. İstiklal Mahkemeleri tarafından verilen kararlar ve 
infazlara ait haberler Milli Mücadele hareketinin sesi olan Hâkimiyeti Mil-
liye Gazetesinin ikinci sayfasında yayınlandı (Kayıran, 1989: 655).

Türk Milleti, İstiklal Mücadelesi sırasında Tekâlif-i Milliye Emirleri ile 
kendisine yüklenen mali ve maddi mükellefiyetleri çok büyük oranda iç-
tenlikle üstlendi. Tekâlif-i Milliye kararlarının uygulanması Anadolu’nun 
cephe gerisinde bulunan halkı için mal ve hizmet biçimindeki vergilen-
dirmenin ötesinde bir anlam taşıyordu. Türk Milleti top yekûn savaş at-
mosferi içinde hummalı bir didinme ve çalışma yarışına girdi. Tekâlif-i 
Milliye Komisyonları da bu kritik günlerde en küçük ve ücra köylere kadar 
giderek, emredilen mal ve malzemeleri toplayıp ilçe merkezlerine getir-
di, oradan da Başkomutanlık Karargâhından bildirilen cepheye veya geri 
menzil merkezlerine sevkini gerçekleştirdi. Yunan ordusunun 13 Ağustos 
günü Türk savunma hattına doğru ileri yürüyüşe başladığının öğrenilmesi 
üzerine toplama ve gönderme işleri daha da yoğunlaştırıldı (Müderrisoğlu, 
1990: 387-388).             

Tekâlif-i Milliye Emirlerinin uygulanmaya başlanmasından Kasım 
1921 sonuna kadar 4 Numaralı Tekâlif-i Milliye Emri gereğince komis-
yonlar tarafından toplanan besin maddelerinden bazıları şu şekildedir:

    Cinsi  Kilogram Fiyatı   Miktarı
           Kuruş            Ton               Kg.   

Un    10    1.890             586

Buğday   7    16.703             703

Arpa   4    14.074             556

Şeker   62                    224             627

Patates   7        591             536

Kasaplık hayvan 30     3.905   60
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2 Numaralı Tekâlif-i Milliye Emri gereğince bağış olarak toplanan gi-
yecek ve eşyanın cins, miktar ve fiyatları:

  Cinsi  Birim Fiyatı (Kuruş)  Miktarı         

Don     75   426.609     Adet.

Gömlek    75   452.672     Adet.

Mintan    110   60.608        Adet.

Çarık    45   334.934      Adet.

Çorap    31   363.285      Adet.

3 Numaralı Tekâlif-i Milliye Emri gereğince toplanan diğer giyecek ve 
eşyanın cins, miktar ve fiyatları:

   Cinsi        Fiyat (Kuruş)  Miktar

Elbiselik kumaş          250    188.150      Metre.

Çamaşırlık çeşitli basma          35  1.285.706       Metre.

Kösele           220            35.699      Kg.

Kundura           300               2.373         Çift.

Pamuk           140          14.631      Kg.

Yün              20        119.329  Kg.

Tiftik             20      280.410  Kg.

Yular             30        19.090        Adet.

Çeşitli mıh             1     362.012        Adet.

Kundura çivisi          42         1.132      Kg.

10 Numaralı Tekâlif-i Milliye Emri gereğince toplanan taşıt hayvan ve 
vasıtaları;
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   Cinsi  %20 Miktarı %20 miktarından alınan miktar

Öküz ve manda arabası      2.518     2.362  Adet.

Kağnı arabası     20.599   14.738  Adet.

Öküz ve manda     56.031   38.434  Adet.

Eşek      28.357   17.522  Adet.

Çift atlı araba          573        396  Adet.

Tek atlı araba           25          20  Adet.

Tespit edilen taşıt araçlarının büyük bir kısmı toplanarak ordu hizmeti-
ne verilmiştir. Toplanan taşıt araçlarına borcu 3.324.596 lira tutarındadır. 
Yapılan hesaplamalara göre yiyecek ve giyecek maddeleri toplamı 100 000 
insan ve 30 000 hayvanı yaklaşık 20-30 gün besleyebilecek durumdadır. 
Ayrıca giyecek maddeleri de önemli bir yekûn tutmaktadır (Kayıran, 1989: 
656-657).

7-8 Ağustos 1921 tarihinde uygulanmaya konulan Tekâlif-i Milliye 
Emirlerinin bir kısmı sürekli yükümlülükler getiriyordu. Bir kısmı da bir 
defada yerine getirilen bu yüzden de yerine getirilmesiyle birlikte bağlı 
oldukları yükümlülükleri de sonlandıran bir yapıya sahipti. Bu emirlerden 
1 numaralı emir dışarıda kalmak üzere, 5 ve 9 numaralı emirler sürekli yü-
kümlülükler getirmekteydi. Diğer emirler olan 2, 3, 4, 6, 7, 8 ve 10 numa-
ralı emirler bir defada yerine getirilen bu yüzden de yerine getirilmesiyle 
birlikte bağlı oldukları yükümlülükleri de sonlandıran emirlerdendi. Sa-
karya Savaşı’ndan sonra, 8 Ekim 1921 günü ve 690 sayılı emirle, Tekâlif-i 
Milliye Emirlerinin uygulanmasına 30 Ekim 1921 tarihinden itibaren son 
verileceği kararı alındı (Açıksöz, 15 Kasım 1921; Çetintaş, 2018: 33). An-
cak, 1921 yılında ekimin geç yapılması nedeniyle gecikecek olan mahsul 
ne zaman alınırsa alınsın, Tekâlif-i Milliye Komisyonları tarafından vergi-
lendirmeye tabi tutulacaktır hükmü ifade edildi. Bununla birlikte yabancı 
ülkelerden gelen mallardan alınmakta olan %10 Tekâlif-i Milliye kesintisi 
3 Ekim 1921 tarihinden itibaren alınmadı. 1921 yılının sonlarına gelindi-
ğinde iki emrin halen uygulanmakta olduğunu görüyoruz. Bunlardan bi-
rincisi olan 5 numaralı Tekâlif-i Milliye Emri, 18 Nisan 1922 gün ve 223 
sayılı Askeri Ulaştırma Kanunu çıkartılıncaya kadar yürürlükte kaldı. Yü-
rürlükte kalan bir diğer emir olan 9 numaralı emir ise Kurtuluş Savaşı’nın 
sonuna kadar uygulandı (Sürmeli, 1998: 165-168; Çetintaş, 2018: 34).

Tekâlif-i Milliye Komisyonları tarafından ordu ihtiyacı için toplanan 
erzak ve eşyanın bedelleri söz verildiği gibi Milli Mücadelenin zaferle 
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neticelenmesinden sonra hak sahiplerine ödendi. Bu ödemelerin büyük 
bir kısmı nakit olarak yapılırken, geri kalan önemsiz bir kısmı ise hazi-
ne tahvilleri verilmesi suretiyle yapıldı. Ödemeler 12 Nisan 1923 tarih ve 
328 sayılı kanun çerçevesinde yapıldı. Bu kanun ile toplam 6.003.663 TL. 
Tekâlif-i Milliye bedelinin hak sahiplerine ödenmesine karar verildi. Bu 
miktarın %72,3’üne karşılık gelen 4.340.508 TL tutarındaki kısmı 1923 
yılında, geri kalan % 27,7’lik kısmı ise 1926 yılı hariç olmak üzere her yıl 
yapılan ödemelerle 1929 yılında kapatıldı. Tekâlif-i Milliye Komisyonları 
tutanaklarına göre yapılan ödemelerin yıllara göre dağılımı şu şekildedir: 
1923 yılında 4.340.508, 1924’de 1.145.053, 1925 yılında 236.949, 1927’de 
189.988, 1928 yılında 86.564, 1929’da 4.601 TL olmak üzere toplamda 
6.003.663 TL ödeme yapıldı (Tezcan, 2005: 163; Sürmeli, 1998: 168). 

4. SONUÇ
Milli Mücadelenin başlarında İşgalcilere karşı Kuva-yı Milliye güç-

lerinin mücadele ettiği dönemde, silahlı unsurların ihtiyaçları çoğunluk-
la kendi bölgelerindeki ahaliden temin edildi. Düzenli ordunun kurul-
masından sonra Kütahya-Eskişehir Muharebelerine kadar geçen sürede 
TBMM Hükümeti, bütün imkânsızlıklara rağmen ordunun iaşesini temin 
etme mücadelesi verdi. Ancak, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri sonunda 
Sakarya’nın doğusuna çekilmek zorunda kalınması, TBMM’de ve Türk 
Milleti’nde moral bozukluğuna ve endişeye sebep oldu. Ortaya çıkan du-
rum üzerine TBMM tarafından 5 Ağustos 1921 tarihinde Mustafa Kemal 
Paşa’ya Başkumandanlık görev ve yetkisi verildi. Görevi alan Mustafa Ke-
mal Paşa, ordunun Yunan ordusu karşısında savaşabilmesi için eksiklerini 
temin etmek amacıyla 7-8 Ağustos 1921’de Tekâlif-i Milliye Emirlerini 
yayınladı. Yayınlanan emirler özellikle askerin doyurulması ve giydirilme-
si için gerekli olan ihtiyaçların başka bir kaynaktan karşılanması mümkün 
olmadığından halktan karşılanmasını öngörüyordu.

Mustafa Kemal Paşa, bir cephe gerisi seferberliği olarak da ifade edile-
bilecek olan Tekâlif-i Milliye Emirlerini, ordu-millet bütünleşmesinin en 
başarılı uygulaması olarak ortaya koydu. Bu aynı zamanda Türk Milleti’nin 
kendi öz kaynaklarından nasıl faydalanabileceğini ve her ferdin bizzat nasıl 
seferber edilebileceğini gösteren en başarılı örnek biri oldu. Tekâlif-i Mil-
liye Emirlerinin zamanında ve eksiksiz olarak uygulanması sayesinde Türk 
Ordusu cephede mücadele etme gücüne kavuştu. Ancak şurasını mutlaka 
belirtmek gerekir ki Türk Milletini büyük fedakârlıklara sevk eden sadece 
emirler, kanunlar ve cezalar değil, onun başka milletlerde görülmeyen vatan 
ve istiklal aşkıydı. Türk Milleti vatan ve hürriyet aşkıyla ordusunun yanında 
omuz omuza mücadele verirken, emirleri daha çok gönüllü olarak, fedakâr-
lık anlayışı içinde bağış ve yardımlarla en üst düzeye çıkarttı. 
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Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Tekâlif-i Milliye Emirleri ile top-
yekûn savaş stratejisini uygulamaya koyarak, Türk Milletinin bütün var-
lığı ile savaşa katılmasını sağladı ve bunun sonuçlarını da bütün dünyaya 
gösterdi. Emirlerinin uygulanması sayesinde Batının maddi ve manevi her 
türlü desteğine sahip Yunan ordusu, 22 gün devam eden Sakarya Meydan 
Muharebesi’nde mağlup edildi. Sakarya’da kazanılan zaferinde verdiği 
moralle milletin en üst düzeyde desteğini alan Türk Ordusu, Büyük Taar-
ruzla düşmanı kesin olarak yenilgiye uğrattı. Elde edilen bu başarı da en 
büyük pay hiç kuşkusuz bütün imkânsızlıklara göğüs gererek ordusu için 
varını yoğunu seferber eden Türk Milletine aittir. 
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XV VE XVI. YÜZYILLARDA PAPASLIK VE ILICA 
PİYADE ÇİFTLİKLERİ

Kadir ADAMAZ1

GİRİŞ 
Osmanlı Devletinin klasik taşra teşkilatı içinde yer alan Saruhan Sanca-

ğının bulunduğu bölgenin Saruhanoğulları Beyliği ile Türk egemenliğine 
girdiği (Uzunçarşılı, 1988: 74) ve çalışmamıza konu olan Ilıca ve Papas-
lığın da bu sancağa dâhil olduğu tahrir defterlerinden anlaşılmaktadır. Ilı-
ca günümüzde Manisa ilinin Turgutlu ilçesine bağlı bir mahalle olarak, 
Urganlu ismiyle varlığını sürdürmektedir. XVI. yüzyıla ait 1531 ve 1575 
tarihli mufassal tahrir defterlerinde Ilıca kazasının nefsi “Ulgamlu” adını 
taşımaktadır(Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi Tahrir Defteri [COA. TD.] 
165: 274 ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime Arşivi Tah-
rir Defteri [TK. KKA. TD.] 115: 382 a).  XVI. yüzyılda Ilıca kazasında 
piyade çiftlikleri yanında vakıfların da yaygın olduğunu tespit etmekteyiz 
(COA. TD.398: 214-217 ve TK. KKA. TD.544: 115 b - 119 a). Papaslık da 
Saruhan Sancağında Belen nahiyesinde köy olarak görülmektedir (Kayga-
na, 2015: 104). XVI. yüzyılda Manisa’ya tabi köy olan Papaslık (Erdoğru 
ve Bıyık, 2014: 87), XIX. Yüzyılda da varlığını sürdürmekte ve Belen na-
hiyesinin bir köyü olarak varlığını sürdürmektedir (Yiğit, 2018: 171). Bu 
iki yerleşim biriminin bulunduğu arazide, başka bir ifadeyle Saruhan San-
cağında Akdeniz iklimi hâkim olup, bereketli Gediz ovası yer almaktadır.

Anadolu coğrafyasında piyade teşkilatı temelinin Anadolu Selçukluları 
dönemine kadar gittiği görülmektedir (Doğru, 1990: 1). Osmanlı Devleti-
nin ilk dönemlerinden itibaren de bu teşkilatın izlerine rastlanır (Akdağ, 
1995: 223). Piyade teşkilatının içinde yer alan askeri sınıf barış zamanı 
kendi işleriyle meşgul olurken, sefer zamanı orduyla birlikte hareket et-
miştir(Doğru, 1995: 4). Piyade teşkilatının temelini oluşturan “Yaya” ve 
“Müsellemler” Orhan Bey döneminden itibaren Osmanlı ordusunun ilk 
maaşlı piyade birliğidir (Emecen, 2013: 354). Yaya ve müsellem kavram-
larının Saruhan Sancağında aynı anlamda kullanıldığı tespit edilmektedir 
(Emecen, 1989: 143). Piyade teşkilatı içinde yer alan yaya ve müsellem-
lere vergi muafiyeti verildiği görülür (Barkan, 1988: 394). Seferlerde ya-
rarlı olabilecek olanların defterlere yaya olarak yazıldığı, bunlara yardımcı 
olacakların da yamak olarak kaydedildiği anlaşılmaktadır(Arıkan, 1966: 
1-2). İlerleyen dönemlerde ise bunların geri hizmetlerde görevlendirildik-

1  Dr. Öğr. Üyesi, MCBÜ. Eğitim Fakültesi, adamazkadir@hotmail.com, or-
cid:0000-0003-4976-0003
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leri görülmektedir (Doğru, 1997: 83).2 Piyade çiftliklerinde genellikle 1 ile 
14 arasında yamak bulunmaktadır (Çiçek, 2011: 8). Saruhan Sancağında 
1580’lerde piyade teşkilatının lağvedildiği, çiftliklerin de timar sistemi-
ne dâhil edildiğini (Emecen, 1989: 151-153), bunda da timarlı sipahilerin 
yaya ve müsellemlerin görevlerini yerine getirmesi, yaya müsellemlerin 
görevlerini aksatması, bunların ocaklarının küçülmesi,  gibi sebepler etkili 
olmuştur (Doğru, 1990: 51). 

XVI. yüzyılda Papaslık ve Ilıca piyade çiftlikleri hakkındaki bilgileri, 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde 1487 
(h.892) tarihli 48, 1545 (h.952) tarihli 239, 1575 (h.983) tarihli 568 ve 
1582 (h.990) tarihli 600 numara ile kayıtlı bulunan Saruhan Sancağı piya-
de çiftliklerini içeren piyade defterlerinde bulabilmekteyiz. Bu defterlerde 
konumuzu oluşturan Papaslık ve Ilıca’da XVI. yüzyılda mevcut olan pi-
yade çiftlikleri tarih sırasına göre ele alınmış ve karşılaştırmaları yapıla-
rak yüzyılın içindeki seyirleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. XVI. yüzyıl 
sonlarında piyade teşkilatının lağvedilmesinin ardından mensuh piyade 
çiftliklerinin timar sistemi içindeki durumlarını da Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime Arşivinde 78, 103, 356 ve Cumhurbaşkanlığı 
Osmanlı Arşivinde 683 numara ile kayıtlı tahrir defterlerinden takip ede-
bilmekteyiz (COA. TD.683, TK. KKA. TD.78, TK. KKA. TD.103, TK. 
KKA. TD.356.). 103 numaralı defter III. Mehmed dönemine, 683 numaralı 
defter 1595(h. 1004), 78 numaralı defter 1629 (h. 1039) ve 356 numaralı 
defter de 1708 (h. 1120) tarihine aittir.  

Piyade defterleri incelendiğinde XVI. Yüzyılda Saruhan Sancağı piya-
de teşkilatının hassa tabi olan ve olmayanlar olmak üzere iki adet idari 
taksimatı olduğu görülmektedir. Çalışmamızda ele aldığımız Ilıca’nın nef-
sinde piyade çiftliği olmayıp, çiftliklerin kırsal bölgeye yayıldığı anlaşıl-
maktadır.

Ilıca’daki piyade çiftlikleri, piyade defterlerine göre XVI. yüzyıl içinde 
hiçbir zaman hassa tabi olmamıştır. Bir köy olan Papaslığın ise 1487, 1575 
ve 1582 dönemlerinde hem hassa tabi hem de hassa tabi olmayan çiftlikleri 
bulunmaktadır. Papaslık’ta 1545 yılında hassa tabi çiftliğin bulunmadığı 
da 239 numaralı defterden anlaşılmaktadır. 

2  Ayrıca COA. MD. 18, H. 40, h. 979 tarihli Saruhan piyadeleri beyine gönderilen hü-
kümde, “… Sancağınız piyadelerinin birer nöbetlüleri tophane-i amire hidmetine tayin 
olunub nevruz-ı mübareke değin hidmette olmak için hüküm verilmiş idi ol emrim 
kemakân mukarrerdir buyurdum ki vardukda ol emri şerifim mucibince tayin olan piya-
delerin ile tophane-i amiremde nevruza değin hıdmedde olub…”, Ayrıca, COA. MD.21, 
H. 533, h. 980 tarihli Saruhan Sancağı kadılarına yazılan hükümde de “…Bilecik made-
ninde top yuvalağı hidmetine tayin edilmekle, çeri başılar ile ihrac edüb göndermesi…”
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Ilıca kazası piyade çiftlikleri II. Bayezid döneminde tek bir idari ünite 
olarak görülürken, bundan sonraki dönemlerde piyade defterlerinde sü-
rekli olarak Papaslık piyade çiftlikleri ile birlikte ele alındığı, iki ünitenin 
tek başlık altında verildiği tespit edilmektedir. Bu sebeple çalışmada XVI. 
yüzyılda Saruhan Sancağında bulunan Papaslık ve Ilıca piyade çiftlikleri-
nin birlikte ele alınması yoluna gidilmiştir.

Piyade defterlerinde çiftliklerinin genel olarak şahıs adı taşıyan isim-
leri, bulundukları yerleşimler, yaya-yamak sayıları, bunların içinde yaşı 
küçük olan ve defterlere sagir olarak kaydedilen kimseler, çiftliğe kayıtlı 
olan ancak kayıp olarak görülen gaibler, çiftliğe kayıtlı olup hayatını kay-
betmiş olan mürdeler (eski ve yeni mürde şeklinde, Mürde-i Atik ve Mür-
de-i Cedid) yanında pir, malul gibi kşmseler yazılmıştır. Piyade çiftlikleri-
nin dönüm miktarları ile hâsılları da ayrıca kaydedilmiştir. Bununla birlikte 
yalnızca 239 numaralı defterde Ilıca kazasındaki bazı piyade çiftliklerinin 
hâsılı yazılmadığı görülmektedir. Aşağıdaki tablolarda bunlar teferruatlı 
olarak verilmiştir.

Piyade çiftliklerine ait yaklaşık nüfus hesaplamaları da yapılmış olup, 
bu hesaplamalarda birçok tarihçinin de kullandığı şekliyle hanenin beş 
katsayısı ile çarpılma yoluna gidilmiştir (Barkan, 1953: 55). Aşağıdaki 
açıklamalarda da görüleceği üzere ilerleyen zaman içinde piyade çiftlikleri 
sayılarının, burada bulunan yaya ve yamak adedinin ve buna bağlı ola-
rak piyade çiftliklerindeki nüfusun sürekli gerileme içinde olduğu tespit 
edilmektedir. Bununla birlikte Papaslık ve Ilıca’nn aksine Saruhan Sanca-
ğındaki diğer piyade teşkilatı birimlerinde ise farklı bir durum görülebil-
mektedir. Mesela Adala kazası piyade çiftliklerindeki nüfusun 1487 yılına 
göre bazı istisnalar haricinde artış içinde olduğu anlaşılmaktadır (Adamaz, 
2018: 370).

Çalışmada bazı kısalmalar yapılmıştır. Bunlar: ç.: Çiftlik, hl.: Haliyen, 
sg.: Sagir, v.: Veled-i.

I.  1487 YILINDA PAPASLIK VE ILICA PİYADE 
ÇİFTLİKLERİ 
Saruhan Sancağının elimizdeki en eski piyade defteri 1487 tarihli (Gök-

çe, 2000: 14) Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde (COA) bulunan 48 nu-
maralı defterdir. Diğer defterlerde olduğu gibi piyade çiftliklerinin kabaca, 
hassa olan ve olmayan şeklinde ikiye ayrıldığı deftere göre Papaslık’ta sa-
dece hassa piyade çiftlikleri bulunurken, Ilıca’daki çiftliklerin ise hassa 
olmadığı anlaşılmaktadır. Bu dönemde piyade çiftliklerine kayıtlı mürde 
sayısının oldukça fazla olduğu görülmektedir. Özellikle Ilıca kazası piyade 
çiftliklerindeki mürde sayısının çiftliklerdeki yaya ve yamak sayısından 
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dahi fazla olması, seferlerde görevli piyadelerin zayiatıyla izah edilebilir 
(Emecen, 1989: 144). 

I. I.  Papaslık Piyade Çiftlikleri
Papaslık’ta 1487 tarihinde 34 adet hassa piyade çiftliği bulunmaktadır. 

Yaya ve yamak sayısının 2 ile 7 adet arasında değişiklik gösterdiği bu çift-
liklerde, 19’u sagir olmak üzere toplamda 149 yaya ve yamak yer almakta-
dır. Yayalardan birinin de kötürüm olduğu gözlenmektedir. Çiftliklere ka-
yıtlı olan 56 gaib ve 114 mürde de tespit edilmektedir. Saruhan Sancağının 
diğer piyade defterlerinde olmakla birikte, 48 numaralı defterde ise çiftlik-
lerin dönüm ve hâsıl oranlarına değinilmediği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla 
II. Bayezid dönemi piyade çiftliklerinin faaliyet gösterdiği arazi ve hâsıl 
miktarları tespit edilememektedir. 

Papaslık’taki çiftliklerdeki yaya-yamak sayısının zaman içinde eksil-
me gösterdiği, bunun sonucunda bir dengeleme yapmak amacıyla çiftlik-
ler arasında yaya-yamak kaydırmalarının yapıldığı, çiftliklerin birbirleri-
ne zamm (ekleme, arttırma, katma) (Devellioğlu, 1996: 1167) olunduğu 
görülmektedir (COA. TD. 48: 12).3 Çiftliklerin bazen de müşterek olarak 
tasarruf edildiği anlaşılmaktadır (COA. TD. 48: 13).4 1487 yılında Papas-
lık’ta mahlûl çiftlik kaydına da defterde rastlanmamaktadır. Bu da bize pi-
yade çiftliklerinin sonraki dönemde işlevlerini yitirmeye başladığına işaret 
etmektedir. Papaslık’taki çiftliklerde toplamda 44 adet eşer nefer olduğu 
da anlaşılmaktadır.

Papaslık’taki çiftliklerde bulunan ve sagirler haricinde toplam yaya ve 
yamak sayısının 130 olmasından hareketle, buralarda yaklaşık 650 kişilik 
nüfus bulunduğu söylenebilir.5

3  “…Uruz Beğ oğlu Yusuf çiftliği ziyadesinden…”, “…Ahmed çiftliğine zamm olun-
du…”.

4  “…Çiftliklerini müşterek tasarruf idüp yılda iki eşeler.”
5  130x5=150, sagirler, genel olarak yaya ve yamakların çocukları olması nedeniyle hesap-

lamaya dâhil edilmemiştir.
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TABLO 1:  Papaslık’ta 1487’De (Td. 48’E Göre)  Pı̇yade Çı̇ftlı̇kl
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Papaslık Saru Hızır 5+1sg. 4 Papaslık’ta İlyas Çiftliğine(ç.) zamm olundu. İki 
eşeler.

“ Aslıhan 4 4 -
“ İlyas 3 5 Papaslık’ta Saru Hızır ç.ne zamm olundu. İki eşeler.
“ Yahşi 3+1sg. Bir yamak İlyas ç.(çiftlik) ziyadesinden.
“ Yağbasan 4 6 -
“ Mustafa 4+2sg. 5 -

“ Yiğid oğlu 
Hamza 5 6 3 - Papaslık’ta Uruz Beğ oğlu Yusuf ç.ne zamm 

olundu. İki eşeler
“ Güvendik 5+2sg. 2 4 Papaslık’ta Ahmed ç.ne zamm olundu. İki eşeler
“ Ahmed 3 3 2 Papaslık’ta Güvendik ç.ne zamm olundu. İki eşeler.
“ Oruçbeği 3 3 Papaslık’ta Erük ç.ne zamm olundu. İki eşeler.
“ Erük 3+3sg. 2 5 Papaslık’ta Oruçbeği ç.ne zamm olundu. İki eşeler.

“ Çordan 4+1sg. 2 3 Papaslık’ta Habib ç.ne zamm olundu. Çiftliklerini 
müşterek tasarruf idüp yılda iki eşeler.

“ Devlethan 2 1 4 Papaslık’ta Beğtemür oğlu Eyüb ç.ne zamm olundu. 
İki eşeler.

“ Hızır ve İlyas 2+1sg. 2 4 Koruca Kuyu’da Beğlü  ç.ne zamm olundu. İki 
eşeler.

“ İbrahim 3 3 5 Papaslık’ta Nalband ç.ne zamm olundu. İki eşeler.
“ Devlethan 3 1 5 Papaslık’ta Özlübeğ ç.ne zamm olundu. İki eşeler.

“ Beğtemur oğlu 
Yusuf 5+1sg. 6 4 Papaslık’ta Devlethan ç.ne zamm olundu. İki eşeler.

“ İzzeddin 4 1 -
“ Nalband Tatar 4 7 -
“ Nalband 6 3 Papaslık’ta İbrahim ç.ne zamm olundu. İki eşeler.
“ Süleyman 4+1sg. 1 5 -

“ Süle 3 6
- Papaslık’ta Hisarbeğiç.ne zamm olundu. İki eşeler.
- Bir yaya Beğtemur oğlu Eyüb ç. ziyadesinden

“ Kırca Halil 3 5 2 Papaslık’ta Süleyman ç.ne zamm olundu. İki eşeler.

“ Habib 3 3

- Bu ç. Harab olduğu sebepden Papaslık’ta Eyne 
Hoca ç. Bu ç.ğe zamm olundu.
- Papaslık’ta Çobanoğlu Hamza ç.ne zamm olundu. 
- Çiftliklerini müşterek tasarruf idüb iki eşeler

“ Rahim 4 4 -

“ Süleyman 4+1sg. 2 3 Papaslık’ta Kırca Halil ç.ne zamm olundu. İki 
eşeler.

“ Kayalı 3 1 4 Papaslık’ta Talbeği ç.ne zamm olundu. İki eşeler.
“ Talbeği 5 3 Papaslık’ta Kayalı ç.ne zamm olundu. İki eşeler.

“ Özbeğ oğlu 
Yusuf 4+1sg. 2

- Papaslık’ta Devlethan ç.ne zamm olundu. İki 
eşeler.
- Bir yamak Papaslık’ta Yiğid oğlu Hamza ç. 
ziyadesinden.

“ Turhan 4+1sg. 6 - -
“ Hisarbeği 6+1sg. 1 4 Papaslık’ta Süle ç.ne zamm olundu. İki eşeler.
“ Mehmed 5 1 Korucukuyu’da Eynebeği oğlu Hacı ç.den ayrıldı.
“ Yunus 4+1sg. 6 - -

“ Cullah oğlu 
Sindel 3+1sg. 6 - - Bir yamak kötürüm

Toplam 34 130+19sg. 56 114 -
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I. II.  Ilıca Piyade Çiftlikleri 
48 numaralı defterde Ilıca kazasında iki adet köy merkezli 45 adet pi-

yade çiftliği yer almaktadır. Bu çiftliklerde 6 adedi sagir olan ve toplamda 
186 yaya ve yamak bulunmaktadır. Çiftliklerde en az 2 en fazla 9 adet yaya 
ve yamağın bulunduğu görülmektedir. Ilıca’daki piyade çiftliklerinin Pa-
paslık’taki çiftliklerden 11 adet fazlalığına paralel olarak mürde sayısında 
da 91 adetlik fazla olan fark dikkat çekmektedir. Defter kayıtlarına göre 
Ilıca’daki piyade çiftliklerinde mürde sayısının toplamı 205 adedi bulmak-
tadır. Mürde sayısındaki artışa rağmen gaib sayısında ise 26 adetlik azalma 
ile 30 gaib bulunduğu anlaşılmaktadır. Yamaklar arasında 2 adet pir-i fani 
yanında 2 adet de kötürüm olduğu tespit edilmektedir. Defterde Papaslık 
piyade çiftliklerinde olduğu gibi Ilıca piyade çiftliklerinin de sahip oldu-
ğu arazi dönüm ve hâsıl miktarları belirtilmemiştir. Ilıca’daki çiftliklerde, 
1487 yılında toplamda 44 adet eşer nefer olduğu anlaşılmaktadır.

Ilıca piyade çiftliklerinde bulunan yaya ve yamakların sayısının 
azalması durumunda çiftlikler arasında kaydırmalar yapıldığı anla-
şılmaktadır (COA. TD. 48: 237).6 Yamak sayısı yeterli olan çiftlikler-
den, yetersiz olanlara yamak gönderildiği kayıtlarda sıkça görülmek-
tedir (COA. TD. 48: 227,).7 Çiftlik arazilerinin yetersiz görülmesi 
durumunda mevcut arazi miktarlarına eklemeler yapıldığı da tespit 
edilmektedir (COA. TD. 48: 230).8 Yaptığımız hesaplamalara göre 
Ilıca’da sayısı 45 adede ulaşan piyade çiftliklerindeki nüfus yaklaşık 
olarak 900 kişiyi bulmaktadır. Papaslık’ta bulunanlarla birlikte yak-
laşık toplam nüfusun da 1550 kişiye ulaştığı anlaşılmaktadır. 

6  “…yamakları az olduğu sebebden Enceklü’de Halil çiftliğine zamm olundu…”.
7  “…Enceklü’de Süle çiftliği ziyadesinden…”.
8  “…yayalar yerümüz azdır didikleri sebebden … boz yerinden yigirmi beş dönüm yer 

çıkarılub mezkûr yayalara verilüb…”. 
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TABLO 2:  Ilıca’da 1487’De (Td. 48’E Göre) Pı̇yade Çı̇ftlı̇kl

 B
U

LU
N

D
U

Ğ
U

 K
Ö

Y
 

A
D

I

 Ç
İF

TL
İK

 A
D

I 

 Y
AY

A
 –

 Y
A

M
A

K

 G
A

İB

 M
Ü

R
D

E

AÇIKLAMA

Enceklü Sindel 4 5 -

“ Mustafa 6 7 Enceklü’de Hızır ç.ne zamm olundu. 
İki eşeler.

“ Delü küçük 5 3 Enceklü’de Eşrefoğlu Hızır ç.ne zamm 
olundu. İki eşeler.

“ Umur 5 4 Enceklü’de Delü Küçük ç.ne zamm 
olundu. İki eşeler.
-Bir Yamak Pir

“ Eşref oğlu Hızır 3 3 -

“ Hasan oğlu 
Yaman

4 1 6 Enceklü’den İlyas v. Şeyh İbrahim 
Kâfirde mahbusdur.

“ Germiyan oğlu 
Aslıhan

5 5 Enceklü’de Hızır-ı diger ç.ne zamm 
olundu. İki eşeler.

“ Hızır 1+1sg. 5 … Hacı İvazda gaib kayd olan Ilıca 
tevabiinde Hoca Ömerlüden Ali v. 
Cüllah Nasuh Enceklü’de Kınık kardaşı 
Mustafa ç.ne zamm olundu. İki eşeler

“ Hızır-ı diger 3 5 Enceklü’de Germiyanoğlu ç.ne zamm 
olundu. İki eşeler.

“ Hisarbeği 3+1sg. 9 Yamağın biri Enceklü’de Süle ç. 
ziyadesinden verildi.

“ Mahmud 4 3 -

“ Süle 1+1sg. 7 Enceklü’de Mahmud ç.ne zamm olundu. 
İki eşeler.

“ Mahmud 6 4 Enceklü’de Süle ç.ne zamm olundu. İki 
eşeler.

“ Turud 3 5 Bir yamak Mahmud ç. ziyadesinden 
verildi.

“ Avdal İshak 4 6 Bir yamak Hüseyin oğlu Yaman ç. 
ziyadesinden verildi.

Dere Ahi Yakub 2+1sg. 7 Dere köyde Panbukçu Hüseyin ç.ne 
zamm olundu. İki eşeler 

“ Halil 4 9

“ Mukaddem 3 Bir yamak Hüseyin oğlu Umurca ç. 
ziyadesinden.
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“ Panbukçu 5 2 4 -Dere köyde Ahi ç. ne zamm olundu.
-Bir yamak Yusuf ç. ziyadesinden.
-Bir yamak Eşref oğlu Hızır ç. 
ziyadesinden.
Mezkûr yayalar yerümüz azdır didikleri 
sebebden üzerine varulub teftiş olundu. 
Tahminen ellerinde otuz dönüm mikdarı 
yer varmış. Ol ecilden emr-i Padişahiyle 
amel idüb Ilıca subaşısının boz yerinden 
yigirmi beş dönüm yer çıkarılub mezkûr 
yayalara verilüb defteri cedide sebt 
olundu. Suret-i defter-i atik-i budur.

“ Yenice 4 1 4 Bir yamak Ilıca Yayabaşılığında Dere 
köyden Turud ç. ziyadesinden.
-Bir Yamak Pir

“ Mahmud 3 6 -Bir yamak Dere köyde Bayram Hoca ç. 
ziyadesinden.
- Dere köyde Bayram Hoca ç. Ne zamm 
olundu. İki eşeler.

“ Bayram Hoca 7 4 Dere köyde Mahmud ç.ne zamm 
olundu. İki eşeler.

“ Adil 4 2 -

“ Saka 4 9 -

“ Yiğid 4 6 Bir yamak Dere köyde Marmara oğlu 
İbrahim ç.den ayrılarak geldi.

“ Marmara oğlu 
İbrahim 

4 6 -

“ Mustafa 9 1 4 -Mezkûr ç.in nısfını yayabaşı tasarruf 
idegelmiş kendü mutasarrıfdır. 
Mezkûrun müşterek olub iki eşeler
- Bir yamak Enceklü’de Delü Küçük ç. 
ziyadesinden.

“ Turud 2 4 -Dere köyde Çullu ç.ne zamm olundu. 
İki eşeler
-Yamak Enceklü’de Hızır ç. 
ziyadesinden.

“ Hamza 4 5 -

“ Çullu 5 5 Dere köyde Turud ç.ne zamm olundu. 
İki eşeler

“ Güvendik 5 7 -Bir yamak Enceklü’de Umur ç.den 
ayrılmış.
-Bir yamak Dere köyde Eşref ç.den 
ayrılmış.
-BirYamak Kötürüm

“ Ali oğlu 
Devlethan

4 1 4 -

“ Turud 6 1 1 Dere köyde Temurhan ç.ne zamm 
olundu. İki eşler.
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“ Yusufça 7 4 1 Dere köyde Ömer ç.ne zamm olundu. 
İki eşler.

“ Yusuf 3+1sg. 7 -

“ Temurhan 3 5 Dere köyde Turud ç.ne zamm olundu. 
İki eşler.

“ İlyas 2 7 Bir yamak Dere köyde Yusuf ç. 
ziyadesinden.

“ Ömerce 2 3 Dere köyde Yusufça ç.ne zamm olundu. 
İki eşeler.

“ Mansur 5 2 Dere köyde İlyas ç.ne zamm olundu. 
İki eşeler.

“ İshak 4+1sg. 7 Bir yamak Dere köyde Yunus ç.den 
ayrıldı.

Enceklü Halil 4 7 - Bu ç. Kem olub yamakları az olduğu 
sebebden Enceklü’de Savcı ç.ne zamm 
olundu. Yılda bir eşeler.
-Yamak Kötürüm

Dere İlyas 5 6 Enceklü’de Eynehan ç.ne zamm olundu. 
İki eşeler.

Enceklü Eynehan 3 4 Dere köyde İlyas ç.ne zamm olundu. 
İki eşeler.

“ Bayram 3 5 -

“ Savcı 3 3 3 Bu ç. Kem olub yamakları az olduğu 
sebebden Enceklü’de Halil ç.ne zamm 
olundu. Yılda bir eşeler.

TOPLAM
2 Köy

45 180+6sg. 30 205 -

1487 yılında Ilıca kazasında yer alan mahlûl çiftlikler de deftere kayde-
dilmiştir. Deftere göre Ilıca kazasında 3 adet köye yayılmış toplam 4 adet 
mahlûl piyade çiftliği bulunmaktadır. Bu mahlûl çiftliklerde 26 mürde ve 
bir adet de gaib kaydı bulunmaktadır. 

TABLO 3: Td. 48’E Göre Ilica’Da Mahlûl Çiftlikler

BULUNDUĞU 
KÖY

ÇİFTLİK ADI MÜRDE GAİB

Enceklü Kara Süleyman 9 -
Dere Rumbeği 7 -
“ Eşref 2 -
“ Yunus 8 1
TOPLAM 4 26 1
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II. 1545 YILINDA PAPASLIK VE ILICA PİYADE 
ÇİFTLİKLERİ 
II. Bayezid döneminden sonra Papaslık’ta ve Ilıca’da bulunan piya-

de çiftlikleri hakkındaki bilgileri 1545 tarihli, 239 numaralı defterde bu-
labilmekteyiz. Defterde Saruhan Sancağının piyade çiftlikleri iki gruba 
bölünmüştür. Bunlardan bir grubun hassa olduğu görülmektedir. Ancak 
bu tarihte ne Papaslık ne de Ilıca’da hassa çiftlik bulunmadığı defterden 
anlaşılmaktadır. Burada dikkat çeken bir nokta, daha önceki II. Bayezid 
dönemine ait defterde Papaslık’ta hassa çiftliklerin bulunduğu açıkça gö-
rülürken, 1545 tarihli defterde ise timar sistemi içinde bölgede meydana 
gelen dağılımlardan kaynaklanmış olabilecek sebeplerden dolayı hassa 
çiftliklere rastlanmadığıdır. Ancak bundan sonraki 1575 ve 1582 tarihli 
defterlerde Papaslık’ta hassa çiftlikler tekrar görülmektedir. Bunun yanın-
da II. Bayezid döneminde sadece hassa çiftlikleri bulunan, hassa olmayan 
çiftlik görülmeyen Papaslık, 1545, 1575 ve 1582 tarihli defterlerde hassa 
olmayan piyade çiftliklerine sahiptir. Bununla birlikte 1545 yılına kadar 
sürekli müstakil olarak tek bir ünite şeklinde defterlere kaydedilen Papas-
lık piyade çiftliklerinin, 1575 ve 1582 tarihli defterlerde hassa olmayan 
çiftlikleri, Ilıca ile birlikte tek bir ünite şeklinde ele alınmıştır.

Piyade defterlerine göre Ilıca’da XVI. yüzyılda hassa piyade çiftliği bu-
lunmamaktadır. Bunun yanında II. Bayezid dönemi ve 1545 yılında Ilıca 
piyade çiftlikleri tek başına müstakil bir ünite olarak defterde görülürken, 
sonraki dönemlerde 1575 ve 1582 tarihlerinde Papaslık ile birleşmiş ve 
ikisi bir ünite içinde ele alınmıştır. 

II. I.  Papaslık Piyade Çiftlikleri
1545 yılında Papaslık’ta 22 adet piyade çiftliği bulanmakta olup, bu 

çiftliklerde 17 tanesi sagir olan, toplamda 114 adet yaya ve yamak yer 
almaktadır. Çiftliklerdeki yaya ve yamak sayısı 2 ile 10 arasında değiş-
mektedir. Mesela İlyas ve Oruc Beğ çiftliklerinde iki, Saru Hızır çiftliğin-
de ise on adet yaya ve yamak bulunmaktadır. Ayrıca 3 adet gaib yanında 
93 adet mürde-i cedid ve 14 adet mürde-i atik olmak üzere toplamda 107 
adet mürde kaydı defterde görülmektedir. 1487 tarihine göre Papaslık’taki 
piyade çiftliklerinde gaib sayısının 1545’te 56’dan 3 adede gerilemesiyle 
ciddi oranda düştüğü, mürde sayısının ise 7 adet azalmayla 107 adede ge-
rilemekle birlikte, yaklaşık seviyesini koruduğunu tespit etmekteyiz. Pir-i 
fani, a’ma gibi kimselere ise defter kayıtlarında rastlanmamaktadır. Bu ta-
rihte Papaslık’taki piyade çiftliklerinin dönüm miktarı 2350 olup, bunların 
toplam hâsılı da 3800 akçeyi bulmaktadır. Çiftlik arazilerinin büyüklüğü 
50 ile 200 dönüm arasında değişim gösterirken, hâsıl miktarları da 60 akçe 
ile 350 akçe arasında değişmektedir.
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1487 yılı ile kıyaslandığında 1545 yılında Papaslık’ta bulunan 34 adet-
lik piyade çiftlik sayısının %35,29’luk azalma ile 22’ye, yaya ve yamak 
sayısında da 149’dan 114 adede gerilediği bunun da %23,48’lik bir ora-
na karşılık geldiği tespit edilmektedir. Görüldüğü üzere çiftlik sayısındaki 
azalmaya nazaran yaya ve yamak sayısındaki gerileme daha az bir oranda-
dır. 1545’te Papaslık piyade çiftliklerindeki eşer nefer sayısı da 22 adede 
düşmüştür.

1545 tarihinde de piyade çiftlikleri arasında ihtiyaç durumuna göre ya-
mak aktarımı yapıldığı (COA. TD. 239: 97),9 piyade çiftliklerinin birbirine 
zamm olmasının devam ettiği anlaşılmaktadır (COA. TD. 239: 95).10 Aşa-
ğıdaki tabloda da görüleceği üzere birçok piyade çiftliğinin viran olduğu 
ve buradaki yamakların diğer çiftliklere aktarıldığı, çiftlikler arasındaki 
değişimlerde yamakların daha önce görevli bulunduğu çiftliğin de adının 
defterlerde belirtildiği tespit edilmektedir.

Bu tarihte Papaslık’taki piyade çiftliklerindeki yaklaşık nüfusun 485 
olduğu görülmektedir. 1487 yılına göre 1545’te Papaslık piyade çiftlikle-
rindeki nüfus yaklaşık 165 kişi ile %25,38 oranında gerileme göstermiştir. 

TABLO 4:  Papaslık’ta 1545’Te (Td. 239’A Göre)  Piyade Çiftlikleri
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Papaslık Yahşi 8+1sg. - 4 - 120 150 -
“ Durdu 

oğlu Ham-
za

5+1sg. - 5 - 120 200 İki nefer Yahşi ç.den hl. 
viran

“ Devlethan 1+6 sg. - 2 3 120 150 Papaslıkda Özbek Çiftli-
ğine sabıka zamm olunub 
iki eşerlermiş kemakân 

Mukarrer
“ Özbek 

oğlu Yusuf
5 - 5 - 120 150 Papaslıkda Devlethan Çift-

liğine sabıka zamm olunub 
iki eşerlermiş kemakân 

mukarrer
“ Mustafa 5 1 3 - 150 350 İki nefer Yahşi ç.den hl. 

Viran
“ B. Hızır 5 - 4 3 60 150 Üç nefer Borlu’da Ali 

ç.den hl. viran

9  “…İzzeddin çiftliğinden….”.
10  “…Özbek çiftliğine sabıka zamm olunub…”
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“ Saru Hızır 5+5sg. - 6 - 120 200 - Bir nefer Kızıl Havlu’da 
hisar Beği ç.den. hl. Viran

-Üç nefer Kızıl Havlu’da 
Devlethan ç. den hl. viran

“ İzzeddin 6 - 3 1 60 120 -
“ İlyas 2 - 6 - 200 300 Mürdenin ikisi İzzeddin ç. 

den hl. viran
“ Yunus 4 - 4 - 50 60 - Bir nefer der karye-i 

Turudlu
- Bir nefer der karye-i 

Bekürlü
“ Mehmed 8 - 4 - 170 150 Bütün neferler İlyas ç. Den 

hl. viran
“ Oruc Beg 2 2 6 - 150 300 - İki nefer İzzeddin ç. Den 

hl. Viran
-İki nefer İzzeddin ç. Den 

virilmişler
“ Rasim 6+1sg. - 2 2 160 100 -
“ Ahmed 4 - 3 - 60 150 Papaslık’ta Güvendik çift-

liğine sabıka zamm olunub 
iki eşerlermiş kemakân 

mukarrer
“ Nalband 

Tatar
5 - 3 - 60 150 -

“ Süleyman 3 - 6 - 60 200 Nalband ç. den hl. viran
“ Süle 3 - 5 - 120 100 Mürdenin ikisi İzzeddin ç. 

den virilmiş
“ Talbegi 3+1sg. - 5 2 60 120 İki nefer Hızır ç. Den hl. 

viran
“ Hisar Begi 3 - 4 - 120 200 -Bir nefer Mustafa ç. den 

hl. Viran
-Bir nefer Parsada Bayezid 

oğlu ç. Den hl. viran
“ Hızır İlyas 4 - 3 - 60 150 -
“ Aslıhan 4 - 3 3 60 150 Dört Nefer İzzeddin ç. den 

hl. viran
“ Hasan 6+2sg. - 7 - 150 200 -Dört nefer kızıl Havluda 

Halil ç. den hl. Viran
- Bir nefer Devlethan ç.den 

hl. Viran
- Kuruca Kuyuda Oruc 

beg ç.den hl. Viran
- Bir nefer Turahan ç.den 

Toplam 22 97+17sg. 3 93 14 2350 3800 -

1545 yılında Papaslık’taki mahlûl çiftlikleri defterden takip edebilmek-
teyiz. Deftere göre Papaslık’ta toplam 11 adet mahlûl piyade çiftliği bu-
lunmaktadır. 
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TABLO 5: Td. 239’A Göre Papaslık’ta Mahlûl Çiftlikler

BULUNDUĞU KÖY ÇİFTLİK ADI
Papaslık Şehid Oğlu Hamza
“ Gündek
“ Yağmur Oğlu Eyüb
“ Nalband
“ Karaca Halil
“ Süleyman
“ Kayalı
“ İbrahim
“ Resul Oğlu (?)
“ Hasan oğlu Yaman
“ Turahan 

II. II.  Ilıca Piyade Çiftlikleri
Cullah v. Davud ve Süleyman oğlu Mustafa’nın Yaya başıları (COA. 

TD. 239: 175) olarak görüldüğü deftere göre, 1545’te Ilıca kazasında üç 
adet köyde toplam 25 adet piyade çiftliğinin yer aldığı, buralarda 11 adedi 
sagir olan ve çiftliklerdeki sayısının da 2 ile 10 adet arasında değiştiği, 
nitekim Temurhan çiftliğinde iki, Mahmud çiftliğinde ise on adet yaya ve 
yamak yer almaktadır. Toplamda da 124 yaya ve yamak bulunduğu tes-
pit edilmektedir. Papaslık çiftliklerinin aksine Ilıca piyade çiftliklerinde 
oldukça fazla sayıda gaib bulunmaktadır ki bunların sayısı 24 adede ulaş-
maktadır. Mürde sayısının da fazla olduğu ve 70 adedi mürde-i cedid, 10 
adedi de mürde-i atik olmak üzere toplamda 80 tane mürde kaydı defterde 
görülmektedir. Pir ve malul gibi beş adet işgücü zayıf kimse de defterde ka-
yıtlıdır. Defterde Ilıca kazasındaki piyade çiftliklerinin arazi miktarlarının 
70 ile 520 arasında değiştiği anlaşılmakla birlikte iki adet çiftliğin dönüm 
miktarı deftere yazılmamıştır. Bu iki çiftlik harici Ilıca kazası piyade çift-
liklerinin toplam arazi miktarı 2732 dönümü bulmaktadır. Piyade çiftlikle-
rinin ortalama büyüklüklerinin 100 dönüm civarında olduğu düşünülürse 
kazadaki piyade çiftliklerinin yaklaşık olarak 3 bin dönüm civarında ara-
ziye sahip olduğu düşünülebilir. Kazadaki çiftliklerin hâsıl miktarlarının 
100 ile 1000 akçe arasında değiştiği anlaşılmaktadır. Bu çiftliklerin toplam 
hâsılını hesaplamak ise oldukça zor görülmektedir. Nitekim 9 adet çiftliğin 
hâsılı deftere yazılmamıştır. Bunlar aşağıdaki tabloda görülmektedir. Ya-
zılanların hâsıl toplamı 3340 akçeyi bulmaktadır. Ancak yazılmayanlarla 
birlikte bu rakamın daha da yukarılarda olduğu muhakkaktır. Çiftliklerin 
en düşük hâsıl miktarının 100 akçe olduğu göz önüne alınırsa en az 900 
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akçelik bir ilaveyle kazadaki çiftliklerin toplam hâsıl miktarının en azında 
4240 akçeyi bulduğu veya bu rakamın üstüne çıktığı da söylenebilir. 

Ilıca kazasında 1487 yılında 45 olan piyade çiftliği sayısının 1545’te 25 
adede gerilediği görülür ki bu %44,44 oranına tekabül etmektedir. Buna 
göre piyade çiftlikleri geçen zaman içinde ortadan kalkmaya başlamıştır. 
Bununla bağlantılı olarak ortadan kalkan bu çiftliklerdeki yaya ve yamak-
lar da diğer çiftliklere kaydırılmıştır. Defterde buna dair açıklamalar yer 
almaktadır (COA. TD.  239: 175).11 Piyade çiftliklerine başka çiftlikten 
gelenlerin nereden geldikleri de defterde not edilmiştir (COA. TD. 239: 
175).12 Bunun yanında doğal afet gibi sebeplerle çiftlikler arasında arazi 
aktarımı yapıldığı (COA. TD. 239: 175),13 piyade çiftliklerinin birbirine 
zamm olunmasına da devam edildiği ganlaşılmaktadır (COA. TD. 239: 
176). Yaya ve yamak sayısı da 62 adet azalarak 124’e gerilemiştir. Bunun 
yüzdelik karşılığı ise %33,33’tür. Papaslık çiftliklerinde olduğu gibi Ilı-
ca’daki piyade çiftlik sayısına oranla, yaya ve yamak sayısındaki gerileme 
daha düşük bir seviyede gerçekleşmiştir. Piyade çiftliklerinin bulunduğu 
köy sayısı ise 1487’de 2 adet iken, 1545’te 3 adede yükselmiştir. Eşer nefer 
sayısının da Ilıca’da 1487’yılına göre yarıya yakın bir oranda azalarak 25 
adede gerilediği defter kayıtlarından anlaşılmaktadır.

1545 yılında Ilıca kazası piyade çiftliklerindeki yaya ve yamaklara ait 
nüfus yaklaşık olarak 565 kişidir. 1487’deki yaklaşık 900 kişilik nüfusa 
göre 335 kişilik azalma ile %37,22’lik gerileme söz konusudur. Çiftlik sa-
yısındaki yaklaşık yarı yarıya azalmaya paralel olarak bu durumun normal 
olduğu söylenebilir. Papaslık’taki çiftliklerde bulunan nüfus ile birlikte iki 
ünitede toplamda yaklaşık 1050 kişilik nüfus olduğu görülür. 1545 yılında 
Papaslık çiftliklerinde pir-i fani, malul gibi kimseler bulunmadığı, Ilıca’ya 
ait piyade çiftliklerinde ise 2 adet pir-i fani yanında 2 adet de malul olduğu 
defter kayıtlarından tespit edilmektedir.

11  “…Yahşi çiftliğinden haliyen viran…”
12  “Turud Çiftliğinden…”.
13  “Bu çiftliği Gedüz suyu basub harab itmeğin karye-i Gümcelü’de mahlûl olan Mustafa 

b. Muslihiddin çiftliğinden altmış dönüm yeri virildi”.
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TABLO 6:  ILICA’DA 1545’TE (TD. 239’A GÖRE) PİYADE ÇİFTLİK-
LERİ
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Dere Halil 4 - 3 - 40 100
- İki nefer Turud ç.den hl. Viran
-İki nefer Mustafa ç.den hl. Viran

“ Turud 7 - 3 - 50 100

-Yayanın bir evladı piyade
-Bu ç.ği Gedüz suyu basub harab 
itmeğin karye-i Gümcelü’de mahlûl 
olan Mustafa b. Muslihiddin ç.den 
altmış dönüm yeri virildi.

“ Saka - 3 - 60 120
-Bir nefer malul, Çorak’da karye-i 
Akça’da ve Yahşi ç.den hl. viran
- Bir neferin evladı piyade

“ Mustafa 7 - 8 - 100 ?
(y

az
ılm

am
ış

) Bu ç.ğin inayetiyle kem bi-hâsıl olub 
kadimi tasarruflarında olan gerek 
miri içün kabz olunmağın karye-i 
mezburede mahlûl olan Mahmud 
ç.den seksen dönüm yer virildi.

“ Bayram 
Hoca 6+2sg. - 4 5 ?

(y
az

ılm
am

ış
)

?
(y

az
ılm

am
ış

)

-Bir nefer mütemekkin der karye-i 
Viran
-İki neferin birer evladı piyade
-Sabıka Dere köyde Mahmud ç.ne 
zamm olunub iki eşerlermiş kemakân 
mukarrer.

“ Ahi 
Yakub 8+1sg. - 4 - 120 150

- İki nefer Gölnus’da Halil ç.den hl. 
Viran
-Bir nefer Gölnus’da İsmail ç.den 
hl. Viran.
Bir nefer Mahmud ç.den hl. viran

“ Çolak 4 - 5 - 80 150
-İki nefer Mahmud ç.den hl. Viran
-Bir neferin bir evladı piyade, 
mütemekkin der karye-i Kızılcalu

Enceklü Mahmud 7+3sg. - - - 160 300

- Bir nefer Bayram Hoca ç.den hl. 
Viran
-İki nefer Turud ç.den hl. Viran
-Dört nefer Genubi’de Yahşi ç.den 
hl. Viran
-Bir nefer Genubi’de Bektaş ç.den 
hl. viran. 

Dere Yusufca 4+1sg. 2 4 - ?
(y

az
ılm

am
ış

)

?
(y

az
ılm

am
ış

)

- Dere köyde Ömerce ç.ne sabıka 
zamm olunub iki eşerlermiş kemakân 
mukarrer

“ Mansur 6 - 5 - 80 150

- Bir nefer ma’lul, Halil ç.den hl. 
viran
- Bir nefer İlyas ç.den hl. Viran
- Bir nefer Yusuf ç.den hl. viran
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“ Yenice 3+1sg. - - 2 60 150

-Bir nefer bir evladı piyade 
mütemekkin der karye-i Yenicelü
-Bir nefer mütemekkin der karye-i 
Yenibeğlü

“
Mermere 
oğlu 
İbrahim

4 - 3 - 100 200
-Bir nefer pir
-Bir nefer Mansur ç.den hl. Viran
- İki nefer Halil ç.den hl. viran

Enceklü Savcı 4 - 4 - 60 150

-Üç nefer evladı piyade, mütemekkin 
der karye-i Azizlü
-Bir nefer evladı piyade mütemekkin 
der karye-i Beglü

Dere Temurhan 2 2 4 -
220

100

-İki neferin evladı piyade 
mütemekkin der karye-i Derzilü
-Dere köyde Turud ç.ne sabıka 
zamm olunub iki eşerlermiş kemakân 
mukarrer

Enceklü Turud 4+1sg. - 5 - 112 120
- Bir nefer Ahi. ç.den hl. Viran
-Bir nefer mütemekkin der karye-i 
Yenicelü

“
Germiyan 
oğlu 
Aslıhan

4 - 3 - 120 200

- Bir nefer pir
- İki nefer der karye-i Kuşlu
-Enceklü’de Hızır-ı diğer ç.ne 
sabıka zamm olunub iki eşerlermiş 
k.mukarrer.

“ Hızırbeği 4 - 4 1 100 200

- İki neferin evladı piyade der karye-i 
Beglü
-Enceklü’de Germiyan oğlu Aslıhan 
ç.ne sabıka zamm olunub iki 
eşerlermiş kemakân mukarrer.

Dere Adil 4 - 3 - 70 150
- Üç nefer der karye-i Uzunlu
- Bir nefer der karye-i Enceklü

Seyreklü Kulfal 6+2sg. - 2 2 520 1000
-Yaya ve yamaklar Borlu yaya 
başılığında karye-i Güvendik’de 
Mehmed ç.den hl. viran

Dere Güvendik 4 - 3 - 80 ?
(y

az
ılm

am
ış

)

- İki nefer der karye-i Uzunlu
- İki nefer der karye-i Saraclar der 
kaza-i Ilıca

Enceklü Sindel 4 5 - - 120 “
- Bir nefer der karye-i Karaman
- İki nefer der karye-i Çordan
- Bir nefer der karye-i Papaslık

“
Habib 
Karındaşı 
Mustafa

5 4 - - 120 “ - Dört nefer der karye-i Koldere 

“ Hızır 4 3 - 120 “
- Üç nefer der karye-i Karanyolu
-Bir nefer der karye-i Saru İsmailler 

“ Delü 
Küçük 4 4 - - 120 “

- Üç nefer der karye-i Enceklü
-Bir nefer der karye-i Bağ Hüseyin 

“ Eşref 
oğlu Hızır 4 4 - - 120 “

-İki nefer der karye-i Alacalu
-Bir nefer der karye-i Zobacık 
-Bir nefer der karye-i Yenice

TOP.
3 Köy

25 113+11sg. 24 70 10 2732 3340 -
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1545 tarihli defterde Ilıca kazasında bulunan mahlûl çiftlikler “Mahlu-
lat-ı Cedid” ve “Mahlulat-ı Kadim” başlıkları arlında verilmiştir. Yeni mah-
lûl olan (Mahlulat-ı Cedid) çiftliklerin 2 adet köyde bulunduğu buralardaki 
mahlûl çiftliklerin sayısının da 18 adede ulaştığı tespit edilmektedir. Daha 
önce mahlûl olan (Mahlulat-ı Kadim) piyade çiftliklerinin sayısının 7’yi 
bulduğu bunların da iki adet köye dağıldığı anlaşılmaktadır. 1487 yılında 
Ilıca’da sadece dört adet mahlûl çiftlik bulunurken 1545 yılında bu sayı-
nın 25 adede yükselmesi, piyade teşkilatının daraldığı anlamını taşımakta-
dır. Papaslık ile birlikte ise toplam mahlûl çiftlik sayısı 36’yı bulmaktadır. 
1487 yılında Papaslık ve Ilıca’daki mahlûl çiftlik sayısının 4 iken, 45’te 
36 çıkması teşkilatın ciddi oranda zayıfladığına işaret etmektedir. Nitekim 
mahlûl çiftliklerin artışını yüzde olarak ifade ettiğimizde %800 gibi bir 
oran karşımıza çıkmaktadır.

TABLO 7: Td. 239’A Göre Ilıca’da Mahlûl Çiftlikler

MAHLULAT-I CEDİD MAHLULAT-I KADİM
BULUNDUĞU 
KÖY

ÇİFTLİK ADI BULUNDUĞU 
KÖY

ÇİFTLİK ADI

Enceklü Emirlü Enceklü Süle
“ Hasan oğlu “ Mahmud
“ Hisar Begi “ Bayram
“ Avdal İshak “ Hamza(?)
Dere Mukaddem Dere Rum Beği
“ Panbukçu Hasan “ Eşref
“ Mahmud 

(Mustafa ç.ne 
otuz dönüm yer 
virildi)

“ Yunus

“ Seyid Ali - -
“ Korkud - -
“ Ali Oğlu 

Devlethan
- -

“ İlyas - -
“ Mehmedce - -
“ İshak - -
“ İlyas - -
Enceklü Eynehan - -
Dere Hamza - -
“ Yusuf - -
Enceklü Mahmud - -
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III. 1575 YILINDA PAPASLIK VE ILICA PİYADE 
ÇİFTLİKLERİ  
1545 tarihinden sonra Papaslık’ta ve Ilıca’da yer alan piyade çiftlikleri 

ile ilgili olarak tahririn 1575’te yapıldığı görülmektedir. 568 Numaralı pi-
yade defterinden bu tarihte bölgedeki piyade çiftliklerinin durumunu takip 
edebilmekteyiz. 1575’te daha önceki dönemlerden farklı olarak Papaslık 
ve Ilıca’daki hassa olmayan piyade çiftliklerinin ikisinin birleştirilerek tek 
bir ünite şeklinde birlikte deftere yazıldığına şahit olunmaktadır. Defterde 
dikkat çeken noktalardan biri de 1545 yılında görülmeyen Papaslık’taki 
hassa piyade çiftliklerine, tıpkı II. Bayezid dönemindeki gibi rastlanması-
dır. Ancak bu dönemde 1487’den farklı olarak Papaslık’taki piyade çiftlik-
lerinin arazi miktarı ve hâsılları da deftere kaydedilmiştir. Son iki defterde 
Papaslık ve Ilıca’daki mevcut piyade çiftliklerinin arazi dönüm miktarları 
ve hâsılları incelendiğinde, piyade teşkilatının nasıl bir gerileme içine gir-
diği konusunda bize fikir sahibi olunmaktadır. Nitekim 1545 yılında her 
iki birimdeki piyade çiftliklerinin sahip olduğu dönüm miktarı 5082 iken, 
1575’te bu rakam 2655’e kadar düşmüştür. Çiftliklerin hâsıl miktarları da 
7140 akçeden 4400 akçeye gerilemiştir.

III. I.  Papaslık Hassa Piyade Çiftlikleri

1575 yılında Papaslık idari ünitesi altında görülen ve birinin Yarı-
cı, diğerlerinin Papaslık köyünde bulunduğu hassa piyade çiftlikleri-
nin sayısı 8 adet olup, bu çiftliklerde 21’i sagir olmak üzere 64 adet 
yaya ve yamak bulunmaktadır. Bunların sayısı çiftliklere göre 5 ile 
15 adet arasında değişmektedir. Bu çiftliklere kayıtlı gaib, mürde ve 
muaf kaydı da defterde bulunmamaktadır. Papaslığın hassa piyade 
çiftliklerine ait arazi miktarı 855 dönümden oluşmaktadır. Bu arazi-
lerden elde edilen toplam hâsıl da 1850 akçeyi bulmaktadır. Arazile-
rin dönüm miktarı 60 ile 220, bunların hâsıl miktarları da 150 ile 400 
akçe arasında değişim göstermektedir. 

1487 yılındaki Papaslık hassa piyade çiftlikleri ile 1575 yılındaki 
çiftlikleri karşılaştırdığımızda hassa piyade çiftlik sayısının 1575’te 
%76,42 gibi ciddi bir oranda gerilediği ve 34 adetten 8 adede, buna 
paralel olarak da yaya ve yamak sayısının da %57,04 oranında azala-
rak 149’dan 64 adede düştüğü tespit edilmektedir. Görüleceği üzere 
yaya ve yamak sayısındaki azalma oranı çiftlikler arasında kaydır-
ma, takviyelerle daha az bir oranda kalmaktadır. Defterdeki kayıtlar-
dan 1575 yılında gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda piyade çiftlikleri 
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arasında yamak kaydırılması yapıldığı (COA. TD. 568: 66),14 çiftlik-
lerin kem (eksik, kötü, bozuk) (Devellioğlu, 1996: 505) ve bi-hâsıl 
(hâsılsız) olmaları neticesinde birleştirildiği anlaşılmaktadır (COA. 
TD. 568: 68).15 1575 yılında Papaslık hassa piyade çiftliklerinde eşer 
nefer sayısı 8 adede gerilemiştir.

1575 yılında Papaslık hassa piyade çiftliklerindeki yaklaşık nü-
fusun 215 olduğu görülmektedir. Buna göre 1487’deki hassa piyade 
çiftliklerindeki 650 olan nüfusun %66,92 oranında azaldığı anlaşıl-
maktadır.  1545’te Papaslık’ta hassa piyade çiftliği bulunmadığı yu-
karıda belirtilmişti.

TABLO 8: Papaslık’ta 1575’Te (Td. 568’E Göre) Hassa Pı̇yade Çı̇ftlı̇kl
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Papaslık İzzeddin 
ve 
Nalband 
Tatar

10+5sg. - - - 220 400 -Bir nefer Talbeği Köyünden Tabi-i 
Menemen
-Dört nefer, mezkûrlar Biçer ve Küçük 
Yahşilü taallukatında Boz ç. zevayidinden 
virildi
-İki nefer Biçer ve Küçük Yahşilü 
taallukatında Hacı ömer ç. zevayidinden 
virildi
-Dört nefer, mezkûrlar Menemen 
taallukatında Bazarlu v. Gökçe ç. 
zevayidinden virildi
-Dört nefer, mezkurlar Menemen 
taallukatında Kızılca Turud ve Süleyman 
ç.ri  zevayidinden virildi
-Mezkûr ç.ri Ali b. Veli ve Divane Ahmed 
ve Tursun ve Hızır Fakı ve Hacı bayram 
ve Seydi Ali nam kimesneler tasarruf 
iderlermiş.
-Mezkûr ç.re mutasarrıf olanlar iki 
eşerlermiş kemakân mukarrer

14  “…mezkûrlar Biçer ve Küçük Yahşilü taallukatında Boz çiftliği zevayidinden virildi”.
15  “Mezkûr çiftlik kem ve bi-hâsıl olmağın başka eşmeğe mütemekkin olmayub karye-i 

Yarıcı’da Ahi Sevindik çiftliği ki Torbalı çiftliği dimekle maruftur ilhak olundu…”
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“ Turahan 5 - - - 150 200 -Üç nefer, mezkûrlar Menemen 
taallukatında Oruc Gazi ç.  zevayidinden 
virildiler
-İki nefer, mezkûrlar Menemen 
taallukatında Kızılca Turud ve Süleyman 
ç.  zevayidinden virildiler.
-Bir nefer Mir Ali köyünden tabi-i 
Menemen
-Bir nefer Küreci köyünden tabi-i Menemen
-Mezkûr ç.ğe Hacı Ali b. Resul ve Mustafa 
b. Sinan ve Hızır Bali b. Ali tasarruf 
iderlermiş

“ İlyas 7+2sg. - - - 100 200 -Bir nefer Pir Ali Köyünde tabi-i 
Menemen
-Üç nefer Biçer ve Küçük Yahşilü 
taallukatında Osman ç. zevayidinden 
virildiler
-Üç nefer Menemen taallukatında Biçer ç. 
Zevayidinden virildiler.
-İki nefer Biçer ve Küçük Yahşilü 
taallukatında Yunus Halil ç. zevayidinden 
virildiler.
-Mezkûr ç.ğin bir kıtasını Yusuf b. Turğud 
ve bir kıtasını Okçu Mehmed ve bir 
kıtasını Ali b. Veli nam kimesneler tasarruf 
iderlermiş.

“ Süle 5+6sg. - - - 115 300 -Bir nefer Bayram Ali köyünde tabi-i 
Menemen 
- Bir nefer Akça Kilisa köyünde 
-Beş nefer, mezkûrlar Menemen 
taallukatında karye-i Belek’de Güncü ç. 
zevayidinden virildiler.
-Dört nefer, mezkûrlar Menemen 
taallukatında karye-i Gökçe’de Hasan v. 
Yahşi ç. zevayidinden virildiler.
- Mezkûr ç.i Divane Mehmed b. Artuk 
ve Ali b. Veli nam kimesneler tasarruf 
iderlermiş.

“ Oruc 
Beğ 1

5+2sg. - - - 150 300 -Bir nefer der karye-i Tahtacı tabi-i Nif
-Bir nefer der karye-i Değirmen Deresi
-Mezkûrlar Biçer ve Küçük Yahşilü 
taallukatında Mustafa ç.ği zevayidinden 
virildiler.
-Dört nefer, mezkûrlar Biçer ve Küçük 
Yahşilü taallukatında Mustafa ç.ği 
zevayidinden virildiler.
-Üç nefer, mezkûrlar Biçer ve Küçük 
Yahşilü taallukatında karye-i Sufi Deresinde 
Devlethan ç.ği zevayidinden virildiler.
-Mezkûr ç.ği hala İlyas b. Yusuf ve 
Mustafa b. Çeleb virmiş nam kimesneler 
tasarruf iderlermiş.

1  Küçük Turud çiftliği demekle maruftur
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“ Aslıhan 5+2sg. - - - 60 150 -Bir nefer der karye-i Süleymanlu
-Üç nefer, mezkûrlar Menemen 
taallukatında Eyne Beği ç.ği zevayidinden 
virildiler.
 -Dört nefer, mezkûrlar Menemen 
taallukatında Dede ç.ği zevayidinden 
virildiler.
-Mezkûr ç.ği hala imam piri ve mehmed b. 
Emir ve Bostan b. Yusuf nam kimesneler 
tasarruf iderlermiş.

Yarıcı İdris 1  6+4sg. - - - 60 300 - Bir nefer der karye-i Hasanlar
-Dört nefer, mezkûrlar Menemen 
taallukatında Güncü ç.ği zevayidinden 
virildiler.
-İki nefer, mezkûrlar Menemen 
taallukatında Rıdvan ç.ği zevayidinden 
virildiler.
-Dört nefer, mezkûrlar Menemen 
taallukatında karye-i Süle Beğlü’de Mansa 
ç.ği zevayidinden virildiler.
-Mezkur ç. kem ve bi-hasıl olmağın başka 
eşmeğe mütemekkin olmayub karye-i 
Yarıcı’da Ahi Sevindik ç.ği  ki Torbalı 
ç.ği dimekle ma’ruftur ilhak olundu 
mutasarrufları olub her hidmete bir eşeler 
deyü  mukayyed der defteri atik hala yine 
mukarrer

TOPLAM 8 43+21sg. - - - 855 1850

III. II.  Papaslık ve Ilıca Piyade Çiftlikleri
Mirmiran beratıyla Hüseyin adında birinin yayabaşı olarak görüldüğü 

(COA. TD. 568: 219) Papaslık ile Ilıca’daki hassa olmayan piyade çiftlik-
lerinin tek bir ünite olarak ele alındığı görülmekte ve 4 yerleşim biriminde 
toplam 14 adet olduğu tespit edilmektedir. Bu çiftliklerde 17’si sagir olmak 
üzere toplamda 80 adet yaya ve yamak bulunmakta, bunların çiftliklere 
dağılımı ise 4 ile 9 adet arasında değişmekte, sagirlerin yaşlarının da def-
tere kaydedildiği görülmektedir. Mesela Papaslık’ta Saru Hızır çiftliğinde 
sagirlerin 3, 5 ve 7 yaşlarında oldukları defterde belirtilmiştir. (COA. TD. 
568: 221). Sadece 3 adet çiftlikte gaib kaydı olup, bunların sayısı 12 ade-
di bulmaktadır. Çiftliklerde toplamda 26 adet mürde-i cedid, 29 adet de 
mürde-i atik yer almakta, her çiftlikte mürde kaydına rastlanmaktadır. Pir, 
a’ma veya malul gibi muaf olan zümre kaydı ise görülmemektedir. 1575 
yılında Papaslık ve Ilıca çiftliklerinin sahip olduğu arazi miktarı 70 ile 210 
dönüm arasında değişmekte ve toplamda 1800 dönümü bulmaktadır. Çift-
liklerin sahip olduğu arazilerden elde edilen hâsıllar ise 200 akçe ile 700 
akçe arasında olup toplam hâsıl miktarı 3550 akçeden oluşmaktadır.

1  Seydi Ahmed çiftliği demekle maruftur
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1575 yılında hassa olmayan Papaslık ve Ilıca piyade çiftlikleri sayısının 
1545’e göre hayli azaldığı anlaşılmaktadır. Buna bağlı olarak eşer nefer 
sayısı da 14 adede gerilemiştir. Nitekim 1545’te Papaslık ve Ilıca’nın has-
sa olmayan 47 piyade çiftliği sayısı, 1575’te 14 adede gerilemiştir ki bu 
%70,21 oranına denk gelmektedir. Yaya ve yamak sayısında da %35,48’lik 
bir azalma söz konusudur. 1545’te birkaç çiftliğin dönüm miktarı yazıl-
madığından, eksik şekliyle toplamda 5082 dönüm araziye sahip piyade 
çiftliklerinin, 1575’te 1800 dönüm arazisi bulunduğu tespit edilmektedir. 
Buna göre yaklaşık olarak 3282 dönümlük bir azalma söz konusudur ki bu 
da %64,58 oranında gerilemeye işaret etmektedir. Çiftliklerin ihtiyaçları-
na, durumlarına göre çiftlikler arasında arazi aktarımlarına bu dönemde de 
rastlanmaktadır. Mesela Mahmud çiftliğinde, Mustafa çiftliğine otuz dö-
nüm yer verilmiştir (COA. TD. 568: 224).

1545’te Papaslık ve Ilıca’da yer alan piyade çiftliklerinde toplamda 
yaklaşık 1050 kişilik nüfus bulunurken, 1575’te nüfusun piyade çiftlikleri 
ve yaya-yamak sayısındaki gerilemeye paralel olarak yaklaşık 315 kişi-
ye düştüğü tespit edilmektedir. 1575’te Papaslık’taki hassa piyade çiftlik-
lerindeki yaklaşık 215 kişiyle birlikte toplamda Papaslık ve Ilıca piyade 
çiftliklerinde yaklaşık 530 kişilik nüfus görülür ki bu 1545’teki nüfusun 
neredeyse yarıya yakın azaldığını göstermektedir. Çiftliklerdeki yaya ve 
yamak sayısının dengelenmesi adına çiftlikler arasında yamak kaydırma-
larının yapıldığı yine defterden anlaşılmaktadır (COA. TD. 568: 219).16 
Bunun yanında doğal afetlerin olumsuz sonuçları çerçevesinde tedbirler de 
alınmaktadır. Çiftlikler arasında toprak kaydırmaları yapılmaktadır (COA. 
TD. 568: 219). 17

16  “…Mezkûrlar Mahmud Çiftliği zevayidinden virildiler”
17 “Mezkûr çiftliği Gedüz suyu basub harab eylemeğin karye-i Gümcelü’de mahlûl olan 

muslihiddin çiftliğinden altmış dönüm yer virilmiş hala Muslihiddin çiftliği dahi Gedüz 
suyu basub harab eylemeğin ferağat olunub zikr olan yer bedeli karye-i Dere’de mezbur 
Turud çiftliği kurbünde Helvacı Hızır tasarruf eyledüğü Eymir çifliğinden otuz dönüm 
yer ilhak olundu…”
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TABLO 9: Papaslık Ve Ilıca 1575’Te (Td. 568’E Göre) Piyade Çiftlikleri
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Dere Turud 5+3sg. - 3 4 70 200

-Bir nefer der karye-i Köseler tabi-i Yengi
-Bir nefer der karye-i Enceklü
-Mezkûrlar Mahmud ç.ği zevayidinden 
virildiler

“ Ahi Yakub 4+2sg. - 3 2 150 250

Mezkûr çiftlik yetmiş dönüm yeri Gedüz 
suyu basub harab ittdüğüne mezkûr 
piyadeler Mevlana Ilıca kadısından 
hüccet ibraz eyledükleri sebebden 
Küreci mahlulatından karye-i Derecik’de 
Danişmend ç.ği mezkûr Ahi Yakub 
ç. Ne ilhak olundu mezkûr yamaklar 
mutasarrıflar olub her hidmete bir eşerler.
-İki nefer Mahmud ç.ği zevayidinden 
virildiler.

“ Bayram 
Hoca 4+4sg. 4 - 2 120 200 Mezkûrlar bu taallukatda karye-i 

Enceklü’de Mahmud ç.ğinden virildiler.

Seyreklü
(tabi-i 
Adala)

Kulfal
ve 
Çiftlik-i 
Hızır der 
karye-i 
Enceklü 

8+1sg. - - 5 210 700

-Bir nefer der karye-i Kaplancık
-Bir nefer der Yakacık tabi-i Adala
-Bir nefer der karye-i Evrenos 
-Bir nefer der Ak alan
-Bir nefer der Kemertaş
-Bir nefer der Bayramlu
-Dört nefer, mezkûrlar yine bu 
taalukatta karye-i İnciklerde Sindel ç.ği 
zevayidinden virildiler
-Mezkûrlar Gölnus taallukatında karye-i 
Hisarda Turud ç.ği zevayidinden virildiler
-Mezkûrlar bu iki ç. Mutasarrıfları olub 
her hidmete iki eşerlermiş kemakân 
mukarrer deyu mukayyed der defteri atik 
hala yine mukarrer.

Enceklü Sindel 5 - 1 1 120 200

-Bir nefer der karye-i Karaman tabi-i 
Adala
-Bir nefer der karye-i Yakacık tabi-i 
mezbur
-Bir nefer sabıka Kaza-i Ilıca tabi-
ikarye-i Kozluca’da mütemekkin imiş.

Papaslık Yahşi 5 - 3 1 150 300

-Bir nefer der karye-i Gedehorya tabi-i 
Adala
-Bir nefer der karye-i Papaslık
-İki nefer yine bu taallukatta Mehmed ç. 
zevayidinden virildiler
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“ Yusuf v. 
Özbek 1  4 - 6 1 90 250

- Hl. Mezbur ç. Üç kıta yer olub, bir 
kıtasını Veli b. Salih ve bir kıtasını 
Osman b. Mustafa ve bir kıtasını Ali b. 
Kasım nam kimesneler ziraat iderlermiş.

“ Saru Hızır 4+4 2 3 1 120 200 -Bir nefer der karye-i Papaslık
“ Mehmed 5+1sg. - 3 2 170 200 -Bir nefer der karye-i Papaslık 

“ Habib 5 6 - 2 150 300

-Bir nefer der karye-i Papaslık 
-Bir nefer, der karye-i Sevinclü tabi-i 
Manisa
-Bir nefr der karye-i Tali İli tabi-i 
Menemen an evlad-ı piyade
- Mezkûr olan Habib ç.nin bir paresine 
Hacı Hüseyin ve bir paresine Mustafa 
Celeb virmiş ve bir paresine İlyas b. 
Yusuf ve bir paresine Yusuf b. Piri ve 
bir paresine Mehmed Eymir ve bir 
paresine hızır b. Musa nam kimesneler 
mutasarrıflar mezkûr piyadeler ellerinde 
hüccetleri vardır.

“ Eren 5+2sg. - 2 3 150 250 -Bir nefer der karye-i Papaslık

“ Mustafa 
1 5 - 1 3 150 300

-Bir nefer der karye-i Papaslık 
--Bir nefer der karye-i Nefes(?) tabi-i 
Selendi.
-Bir nefer der karye-i İshaklar tabi-i 
Temürci
-Bir nefer der karye-i Çömlekçi
-İki nefer yine bu taallukatta Eren ç.ği 
zevayidinden virildiler

Enceklü Mahmud 4 - 1 2 150 200

-Bir nefer der karye-i Enceklü
-Bir nefer der karye-i Gümcelü tabi-i 
Manisa, Yine bu taallukatta Bayram Hoca 
ç.den virildi.
-Bir nefer der karye-i kuzu tabi-i 
Mermere.

Toplam
4 Köy

14 63+17sg. 12 26 29 1800 3550 -

1575 tarihli defterde Papaslık ve Ilıca’daki mahlûl çiftliklerin “Mahlu-
lat-ı Atik” ve “Mahlulat-ı Cedid”  olarak iki kalemde kaydedildiği, Mahlu-
latı Atik çiftliklerin 4 köyde toplam 41 adet, Mahlulat-ı Cedid çiftliklerin 
ise 5 köyde 11 adet olduğu tespit edilmektedir.

1  Hızır çiftliği demekle maruftur
1  Divane Nasuh çiftliği demekle maruftur.



Kadir ADAMAZ • 263 

TABLO 10: Td. 568’E Göre Papaslık Ve Ilıca Mahlûlat-I Atik Çiftlikler

BULUNDUĞU KÖY ÇİFTLİK ADI
Enceklü Hasan oğlu Yaman
“ Hisar Beği
“ Avdal İshak
Dere Ada
“ Panbukçu Hüseyin
“ Mahmud
“ Yiğid Ali
“ Turud
“ Ali oğlu Devlethan
“ İlyas
“ Mehmedce
“ İshak
“ İlyas
“ Eynehan
“ Bayram Beği
“ Kara Balabanlu
“ Rum Beği
“ Hamza
“ Yusuf
Enceklü Süle
Dere Eşref
“ Turud
“ Güvendik
Enceklü Delü Küçük
“ Eynehan
Kuyucak Alihan
Papaslık Yiğid oğlu Hamza
“ Güvendik
“ Yağmuroğlu
“ Karaca Halil
“ Süleyman
“ Hallacoğlu
“ Ahmed
“ Resuloğlu
“ Kayalı 
“ İbrahim
“ Zalbeği
“ Hisarbeği
Dere İbrahim v. Mermer
Enceklü Aslıhan v. Germiyan 
“ Dede v. Eşref
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TABLO 11: Td. 568’E Göre Ilıca Ve Papaslık Mahlûlat-I Cedid Çiftlikler
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Dere Halil 1 6 4 1

“ Çulluk 1 7 - 5

“ Yusuf 8 6 6

Enceklü Davud Beği 7 4 5

“ Mustafa biraderi 
Hasan(?) 

5 4 1

Papaslık Hamza v. Turud 1 5 - -

“ Said 1 8 3 1

“ Hızır İlyas 1 6 - 2

Biçer Viran İlyas - - -

Sakarya(?) Halil - - -

Enceklü Mahmud - - -

IV. 1582 YILINDA PAPASLIK VE ILICA PİYADE 
ÇİFTLİKLERİ  
Saruhan Sancağı piyade çiftliklerinin son tahrir defteri 1582 yılına ait 

olup, 600 numara ile Osmanlı Arşivinde bulunmaktadır. Çiftliklerin, pi-
yade teşkilatı dağılmadan önceki son durumları bu defterden tespit edile-
bilmektedir. Bu tarihte de Papaslık’taki piyade çiftliklerinin 600 numaralı 
defterde hassa ve hassa olmayan şeklinde ayrıldığı, hassa olanların müsta-
kil olarak ele alınırken, hassa olmayanlarının Ilıca ile birleştirilerek müşte-
rek şekilde tek bir ünite içinde değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Bu tarihte 
de piyade çiftlik sayıları yanında arazilerin dönüm ve hâsıllarını defterden 
takip edebilmekteyiz.

1  Hacı Musa çiftliği demekle maruftur.
1  Mahmud oğlu çiftliği demekle maruftur.
1  Şahveli çiftliği demekle maruftur.
1  Hızır Habib çiftliği demekle maruftur.
1  Rumhan çiftliği demekle maruftur.
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IV. I.  Papaslık Hassa Piyade Çiftlikleri
1582 yılında daha önceki tahrir defterindeki şekliyle Papaslık’ta 8 adet 

çiftlik bulunmaktadır. Piyade çiftliklerinde 2 tanesinin sagir olduğu anlaşı-
lan toplamda 40 adet yaya ve yamak bulunduğu, yaya ve yamak sayısının 
da 4 ile 11 adet arasında değiştiği tespit edilmektedir. Eşer nefer sayısı da 
7 adet olarak görülmektedir. 1582 yılı Papaslık’taki hassa piyade çiftlikle-
rine ait eşer nefer sayısının en az olduğu tarihtir. Bu dönemde de çiftlikler 
arasında yamak kaydırmaları, takviyeleri yapıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca 
çiftliklerden birinin yamak eksikliği ve üretim olmadığı vakıf hale getiril-
diği görülmektedir (COA. TD. 600: 56). Çiftliklerin ihtiyaca göre birleş-
tirildiği de anlaşılmaktadır (COA. TD. 600: 56).18 Defter kayıtlarına göre 
hassa Papaslık çiftliklerinde gaib olmayıp, 14 adet mürde-i cedid bulu-
nurken, mürde-i atik kaydına rastlanmamaktadır. İş görme güçlüğü çeken 
zümrelerden sadece Süle çiftliğinde bir adet pir-i fani kaydı bulunmakta-
dır. Çiftliklerin bulunduğu ziraat yapılan araziler toplamda 855 dönüm-
den oluşmakta olup, bunların en küçüğü 60, en büyüğü ise 220 dönümden 
meydana gelmektedir. Bu arazilerin toplam hâsılının ise 1850 akçe olduğu, 
en küçük hâsılın 150, en büyük hâsılın da 400 akçe olarak kayda geçti-
ği, dönüm ve hâsıl miktarlarının da bir önceki defterdekiyle aynı olduğu 
görülmektedir. Bunda da iki tahrir arasında sadece 7 yıllık bir dönemin 
bulunmasının etkisi ilk akla gelen husustur.

1582’de Papaslık hassa piyade çiftliklerindeki yaklaşık nüfusun 1575’e 
göre daha da gerilediği ve %11,62 oranında azalarak 190 kişi olarak ger-
çekleştiği anlaşılmaktadır. 1487’deki hassa piyade çiftliklerindeki 650 
kişilik nüfusun 190 gibi bir rakama gerilemesi, çiftlik sayıları ve bu çift-
liklerin arazi miktarları ve hâsıllarındaki azalmada da görüldüğü üzere, 
nüfus bakımından da piyade teşkilatının çöküş izlerini bize yansıtmakta-
dır. Papaslık hassa piyade çiftliklerinde, 1487 yılına göre nüfusun 1582’de 
%70,76 oranında azaldığı tespit edilmektedir.

18  “…Yarıcı’da Ahi Sevindik çiftliği ki Torbalı çiftliği demekle maruftur ilhak olundu…”
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TABLO 12: Papaslık’ta1582’De(Td. 600’E Göre) Hassa Piyade Çiftlikleri
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Papaslık

İzeddin 
ve 
Nalband 
Tatar

10+1sg. 3 - 220 400

-Bir nefer Talbeği
-Bir nefer der Süleymanlu
-Mezbur ç.de mutasarrıf olanlar her 
hidmete iki eşerlermiş kemakân mukarrer 
deyu mukayyed der defteri atik.
-Mezkûr ç.ler Ali v. Divane Ahmed 
Hızır Fakı Hacı Bayram Seydi Ali nam 
kimesneler tasarrufunda imiş.

“ Turahan 5 - 2 - 150 200

- Bir nefer der karye-i Emirâlem
- Bir nefer der karye-i Küreci Tabi-i 
Menemen
- Bir nefer der İstanbul deyu mukayyed
- İki nefer mezbur Papaslık ç.den hl. 
Viran
- Mezbur ç. Hacı Ali b. Resul Mustafa 
b. Mestan ve Hızır Bali b. Ali tasarruf 
iderlermiş.

“ Süle 1 6+1sg. - 2 - 115 300

- Bir nefer Pir-i fani
- Üç nefer der karye-i Pir Ali tabi-i 
Menemen
-Mezkûr ç. Divane Mehmed b. Adil 
ve Ali b. Veli nam kimesneler tasarruf 
iderlermiş deyu mukayyed.

“ Özce 
Beğ 1 7 - - - 150 300

-Bir nefer der karye-i tahtacı tabi-i Nif
-Bir nefer der karye-i Değirmen Deresi
-Mezkûr ç.ği hl. İlyas b. Yusuf ve 
Mustafa b. Çeleb virmiş nam kimesneler 
tasarruf iderlermiş deyu mukayyed.

“ Aslıhan 4 - - - 60 150

- Bir nefer der karye-i Süleymanlu
-Mezkûr ç.ği hala imam Piri ve Mehmed 
b. Emir ve Bostan b. Yusuf nam 
kimesneler tasarruf iderlermiş deyu 
mukayyed defteri atik

Yarıcı İdris 1 6 - 2 - 60 300

-Bir nefer der karye-i Hasanlar
-Mürdeler der karye-i Süleymanlu
-Mezbur ç. Kem bi-hâsıl olub başka 
eşmeği …(?) olmayub karye-i 
Yarıcı’da Ahi Sevindik ç.ği ki Torbalı 
ç.ği demekle ma’ruftur ilhak olundu. 
Muıtasarrıf olub her hidmete bir eşmeğin 
eşeler deyu mukayyed der defteri atik hl. 
Yine mukarrer.

Papaslık İlyas - - 5 - 100 200 -
TOPLAM 8 38+2sg. - 14 - 855 1850 -

1  Hamza çiftliği demekle maruftur.
1  Küçük Turgud çiftliği demekle maruftur.
1  Seydi Ahmed Çiftliği demekle maruftur.
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IV. II.  Papaslık ve Ilıca Piyade Çiftlikleri
1575 tarihli defterdeki gibi aynı şekilde Papaslık ile Ilıca’daki hassa 

olmayan piyade çiftliklerinin tek bir ünite olarak ele alındığı 1582 tarihli 
defterde de görülmektedir. 4 köye yayılan piyade çiftliklerinin bir önceki 
tahrire göre 1 adet azalarak 13 adede gerilediği, aynı şekilde yaya ve ya-
mak sayısının da 19 adetlik artış ile 80’den 99’a ulaştığı tespit edilmekte-
dir. Bunda çiftlikler arasındaki aktarma ve birleştirmelerin etkili olduğu 
söylenebilir. Yamaklardan 22 adedinin sagir olduğu ve çiftliklerdeki ya-
ya-yamak sayısının 2 ile 14 arasında değiştiği ve toplamının 99 olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu tarihte çiftliklere ait kayıtlarda 16 adet mürde-i cedid 
görülürken, pir-i fani, a’ma gibi kimselere, gaib ve mürde-i atik kaydına 
rastlanmamaktadır. Eşer nefer sayının 1575 yılındaki gibi 14 olduğu ve bir 
değişim göstermediği belirlenmektedir.

1575’te çiftlik sayısındaki bir adetlik azalmaya rağmen piyade çiftlik 
arazilerinin dönüm miktarı ile hâsıl miktarında bir değişme olmamıştır. 
Toplam 1800 dönüm arazinin hâsılı yine 3550 akçe olarak gerçekleşmiştir. 
1582 yılında piyade çiftliklerinin büyüklükleri 1575’teki gibi 70 ile 210 
dönüm, bunların hâsıllarının da 200 ile 700 akçe arasında değiştiği anla-
şılmaktadır. Doğal afetler neticesinde oluşan olumsuzlukların da çiftlikler 
arasında toprak aktarımları gibi yollarla çözümlenmeye çalışıldığı da def-
terden tespit edilmektedir (COA. TD. 600, s. 219,). 19

1582 yılında Papaslık ve Ilıca piyade çiftliklerindeki nüfusun yaklaşık 
385 olduğu görülmektedir. Bu da 1575 tarihindeki yaklaşık 315 kişilik nü-
fusa göre 1582’de mezkûr çiftliklerdeki nüfusun yaklaşık olarak %22,22 
oranında arttığını göstermektedir. Papaslık’ta hassa piyade çiftliklerindeki 
yaklaşık 190 kişi ile birlikte Papaslık ve Ilıca piyade çiftliklerindeki top-
lam nüfusun da yaklaşık olarak 575 kişiden oluştuğu ifade edilebilir. Bu 
da 1575’e göre Papaslık ve Ilıca’daki tüm piyade çiftliklerinin nüfusunda 
yaklaşık olarak 45 kişi ile %8,49 oranında artış olduğuna işaret etmektedir.

19 “Mezkûr çiftliğin yetmiş kadem yerini Gedüz suyu basub harab iddüğüne… … ibraz 
eyledikleri sebebden Küreci mahlulatından karye-i Depecik’de Danişmend çiftliği 
mezkûr Ahi Yakub çiftliğine ilhak olundu…”.
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TABLO 13: Papaslık Ve Ilıca’da 1582’De(Td. 600’E Göre) Piyade Çiftlikleri
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Dere Turud 9+3sg. - 2 - 70 200 - Bir nefer der karye-i Köseler
- Bir nefer tabi-i Hisar Beği

“ Ahi Yakub 5+2sg. - 2 - 150 250 - Bir nefer, der karye-i Dere 
tabi-i Ilıca

“ Bayram 
Hoca 

9+5sg. - 2 - 120 200 - Bir nefer der karye-i İncikler 
tabi-i Ilıca

Seyreklü 
(Tabi-i 
Adala)

Halil 8 - 1 - 210 700 - Bir nefer der karye-i Yakacık 
tabi-i Adala
- Bir nefer der Evrenos
- Bir nefer Hüdavirdi ve der 
Araklu
- Bir nefer Saru Hızır
- Mezkûrlar bu iki ç.ğe 
mutasarrıflar olub her hidmete 
iki eşerler imiş kemakân 
mukarrer deyu mukayyed der 
defteri atik hala yine mukarrer 
deyu mukayyed.

Enceklü Sindel 5 - 1 - 120 200 - Bir nefer der karye-i Yakacık 
tabi-i Adala

Papaslık Yahşi 5 - - - 150 300 -Bir nefer der karye-i yay 
Gedehorya tabi-i Adala

“ Yusuf v. 
Özbek

6 - 1 - 90 250 - Bir nefer der karye-i kafalı 
tabi-i Gördüs.
-Hl. Mezbur ç. Üç kıta yer olub 
bir kıtasını veli b. Salih ve bir 
kıtasını Osman b. Mustafa ve 
bir kıtasını Ali b. Kasım nam 
kimesneler ziraat iderler imiş

“ Saru Hızır 6+3sg. - 1 - 120 200 -Bir nefer der karye-i Papaslık

“ Mehmed 6+6sg. - - - 170 200 -Bir nefer der karye-i Papaslık

“ Habib 4 - 2 - 150 300 -Zikr olan Habib çiftliği bir 
paresine Hacı Hüseyin ve bir 
paresine Mustafa b. Celeb 
Virmiş ve bir İlyas b. Yusuf 
ve bir paresine Yusuf b. Piri 
ve bir paresine mehmed b. 
Emir ve bir paresine Hızır 
Sefer b. Musa nam kimesneler 
mutasarrıflar idüğüne mezkûr 
piyadelerin ellerinde hüccet.

“ Eren 6+3sg. - 1 - 150 250 -Bir nefer der karye-i Papaslık
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“ Mustafa 6 - - - 150 300 -Bir nefer der karye-i Papaslık 
- Der karye-i Tepe
- Der İshaklar
- Der Çömlekçi

Enceklü Mehmed 2 - 3 - 150 200 -

Toplam
4 Köy

13 77+22sg. - 16 - 1800 3550

Papaslık ve Ilıca’daki mahlûl çiftliklerle ilgili olarak 1575’teki yapının 
benzerinin 1582 tarihli defterde de bulunduğu tespit edilmektedir. Bu dö-
nemde de çiftlikler “Mahlulat-ı Atik” ve “Mahlulat-ı Cedid”  olarak kayıtlı 
olup, atik olan mahlûl çiftlik sayısının bir önceki döneme göre artış gös-
terdiği anlaşılmaktadır. Nitekim bunların 7 köye yayıldığı ve toplamda 44 
adede ulaştığı görülmektedir. Cedid olarak deftere kayıtlı mahlûl çiftlikler 
ise 4 köyde, 8 adet olarak karşımıza çıkmaktadır.

TABLO 14: TD. 600’e Göre Papaslık ve Ilıca’da Mahlûlat-ı Atik Çiftlikler

BULUNDUĞU KÖY ÇİFTLİK ADI

Enceklü Hasan oğlu Numan 

“ Hisar Beği

“ Avdal İshak

Dere Ada

“ Mansur

“ Mahmud 

“ Seydi Ali

“ Turud

“ Ali oğlu Devlethan

“ İlyas

“ Mehmed 

“ İshak

“ İlyas

Enceklü Eynehan

“ Bayram Beği

“ Kara Balabanlu

“ Rum Beği

“ Hasan

“ Yunus

“ Yenice

Dere Temurhan

“ Yunus

Enceklü Süle

“ Eşref
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“ Turud

“ Güvendik

“ Deli Göçek

“ Eynehan

Kuyucak tabi-i Marmara Alemhan

Papaslık Skender oğlu Hamza

“ Güvendik

“ Yakub oğlu Elvan

“ Karaca Halil

“ Resul oğlu …(?)

“ Hallac

“ Ahmed

“ Halebli(?)

“ Hisar Beği

“ İbrahim

Enceklü Aslıhan v. Germiyan

“ Hızır v. Eşref

Biçer Viran İlyas

Bakar Halil 

Enceklü Mehmed 

TABLO 15: TD. 600’e Göre Papaslık ve Ilıca’da Mahlûlat-ı Cedid Çiftlikler

BULUNDUĞU 
KÖY

ÇİFTLİK 
ADI

GAİB-İ 
CEDİD

GAİB-İ 
ATİK

MÜRDE-İ 
ATİK

MÜRDE-İ 
CEDİD

Dere Halil 1 6 4 1 -

“ Çullu 1 7 - 5 -

“ Yusufca 7 6 6 -

Enceklü Hızır-ı diger 7 9 - -

“ Mustafa 
biraderi Kınık

- 4 1 5

Papaslık Hamza v. 
Turud 1

5 - 5 -

“ Said 1 8 3 1 -

“ Hızır İlyas 1 6 - 2 -

1  Hacı Musa çiftliği demekle maruftur.
1  Kara Mehmed oğlu demekle maruftur.
1  Şahveli çiftliği demekle maruftur.
1  Hızır Habib(?) çiftliği demekle maruftur.
1  Rum Han çiftliği demekle maruftur.
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TABLO 16: XVI ve XVI. Yüzyıllarda Papaslık ve Ilıca Piyade Çiftliklerine Ait Bazı Veriler

TARİH YER ÖZELLİK ÇİFTLİK SAYISI YAYA-YAMAK 
SAYISI

NÜFUS

SAYI TOPLAM SAYI TOPLAM SAYI TOPLAM

1487 PAPASLIK HASSA 34
79

149 335 650 1550

ILICA NORMAL 45 186 900

1545 PAPASLIK NORMAL 22
47

114 238 485 1050

ILICA NORMAL 25 124 565

1575 PAPASLIK HASSA   8
22

64 144 215 530

PAPASLIK 
+ ILICA

NORMAL 14 80 315

1582 PAPASLIK HASSA   8 21 40 139 190 575

PAPASLIK 
+ ILICA

NORMA 13 99 385

TABLO 17: XVI ve XVI. Yüzyıllarda Papaslık ve Ilıca Piyade Çiftliklerinde Gaib ve Mür-
deler

TARİH YER ÖZELLİK GAİB SAYISI MÜRDE SAYISI

1487 PAPASLIK HASSA 56 86 114 319
ILICA NORMAL 30 205

1545 PAPASLIK NORMAL   3 27 107 187
ILICA NORMAL 24 80

1575 PAPASLIK HASSA - 12 - 55
PAPASLIK + ILICA NORMAL   12 55

1582 PAPASLIK HASSA -   - 14 30
PAPASLIK + ILICA NORMA - 16

SONUÇ
Sauhanoğulları Beyliği ile Türk egemenliğine girdiğini gördüğümüz, 

ardından da Osmanlı Devleti döneminde Saruhan Sancağının bir kazası 
olan Ilıca yanında, Belen Nahiyesinin köyü olarak karşımıza çıkan Papas-
lık’ta piyade teşkilatının kurulduğu ve bu iki yerleşim biriminde piyade 
çiftliklerinin oluşturulduğu anlaşılmaktadır. 1580’lere kadar Papaslık ve 
Ilıca piyade çiftliklerinin varlıklarını sürdürmekle birlikte, zaman içinde 
kademeli olarak eridiği görülmektedir. Nitekim 1487 tarihli deftere göre 
Ilıca ve Papaslık’ta 79 adet piyade çiftliği bulunurken, 1545’te sayı 47 ade-
de, 1575’te ise 22 adede gerilemiş 1582 yılında ise 21 adet olmuştur. Böl-
gede piyade sistemini sağlıklı şekilde devam ettirebilme adına bir takım 
tedbirler alınmıştır. Mesela ihtiyaç durumuna göre çiftliklerin birbirlerine 
eklendiği, bazı çiftliklere piyade aktarımı yanında, çiftlik arazilerinin ye-
tersiz kalması durumunda arazi aktarımının da yapıldığı anlaşılmaktadır. 
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Çiftlik sayıları yanında, çiftliğe kayıtlı yaya-yamak, gaib ve mürde sayıla-
rında değişimler bulunduğu gibi, bölgedeki çiftlik arazilerinin sahip oldu-
ğu toplam arazi ve hâsıl miktarlarında da değişim tespit edilmektedir. Bu 
değişim genel olarak düşme yönünde olmuştur. 1582 yılında ise 1575’deki 
seviyesini korumuştur. Çiftliklerin zaman içinde mahlûl hale geldikleri ve 
mahlûl çiftliklerin sayılarının artış gösterdiği anlaşılmaktadır. Mahlûl çift-
liklerin sayısının en az olduğu dönem 1487 yılıdır. Bu tarihte Papaslık’ta 
mahlûl çiftlik görülmezken, Ilıca’da sadece 4 adet mahlûl çiftliğe rastlan-
maktadır. 1545 yılında ise mahlûl çiftlik sayısı 36’ya yükselirken, bu sayı 
1575’te 52 adede ulaşmış, 1582 yılında ise 1 adet daha artarak 53’e yük-
selmiştir. Bu durum da bölgede piyade teşkilatının gerilemesinin başka bir 
örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. 

1487 yılı yaya ve yamak sayısı ve bunlara bağlı yaklaşık nüfusun 1550 
kişi ile piyade çiftlikleri bölgede zirve dönemini yaşamıştır. Bundan sonraki 
dönemlerde bu rakama hiçbir zaman ulaşılamamıştır. Dolayısıyla II. Baye-
zid döneminde Osmanlı Devletinin bölgedeki piyade teşkilatından azami 
seviyede yararlandığı, sonrasında bunların sayısının gerilemesine bağlı ola-
rak etkilerinin de azaldığını ifade etmek mümkündür. Piyade çiftliklerinin 
faal olduğu dönemlerde Papaslık ve Ilıca’da bulunan nüfusun en az olduğu 
tarih de 1575 yılıdır. Nitekim bu dönemde hem Papaslık hem de Ilıca’daki 
piyade çiftliklerindeki nüfusun yaklaşık olarak 530 kişi olduğu tespit edil-
mektedir. Papaslık ve Ilıca piyade çiftliklerinin gaib ve mürde sayısının da 
en fazla olduğu dönem II. Bayezid dönemidir. Bu dönemde gaib sayısı 86 
iken, mürde olarak deftere kayıtlı olanların sayısı 319 adedi bulmaktadır. 
Bu dönemde gaib ve mürde sayısının fazlalığının özellikle II. Mehmed dö-
neminde yapılan seferlerin sayısının fazla olması, buna bağlı olarak gaib 
ve mürde sayısının da artmasına sebep olmuştur. Papaslık ve Ilıca piyade 
çiftliklerinde gaib sayısı 1575’te 12 adede kadar gerilerken 1582 yılında 
tamamen sıfırlanmıştır. Mürde sayısı da 1582 yılında 30 adede düşmüştür.

Çalışmamıza konu olan piyade çiftliklerinin tamamının köylere yayıl-
dığı, şehir merkezinde bulunmadığı da defterlerdeki kayıtlardan anlaşıl-
maktadır. Piyade çiftliklerindeki gerileme eğiliminin, eşer nefer sayılarına 
da yansıdığı görülmektedir. Nitekim 1487 yılında Papaslık ve Ilıca’daki 
çiftliklerin eşer nefer sayısı toplamı 88 adedi bulurken, bu sayı 1545’te 47, 
1575’te 22 ve son olarak 1582’de de 21 adede düşmüştür. Bu rakamlar da 
piyade çiftliklerinin çöküşe doğru gidişatını açıkça göstermektedir.

Zaman içinde işlevlerini tamamlayan ve görevlerini ifa etmekte zorla-
nan piyade çiftlikleri, timar sistemi içinde değerlendirilme yoluna gidilerek 
1580’lerde lağvedilmiştir. Bununla birlikte ortadan kaldırıldıkları döneme 
kadar Osmanlı Devletinin askeri teşkilatı içinde yüzyıllarca birçok önemli 
sayılabilecek görevleri yerine getirdiğini de ifade etmek gerekmektedir.
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Kemal ERKİŞİ1 

GİRİŞ
Kamu kesimi kaynak gereksinimini, temel olarak vergilerden karşıla-

masına karşın zaman zaman borçlanma veya sıklıkla olmasa da senyoraj 
yolu ile de finanse edebilmektedir. Kamu gelirlerinin temel unsuru olan 
vergilerin kamunun finansal ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması du-
rumunda, en sık başvurulan ikinci alternatif yol borçlanmadır. Bu açıdan 
borçlanma, maliye politikası bağlamında hükümetlerin operasyonel faa-
liyetlerini finanse etmede kullandıkları temel kaynaklarından biri olduğu 
söylenebilir. Bununla birlikte, borçlanma,  borç tuzağı sorununa yol açabi-
leceğinden ve dolayısıyla ülkenin kalkınma süreci çıkmaza girebileceğin-
den, kamunun borçlanması eleştirilerin konusu olmuştur. 

Teorik ve amprik çalışmalar incelendiğinde, genel olarak kamu borçla-
rının makroekonomik değişkenler üzerinde etkisi beş ana teori perspekti-
finde incelendiği görülmektedir. Bunar (i) Borç Aşımı Teorisi (ii) Dışlama 
Teorisi (iii) İkili Açık Teorisi (iv) Yatırım Teorisi ve (v) Kamu Borç Teo-
risi’dir. 

Kamu borcu ile özel yatırımların arasındaki ilişkinin analizi, yukarı-
da bahsi geçen beş teorik yaklaşımdan en çok dışlama etkisi bağlamında, 
farklı iktisat okullarının inceleme konusu olduğu görülmektedir.  Neokla-
sik yaklaşımda, faiz oranları ile pozitif ilişkiye sahip olan bütçe açıkları, 
faiz oranları kanalı ile özel yatırımları olumsuz etkilemektedir. Bu görüşe 
göre bütçe açıkları ödünç verilebilir fon talebini arttırarak faizlerin yüksel-
mesine neden olmaktadır. Ricardian denklik (Ricardian Equivalence) yak-
laşımında ise, iktidarın borçlanma yoluna gitmesi, borcun gelecekte vergi 
oranlarında artış ile telafi edileceği kanaatine sahip tüketicilerin, tüketim-
lerini kısarak tasarruflarını artmalarına yol açacaktır. Bu durumda artan 
tasarruflar faiz oranlarını düşürerek özel yatırımların dışlama etkisini ber-
taraf edilecektir (Carrasco, 1998). Keynesyen ekole göre ise kamu yatırım 
harcamalarındaki artış, çarpan mekanizması ile içleme etkisine (crowding 
in) neden olmaktadır (Saeed v.d., 2006). Bu görüşün aksine muhafazakar 
iktisatçılara göre kamu harcamalarının iktisadi aktivite düzeyini  etkileme-
yecek, hatta kamu harcamalarının vergi oranı artışları ile finanse edilmesi 
durumunda, bireylerin kullanılabilir gelirlerini düşürerek harcamaları azal-
tacaktır. Eğer kamu açığı borçlanma ile finanse edilirse bu durumda artan 
1Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, IISBF, Uluslararası Ticaret Bölümü, kerkisi@

gelisim.edu.tr 
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fon talebi faizleri yukarı iterek özel yatırımları dışlayacaktır. Ayrıca, artan 
borç ve sebebiyet verdiği dışlama etkisi, sürdürülebilir iktisadi büyüme-
nin temel makroekonomi değişkenlerinden biri olan sermaye birikimini de 
olumsuz etkileyeceği ifade edilmiştir (Abdullahi v.d., 2016). 

Teorik arka plan tartışmalarında kamu borcunun özel yatırımlar üze-
rindeki etkisine ilişkin ekollerin farklı savları olmasının yanı sıra, ampirik 
literatürde de seçilen ülke örnekleri, değişkenler, zamana aralığı ve kulla-
nılan yöntemlerdeki farklılıklar nedeniyle farklı sonuçlara varıldığı görül-
mektedir. 

Bu çalışmada kamu borçları ile özel yatırımlar arasındaki teorik yakla-
şımlara değinildikten sonra, Türkiye özelinde 1980-2018 yılları arasındaki 
veriler kullanılarak kamu borçlarının özel yatırımlar üzerindeki etkisi ana-
liz edilecektir. 

1. Teorik Arka Plan Tartışmaları 

Kamu borçları ve bunun ekonomi üzerindeki etkisi 19. yüzyıl-
dan bu yana ekonomistler arasında merak kaynağı olmuştur. Adam 
Smith ve David Ricardo, kamu borçlanmasının ilk eleştirmenleri 
olduğu söylenebilir. Adam Smith, kamu harcamalarının gerçek se-
viyesin açıklanmadığı veya belirsiz olduğu, borcun ulusal sermaye 
stokuna zarar verdiği ve bunun da ülke refahını olumsuz etkiledi-
ği ancak buna rağmen kamu harcamalarının teşvik edildiği savı ile 
kamu borçlanmasına karşı çıkmıştır. Rikardiyan Denklik hipotezin-
deyse, borçlanma yolu ile yapılan cari kamu harcamalarına ait geri 
ödemelerin, gelecekte vergi artışları ile telafi edileceğini, bunun da 
gelecek nesillere aktarılmış bir ödeme yükü olduğu iler sürülmekte-
dir (Churchman, 2001). 

20. YY’ın başlarında Ricardo’ya muhalif görüşlerin çıktığı gö-
rülmektedir. Bunlar içerisinde en iyi bilineni Keynes’tir. Keynes’in 
görüşleri 1929 büyük dünya buhranı bağlamında biçimlenmiştir. 
Buna göre ekonomide atıl kapasitenin olması durumunda veya baş-
ka bir ifade ile ekonomi eksik istihdam seviyesinde iken, otonom 
kamu harcamaları ve yatırım harcamalarının açık bütçe politikası ile 
arttırılması,  çarpan mekanizması ile kendisinden birkaç kat fazla 
milli gelir artışına sebebiyet verecektir. Dolayısıyla bu durum, açık 
bütçe politikasının özel yatırımları dışlamayacağı, tam tersine özel 
yatırımlara yer açacağı veya başka bir ifade ile içleyeceği anlamına 
gelmektedir. Buna göre kamu borcunu büyüklüğünün topluma yük 
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getirmeyeceği anlamına geldiği söylenebilir. Şunu da belirtmek ge-
rekir ki Keynesyen yaklaşımda yatırım fonksiyonunun temel özel-
liği, yatırım ve tasarruf kararlarının farklı birimler tarafında alın-
masıdır. Buna göre yatırımların her zaman tasarruflara eşit olması 
gerekmemektedir (Kilindo,  2016). 

Daha sonra Paul Samuelson tarafından geliştirilen basit hızlan-
dıran model; yatırımları faizle değil, yatırımdan elde edilecek üre-
timin parasal değeri ile ilişkilendiren ve hızlandıran mekanizması-
na dayanan bir yaklaşımdır. Buna göre otonom harcamalar, faktör 
gelirlerini, faktör gelirleri ise tüketimi ve gelire bağlı (uyarılmış) 
yatırımları arttırır.  Bu modelin merkezinde “sermaye-hasıla oranı” 
başka bir ifade ile “hızlandıran katsayısı” yer almaktadır. Esasında 
bir oran olan hızlandıran katsayısı, ilave %1’lik üretim artışı için 
ihtiyaç duyulan sermaye miktarının ne olması gerektiğini ifade eder.  
Daha sonra geliştirilen “esnek hızlandıran modelinde” mevcut ser-
maye stoku ve istenen sermaye stoku arasındaki fark arttıkça, fir-
manın yatırım oranı da arttığı ifade edilmektedir. Firmaların yatırım 
kararlarında hasıla önemlidir. Esnek hızlandıran modelin temelinde, 
firmaların bir önceki dönem sermaye stoku ( ) ile arzulanan ser-
maye ( )  stoku arasındaki sabit bir sermaye hasıla ( ) oranı olduğu 
yatar. Buna göre firmalar, arzulanan sermaye stokuna erişmek için, 
mevcut sermaye stoku ile arzulana sermaye stoku arasındaki farkın 
bir kısmını yatırıma dönüştürerek ( ), belirli bir periyodun sonunda 
arzulanan sermaye stokuna erişmeyi hedeflerler. Buna göre yatırım 
fonksiyonu Eşitlik 6’da olduğu gibi ifade edilebilir.

 
(6)

Konuyu kamu borçları bağlamında değerlendirdiğimizde, modelde ya-
tırımlar faize değil, yatırımdan elde edilecek üretimin parasal değeri ile 
ilişkilendirildiğinde, kamu borç servisleri piyasa faiz oranlarını yükseltme 
yönünde baskı yapmış olsa bile, yatırım kararlarına etkisi olmayacağı söy-
lenebilir. 

1950-1960’larda J.M Buchanan ve R.A. Musgrave gibi Post-Keynesyen 
teorisyenler, borçla finanse edilen kamu harcamalarının gerçek maliyetle-
rinin gelecekte ödenecek ertelenmiş vergiler anlamına geldiğini, vergilerin 
de cebri olması sebebiyle gelecek nesiller tarafından yüklenileceği savını 
yinelemiştir.  Barro’nun 1970’lerde Rikardiyan Denkliği yeniden şekillen-
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dirmesinden sonra, iktisatçılar arasında kamu borçlarının bir kısmının ve-
rimli kamu yatırımları kanalı ile özel yatırımları olumlu etkileyeceğini, bir 
kısım kamu borçlarının ise klasiklerin ifade ettikleri gibi israf edilebileceği 
fikrinin genel kabul gördüğü söylenebilir. Buna göre kamu borçlarının iyi 
yapılandırılmış altyapı yatırımlarına dönüştürüldüğü barışçıl bir ortamdan, 
özel yatırımlar ile kamu borçları arasında korelasyon olacağı beklentisi 
doğmuştur (Barro, 1979).  

Kamu borçları ile özel yatırım arasındaki ilişkiyi açıklayan teorilerden 
bir diğeri ise borç aşımı (dept overhang) teorisidir. Borç aşımı, bir ülkenin 
dış borçlarının, o ülkenin geri ödeme kabiliyetinin üstüne çıktığının ifa-
desidir. Başka bir değişle, bir ülkenin artan dış borçları öyle bir noktaya 
gelir ki; o ülke dış borç taksitlerini dahi ödeyemeyecek duruma düşebilir. 
Borç aşımı teorisi ilk olarak Myers’in (1977) firmaların borçlanma karar-
larını izah ederken ortaya attığı bir kavramdır. Myers (1977) firmaların, 
borç geri ödemelerini yüksek faiz oranlarından yapma noktasında sorun 
görmeseler dahi,  sermaye piyasalarından borçlanırken her zaman dikkate 
almaları gereken bir eşik değer olduğunu ileri sürer. Daha sonra, Krugman 
ve Sachs, borç aşımı teorisini; bir ülkenin borç servis yükümlülüklerini ye-
rine getirme kabiliyeti noktasında ele almıştır. Buna göre Krugman ve Sa-
chs, ülkenin borç servis yükümlülüklerini yerine getirebileceğinden daha 
ağır olması durumunda, üretimden elde edilen hasılatın büyük bir kısmının 
anapara ve faiz ödemelerine tahsis edileceğinden,  cari yatırımların azala-
cağını ileri sürmüşleridir (Sichula, 2012). Benzer şekilde Koeda (2008) da 
aynı konuya vurgu yaparak; başlangıçtaki borç ne kadar büyükse, düşük 
gelir seviyesine sahip bir ülkenin ancak sürekli yardım alarak borçlarını 
yönetebileceğini iler sürmektedir.  Bu durum son tahlilde iktisadi büyü-
meyi de olumsuz etkileyerek, özellikle gelişmemiş ülkelerin fakirlik kı-
sır döngüsüne girmesine sebebiyet verecektir. Borç aşımı hipotezin, temel 
olarak doğrusal olmayan, ters U şeklindeki Laffer eğrisi ile açıklanır. Bu 
eğrinin tepe noktası, borç aşımını gösteren ve dolayısıyla borç aşımı sınırı-
nı tahmin etmek için kullanılan bir araçtır. Sonuç olarak bu yaklaşım kamu 
borcunun özel yatırımlar ve dolayısıyla iktisadi büyüme üzerinde dışlama 
etkisi yaratacak bir eşik değerin olduğunu ileri sürmektedir. Bu eşik de-
ğerin üzerinde yapılan borçlanma durumunda, borçlu ülkenin borç servis 
yükümlülüklerini dahi yerine getiremeyecek bir noktaya getirecektir. Bu 
durumda alacaklı ülke tarafında borçların ertelenmesi, tarafların toplam 
menfaati açısından gerekli kılabilir. Bu yaklaşım uluslararası borç erteleme 
uygulamalarının temelinde yatan görüştür.  

Kamu borçları ile yatırımlar arasındaki ilişkinin açıklanmasında diğer 
bir yaklaşım yatırımların tasarrufların fonksiyonu olduğu savına dayalı iki-
li-açık teorisidir. Buna göre yurtiçi tasarruflar iktisadi büyümeyi finanse 
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etmek için yeterli olmadığı durumda, başka bir ifade ile ülkede bir iç tasar-
ruf açığı bulunduğunda, bu açık dış sermaye kaynaklarından borçlanılarak 
kapatılır (Presbitero & Panizza, 2012). Burada önemli olan nokta, bu tür 
bir dış borcun, borçlu ülkenin özel yatırımları üzerinde nasıl bir etkiye sa-
hip olacağı, başka bir ifade ile özel yatırımları dışlayacak mı, yoksa yer mi 
açacağı ve eşik değerin ne olduğu sorularıdır.

Milli gelir muhasebesinin gelir ve gider dengesini dikkate alarak, üre-
tim ile gelir arasındaki eşitliği aşağıdaki gibi yazabiliriz. 

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

Buna göre eğer yurtiçi tasarruflar hedeflenen iktisadi büyümeye göre 
yetersiz kalıyorsa, bu durumda yatırım-tasarruf açığı oluşacaktır. Benzer 
şekilde ithalatın, ihracatı aşması durumda ise ihracat-ithalat farkından do-
ğan bir dış ticaret açığı oluşacaktır.

Kamu borçları ile özel yatırımlar arasındaki ilişki en çok dışlama etkisi 
bağlamında incelendiği görülmektedir. Buna göre cari borç yükü, borç ser-
visi şeklinde vergiler kanalı ile gelecek nesillere kaydırılarak, tasarrufların 
aleyhine tüketimi arttırır. Tasarruflardaki düşüş sermaye piyasalarında faiz 
oranlarını artırmasının yanı sıra, devletin borç servisi yükümlülüklerini 
yerine getirmek için tahvil ihraç etmesi de faizleri arttırıcı etki yaratarak 
özel yatırımları dışlamaktadır. Yatırımlardaki düşüş, kamu gelirlerini daha 
da azaltarak maliye politikalarını etkileme kabiliyetini kısıtlar. Dışlama 
etkisinin olduğu durumda, ülkenin borç servisi yükümlülüklerinin neden 
olduğu likidite sıkışıklıklarını gidermede yurtiçi kreditörler yetersiz kalır 
(Broner v.d., 2013). Yüksek borç servisi nedeniyle artan faizler ve borç 
ödemelerinin vergilerdeki artış ile yapılacağı beklentisi yatırımcıların yatı-
rım yapmaktan kaçınmasına neden olur.

Kamu borcunun özel yatırımları dışlama etkisi tarihsel süreç içerisin-
de incelendiğinde geleneksel olarak kamu harcamalarının tahvil ihracı ile 
finanse edildiği durumda dışlama etkisine sebebiyet verdiğini ileri sürül-
mektedir (Stevenson ve Moody, 1980). Sonradan kısa-uzun dönem ayrımı-
nın yapıldığı çalışmalarda, kamu borçlarının özel yatırımları dışlama etki-
sinin ancak kısa dönemde ortaya çıktığı; uzun dönemde ise özel sektörün 
ürettiği mal ve hizmetlere olan talebi arttırarak arzı etkilediği ve  özel ser-
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maye verimliliğini arttırarak yatırımları olumlu etkilediği iler sürülmüştür 
(Sundararajan ve Thakur, 1980). Son yirmi yılda ise kamu açıklarının faiz 
oranlarını arttırdığı dolayısı faize duyarlı olan yatırımları olumsuz etkile-
diği vurgulanmaktadır. Bu bağlamda Ricardiyan denkliğin geçerli olduğu 
koşullarda, artan kamu açıkları, gelecekte vergilerin arttırılmasıyla telafi 
edileceği öngörüsü ile tüketicilerin tasarruf eğilimlerini arttırması ile so-
nuçlanacaktır.  Bu tasarruf artışları faizleri düşürerek dışlama etkisini or-
tadan kaldıracaktır.

Kamu borcunun dışlama veya içleme etkisini inceleyen çok sayıda ça-
lışma olsa da bir çoğunda politik rejimin veya hükümetin performansı-
nı çalışmalarına dahil etmedikleri görülmektedir. Oysa literatürde iktidar 
veya hükümetin kamu borçlanmasında kritik role sahip olduğu ileri süren 
çalışmalar da vardır. Bu bağlamda politik istikrarsızlık özel yatırımları 
olumsuz etkileyebilmekte, ancak mülkiyet haklarının kanunlarla korunma-
sı durumunda ise olumlu etkileyebilmektedir. Diğer yandan yolsuzluklar 
üretim maliyetlerini dolayısıyla özel yatırımların maliyetlerini arttıracağı 
söylenebilir. 

Roubini ve Sachs (1989) koalisyon hükümetlerinin tek parti hükümet-
lere göre daha fazla kamu borçlanmasına giderek açık yarattıklarını iler 
sürmektedir. Ayrıca kamu borcu birikimi ile iktidarın el değiştirme sıklığı 
arasında yüksek bir ilişkinin var olduğu düşünülmektedir. (Cooray v.d., 
2017)  yaptığı çalışmada yolsuzluk ile kamu borcu arasında pozitif ilişki 
olduğunu ortaya koyarken, yüksek seviyede yolsuzluğun yanlış borç yöne-
timi nedeniyle finansal krizlere sebebiyet verdiğini ileri sürmektedir. 

Demokrasi ve politik istikrar kamu borcunun azaltılmasına önemli bir 
role sahiptir. Feld ve Kirchgassner (2001) yaptıkları çalışmada yönetişim-
de demokratikleşmenin kamu borcunu azaltacağını ileri sürerken, kamu 
harcamalarının yasa ile sınırlandırılması durumunda açıklarını önemli 
ölçüde azaldığını ortaya koymuşlarıdır. Kourtellos (2013), yapısal eşitlik 
yöntemi ile yaptığı çalışmada, demokrasi ile kamu borçları arasında ters 
yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Ekonomik özgürlük kamu 
borç seviyesini düşürürken, kayıt dışı ekonominin kamu borç seviyesini 
yükselttiği ileri sürülmüştür (Fernandez & Velasco, 2014)

İktidarın yönetişim performansı sadece kamu borcu üzerinde değil 
aynı zamanda özel sektör yatırımları üzerinde de önemli etkiye sahiptir. 
Demokrasinin temsili değişken (Proxy variable) kullanıldığı çalışmalarda 
özel yatırımlar ile demokrasi arasında doğru yönlü ilişki olduğu tespit eden 
çalışmalar bulunmaktadır.  Örneğin Pastor Jr. Ve Sung (1995) Meksika ve 
sonrasında da gelişmekte olan ülkeler için yaptıkları çalışmada demokrasi 
ile özel yatırımlar arasındaki doğru yönlü ilişkinin varlığını ortaya koy-
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muştur. Afrika ülkeleri için yolsuzluk ile özel yatırımlar arasındaki ilişkiyi 
inceledikleri çalışmada Baliamoune-Lutz (2008), yolsuzluk ile yurtiçi özel 
yatırımlar arasında güçlü negatif bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. 
Dahası yolsuzluklar, belirsizlikler kanalı ile iş yapma maliyetlerini arttıra-
rak sermayenin beklenen getirisini olumsuz etkilediğini ileri sürmüşlerdir. 
Al-Sadig (2009) GMM yöntemi ile 71 gelişmekte olan ülke örneğinde yap-
tığı çalışmada yolsuzlukları özel yatırımlar ile ters yönlü ilişkili olduğunu 
tespit etmiştir. Malesky (2015) ,yaptıkları çalışmada, yolsuzluğun kontrol 
altına alınması, politik istikrar ve mülkiyet hakları gibi siyasal iktidarın 
yönetişim becerilerinin göstergeleri olan değişkenler ile özel yatırımlar 
arasında pozitif ilişki olduğunu ortaya koymuştur. 

Akram (2013) dışlama etkisi ve borç aşımı etkisinden hareketle, kamu 
dış borçlarının ve borç geri ödemelerinin iktisadi büyüme ve yatırımları 
olumsuz etkilediğini ortaya koymuştur. Benzer şekilde Güney Asya Ülke-
lerinde yurtiçi borcun da iktisadi büyüme ve yatırımlar üzerinde olumsuz 
etkisi olduğu bulgulanmıştır. Shah ve Pervin (2012), Bangladeş için yap-
tıkları çalışmada, uzun dönemde kamu dış borç geri ödemelerinin iktisadi 
büyüme üzerine olumsuz etkiye sahip iken dış borç stokunun olumlu etki-
ye sahip olduğunu, kısa dönemde ise sadece dış borç servislerinin iktisadi 
büyümeyi olumsuz etkilediğini, borç stokunun bir etkisi olmadığını ortaya 
koymuşlardır. Dolayısıyla, dışlama etkisi borç stokundan değil borç geri 
ödemelerinden kaynaklandığı sonucu çıkmaktadır. Hussain v.d., (2015), 
Sahra altı Afrika ülkelerinde “Borç-Laffer Eğrisi”in varlığını araştırdıkları 
çalışmasında, borç yükü aşırı ise borcun iktisadi büyüme üzerinde olumsuz 
etkisi vardır. Borç Laffer Eğrisi hipotezine göre alacaklıların, ağır borçlu 
bir ülkenin dış borçlarının bir kısmının silinmesinin, kollektif çıkarına uy-
gun düştüğünü iler sürer. 

İş çevrimleri perspektifinde yaptığı çalışmada Mauritius ve Sobhee 
(1999), kamu borçları sağlık ve altyapı özel yatırımlarına yer açarken, eği-
timde dışladığı sonucuna ulaşmıştır. Anyanwu v.d. (2017), petrol bağımlı 
ülkeler için yaptığı çalışmada, dışlama etkisinin sadece faizler kanalı ile 
değil aynı zamanda krediler kanalı ile de oluştuğunu ve kamu borcu ile 
özel yatırımlar arasındaki ilişkinin lineer olmadığını tespit etmişlerdir. Be-
nayed v.d. (2015),  kamu borcunun GSYİH’nın %47,3 eşik değeri geçme-
mesi durumunda kamu borcunun özel yatırımları olumlu etkilediğini iler 
dürmüşlerdir. 

Traum ve Yang, (2015), çalışmalarında kamu harcamlarının özel yatı-
rımları içleyerek  iktisadi büyüme ve fakirliğin azaltılmasına neden oldu-
ğunu  ortaya koymuşlardır.
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Yukarıda aktarılan faktörlerden başka literatürde dışlama etkisine etki 
eden diğer hususlar ise şöyle sıralanabilir: (i) tekelci rekabet piyasası ko-
şullarının varlığı, (ii) mal ve hizmetlerin ikamlerinde ve sermaye hareket-
liliğindeki aksaklıklar, (iii) içsel para arzı, (iv) nominal rijitlikler, (v) dışa 
açık küçük ekonomi koşullarının varlığı, (vi) içsel işgücü arzı.

Çok sayıda çalışmada kamu borcunun özel yatırımları dışladığı bulgu-
lanmış olmasına karşın, özel yatırımları etkileyen yukarıda bahsi geçen 
etkenlerin dikkate alınmaması, konu üzerindeki tartışmaların ve araştırma-
ların devam etmesinin nedeni olduğu söylenebilir.   Bundan sonraki baş-
lıkda, Türkiye’de kamu borçlarının özel yatırımları nasıl etkilediği analiz 
edilecektir.  

2. Ekonometrik Uygulama ve Bulgular
Logaritmik dönüşüm uygulandıktan sonra birinci sıra farkları alınarak 

durağan hale getirilmiş serilere ilişkin grafikler Grafik 1’de verilmiştir. 

Buna göre özel yatırımlara (ÖY) grafiği ile hanehalkı nihai tüketim 
harcamalarına (TH) ait grafiğin birlikte hareket ettiği, toplam kamu borç-
larının (KB) ise TH ve ÖY serileri ile ters yönde bir davranış sergilediği 
görülmektedir. 

-.6

-.4

-.2

.0

.2

.4

.6

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Özel Yatırımlar (ÖY)
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Grafik 1. ÖY, KB ve TH Serileri Grafikleri

Kamu borçları değişkenine aiti grafik ile özel yatırımlara ait grafiğin 
seyri incelendiğinde aralarında görülen test yönlü ilişki teorik kısımda an-
latılan dışlama etkisinin Türkiye örneğinde olabileceğini akla getirmekte-
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dir. Bu nedenle bundan sonraki bölümde uygun model kurularak, modele 
ilişkin tahmin ve sınamalara geçilecektir.  

2.1 Değişkenler, Model ve Yöntem 
Dünya Bankası veri tabanı ve T.C  Hazine ve Maliye Banaklığı İstatis-

tiklerinden derlenen veri seti, Türkiye için 1988- 2018 yılları arasında özel 
yatırımlar (ÖY), kamu borçları (KB) ve hanehalkı tüketim harcamaları 
(TH) serilerini içeren 31 gözlemden oluşmaktadır. 

Teste konu olacak modelin fonksiyonel formda ifadesi Eşitlik 1’de gös-
terilmiştir. 

Özel Yatırımlar = f (Kamu borçları,  Tüketim Harcamaları)

ÖY: Gayrı safi sabit sermaye oluşumu (2010 fiyatlarıyla US$)

KB: Kamu toplam borcu (cari fiyatlarla US $)

TH: Hanehalkı nihai tüketim harcamaları (2010 fiyatlarıyla US$)

(1)

Modelde ÖY değişkeni olarak, 2010 sabit fiyatları ile USD cinsinden 
özel sektörün gayrı safi sabit sermaye oluşumu verileri alınmıştır. Kamu 
toplam borcu, uzun ve kısa dönem dış borç ve iç borç toplamlarıdır ve 
USD cinsindendir. Tüketim harcamaları serisi ise 2010 sabit fiyatları ile 
USD cinsinden hanehalkı nihai tüketim harcamalarından oluşmaktadır. 

Eşitlik 1’de verilen fonksiyonel model, istatistiki formda Eşitlik 2’de 
olduğu gibi ifade edilebilir. 

(2)

Burada ÖY bağımlı değişken, KB ve TH ise modelin bağımsız 
değişkenleridir.  bağımlı değişken ile bağımsız değişken 
arasındaki ilişkiyi gösteren parametrelerdir.  sabit terimi ifade et-
mektedir.   ortalamalardan sapmaları gösteren hata terimini ve “t” 
ise 1988-2018 yıllarını kapsayan yılları itemsil etmektedir.  

Eşitlik 2’de verilen modeli analizine geçmeden önce serilere durağanlık 
sınaması yapılacaktır. Serilerin hangi seviyede durağan olduğunu bilmek 
veya serilerin entegrasyon seviyeleri doğru sonuçlara ulaşmak için önem 
arz etmektedir. 
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2.2 Durağanlık Analizi
Serilerin entegrasyon seviyeleri veya başka bir ifade ile serilerin hangi 

seviyede durağan olduklarını belirlemek için “Genişletilmiş Dickey-Fuller 
Birim Kök Testi (ADF Test)” kullanılmış ve sonuçları Tablo 1’de özetlen-
miştir. 

Tablo 1. ADF Birim Kök Testi Sonuçları

I(0)
sabit eğim & sabit 

t-Stat. Prob.(1) t-Stat Prob.(1)

ÖY -0.205187  0.9274 -2.514467  0.3194
KB -2.211793  0.2066 -3.241268  0.1013
TH 1.882077  0.9997 -0.886994  0.9446

I(1)
sabit eğim & sabit 

t-Stat. Prob.(1) t-Stat Prob.(1)

ÖY -6.260844  0.0000 -6.264852  0.0001

KB -4.301793  0.0021 -4.243053  0.0117
TH -4.691005  0.0008 -5.199425  0.0012

Not : “(1) MacKinnon (1996) tek taraflı p-değerleri”

Tablo 1 serilerin, sabit, eğim & sabite ait t-istatistik ve olasılık değer-
leri görülmektedir.  Sonuçlar incelendiğinde tüm serilerde seviyede birim 
kök içerdiği, başka bir ifade ile durağan olmadıkları görülmektedir. Ancak 
birinci sıra farkları aldığından serilerin tamamının durağan hale geldiği ve 
entegrasyon seviyelerinin I(1) olduğu görülmektedir. 

2.3 Modelin Tahmini
Eşitlik  2’de  tanımlanan modelin ( ) kat-

sayılarına ve modelin ve katsayıların anlamlılıklarına sınama En Küçük 
Kareler Yöntemi (LSQ) kullanılarak yapılmış ve sonuçlar Tablo 2’de ra-
porlanmıştır 
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Tablo 2. LSQ Tahmincisi Sonuçları

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

KB -1.40E+11** 6.77E+10 -2.063358 0.0488
TH 0.869728* 0.143037 6.080436 0.0000
C -6.86E+09** 3.23E+09 -2.121445 0.0432

R-squared 0.752843     Mean dependent var 8.52E+09
Adjusted R-squared 0.734536     S.D. dependent var 2.33E+10
S.E. of regression 1.20E+10     Akaike info criterion 49.34581
Sum squared resid 3.88E+21     Schwarz criterion 49.48593
Log likelihood -737.1871     Hannan-Quinn criter. 49.39063
F-statistic 41.12125     Durbin-Watson stat 1.851373
Prob(F-statistic) 0.000000

Not: * ve ** katsayıların sırasıyla %1 ve %5 seviyesinde anlamlı olduğunu göstermektedir. 

Tablo 2’nin üst kısmı, katsayılar, standart hata, t-istatistik ve ola-
sılık değerleri gibi modelin katsayılarına ilişkin bilgileri içermek-
tedir.  Buna göre KB değişkeninin katsayısı  ( ) -1,40 olarak tah-
min edilmiştir. ( ) katsayısı t-istatistik olasılık değerinin 0.0488 ve 
0.05’den küçük olduğu görülmektedir. Bu neden katsayı anlamlıdır. 
Buna göre kamu borçları ile özel yatırımlar arasında ters yönlü bir 
ilişki vardır ve kamu borçlarındaki 1 birimlik artış, özel yatırımları 
1,40 birim azaltmaktadır. Benzer şekilde TH değişkenine ait katsayı 
değeri  incelendiğinde, yaklaşık 0,87 olarak tahmin edildiği ve 
buna ait olasılık değerinin 0.000 olduğu ve 0.01 anlamlılık düzeyine 
göre anlamlı olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre tüketim harca-
maları ile yurtiçi yatırımlar arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır ve 
özel tüketim harcamalarında bir birimlik artış özel yatırım harcama-
larını 0,87 birim arttırmaktadır. 

Tablonun ikinci kısmı modelin anlamlı olup olmadığına ilişkin bilgiler 
sunmaktadır. Buna göre modele ait R2 değeri yaklaşık 0,75’dir ve anlamlı 
düzeyde yüksektir ve bu durum regresyon model uyumunun iyi olduğuna 
işaret eder.  Durbin-Watson istatistiği değeri 1,85’tir ve 2 seviyesine yakın 
olması, otokorelason olmadığına işaret etmektedir. Modelin  F istatistik 
olasılık değeri 0.0000’dır ve  %1 anlamlılık düzeyinin altında olduğu gö-
rülmektedir. Bu sonuç dar modelin anlamlı olduğunu göstermektedir. 

Tabo 2’daki tahmin sonuçları dikkate alınarak, Eşitlik 2’de kurulan mo-
del, Eşitlik 3’de gösterildiği gibi daha spesifik olarak ifade edilebilir. 
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(3)

Tablo 2. modelin anlamlı olduğuna dair bilgiler vermiş olsa dahi ilave 
diagnostik testler ile seri korelasyon, değişen varyans, kalıntıların normal 
dağılıp dağılmadıkları test edilerek modelin anlamlı olduğu incelenmesi 
gerekmektedir.  Bundan sonraki başlıkta bu teşhis sınamaları yapılacaktır. 

2.4 Modelin Anlamlılığına İlişkin Diagnostik Testler
Modelin anlamlılığı (i)seri korelasyon, (ii) değişen varyans, (iii) his-

togram normalite ve (iv) kalıntılara ait korelogram testleri ile sınanmıştır.  
Bunları için kullanılan yöntemler sırasıyla Breusch-Godfrey Seri Korelas-
yon LM Testi, Breusch-Pagan-Godfrey Heteroskedastisite Testi, Histog-
ram Normalite Testi ve kalıntılara ait Korelogram Testi olup, sonuçşları 
sırasıyla Tablo 3, Tablo 4, Grafik 2 ve Grafik 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Breusch-Godfrey Seri Korelasyon LM Testi

F-statistic 0.019682     Prob. F(5,22) 0.9998
Obs*R-squared 0.133601     Prob. Chi-Square(5)0.9997

Tablo 4. Breusch-Pagan-Godfrey Heteroskedastisite Testi

F-statistic 0.711530     Prob. F(2,27) 0.4999
Obs*R-squared 1.502012     Prob. Chi-Square(2)0.4719
Scaled explained SS 0.969924     Prob. Chi-Square(2)0.6157

Jarque-Bera  : 0.325302
Probability  : 0.849888
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Grafik 1. Histogram Normalite Grafik 2. Korelogram

Tablo 3’de Breusch-Godfrey Seri Korelasyon LM Testinin sonuçları 
raporlanmıştır. Bu testte “H0: seri korelasyon yoktur”  hipotezi, HA: seri 
korelasyon vardır alternatif hipotezine karşı sınanmaktadır.  F ve χ2 ye ait 
olasılık değerleri sırasıyla 0,9998 ve 0,9997 olduğu görülmektedir. Bu so-
nuçlar  %5 anlamlılık düzeyinin üzerinden olduğundan sıfır hipotezi kabul 
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edilerek seri korelasyon olmadığı sonucuna ulaşılır.  Seri korelasyon olma-
ması modelin anlamlılığı açısından olması gereken bir sonuçtur. 

Tablo 4’de  Breusch-Pagan-Godfrey Testi ile değişen varyans veya 
başka bir ifade ile heteroskedastisite olup olmadığı sınanmıştır. “H0: de-
ğişen varyans yoktur” hipotezi, heteroskedastisite vardır alternatif hipote-
zine karşı sınanmıştır. F ve χ2 ye ait olasılık değerleri sırasıyla 0,4999 ve 
0,4719 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar %5 0,05 anlamlılık düzeyinin 
üzerinden olduğundan H0 hipotezi kabul edilerek heteroskedastisite olma-
dığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu modelin anlamlı olması için beklenen bir 
sonuçtur. 

Grafik 2 Histogram Normalite Testi sonuçları incelendiğinde  artıkla-
rın normal dağılım gösterdiği görülmektedir. Bununla beraber Jarque-Bera 
olasılık değeri yaklaşık 0,85 dir ve 0,05 anlamlılık düzeyinin üzerindedir. 
Bu durum da artıkların normal dağıldığını göstermektedir. Grafik 3’de ka-
lıntılara ait Korelogram incelendiğinde ise otokorelasyon ve kısmi korelas-
yona ilişkin grafiklerin sınır değerleri içirişinde kaldığı görülmektir. Buda 
modelde otokorelasyon olmadığın gösteren önemli bir buldudur.

Diagonositk test sonuçlarının tamamı dikkate alındığında modelde 
seri korelasyon, değişen varyans, otokorelasyon olmadığı ve kalıntıların 
normal dağıldığı görüldüğünden modelin anlamlı olduğu sonucuna varıl-
mıştır. Bu durum En Küçük Karalar Yöntemi ile yapılan tahminin doğru 
olduğunu göstermektedir. 

3. SONUÇ
Kamu borçları ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkileri inceleyen teorik 

ve amprik çalışmalar dikkate alındığında, genel olarak kamu borçlarının 
makroekonomik değişkenler üzerinde etkisi; (i) Borç Aşımı Teorisi (ii) 
Dışlama Teorisi (iii) İkili Açık Teorisi (iv) Yatırım Teorisi ve (v) Kamu 
Borç Teorisi şeklinde beş ana teori perspektifinde incelendiği görülmek-
tedir.

Teorik arka plan tartışmalarında kamu borcunun özel yatırımlar üze-
rindeki etkisine ilişkin ekollerin farklı savları olmasının yanı sıra, ampirik 
literatürde incelendiğinde de seçilen ülke örnekleri, değişkenler, zamana 
aralığı ve kullanılan yöntemlerdeki farklılıklar nedeniyle farklı sonuçlara 
varıldığı görülmektedir. 

Bu çalışmada 1988 ile 2018 yılları arasında Türkiye’de kamu borçla-
rının özel yatırımlar üzerindeki etkileri analiz edilmiştir.  Kurulan model-
de, Özel yatırımlar (ÖY) bağımlı değişken, toplam kamu borcu (KB) ve 
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hanehalkı nihai tüketim harcamaları ise bağımsız değişkenlerdir. Modelin 
anlamlılığı, (i)seri korelasyon, (ii) değişen varyans, (iii) histogram norma-
lite ve (iv) kalıntılara ait korelogram sınamaları ile test edilmiş ve modelin 
anlamlı olduğu soncun ulaşılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkinin ince-
lenmesinde En Küçük Kareler(EKK) Tahmincisi kullanılmıştır. 

EKK Tahmincisi sonuçlarına göre; (i) kamu borçları ile özel yatırımlar 
arasında ters yönlü bir ilişki vardır ve kamu borçlarındaki 1 birimlik ar-
tış, özel yatırımları 1,40 birim azaltmaktadır. (ii) tüketim harcamaları ile 
yurtiçi yatırımlar arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır ve özel tüketim 
harcamalarında bir birimlik artış özel yatırımları 0,87 birim arttırmaktadır. 

Bu sonuçlara göre Türkiye’de kamu borçlarındaki artış, özel sektör ya-
tırımlarını dışlamaktadır. Bu sonuçlar dışlama teorisini desteklemektedir. 
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Mehmet ÇAVUŞOĞLU 1

GİRİŞ
Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli akıllı üretim ve iş yapma yöntem-

lerinin ortaya çıkmasını sağlayan 4.Sanayi Devrimi, hemen hemen her sek-
törde olduğu gibi insanların en temel ihtiyacı olan yiyecek içecek üretimi, 
ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasında da devrim niteliğinde birçok geliş-
me ve değişime neden olmuştur. 4.Sanayi Devrimi, hizmet üretimi temelli 
iş yapma şeklinin hakim olduğu turizmde özellikle bilgisayar programları 
ile etkisini gösterirken gastronomi ve yiyecek içecek üretiminde robot, ya-
pay zeka ve artırılmış gerçeklik kullanımı ile sektörü etkilemektedir. 

Yapmış olduğumuz bu çalışma, bilişim teknolojileri destekli 4.Sana-
yi Devrimini yaşadığımız günümüzde, robot teknolojileri, yapay zeka ve 
artırılmış gerçeklik sistemlerinin yiyecek içecek endüstrisinde yarattığı 
değişmişler ve bu yeni iş yapma yöntemlerinin Gastronomi Turizmine sağ-
layacağı katkılarla bu turizm çeşidinde yaratacağı değişiklikler konusunda 
hazırlanmış bir çalışmadır. 

LİTERATÜR TARAMASI
Bu bölümde öncelikle 4.Sanayi Devrimi, Bilişim Teknolojileri, Robot 

Teknolojileri, Yapay Zeka, Artırılmış Gerçeklik, Gastronomi Turizmi ve 
Akıllı Turizm kavramları konularında kapsamlı bir literatür taraması ya-
pılmış ve bu konuda yazılmış ulusal ve uluslararası bilimsel makaleler in-
celenerek kavramsal çerçeve oluşturulmuştur.

4.Sanayi Devrimi
İnsanlık tarihinin en önemli dönüm noktası olan tarım ve insan gücüne 

dayalı ekonomiden makine ve seri üretimin öne çıktığı ekonomiye geçişi 
içeren “Birinci Sanayi Devrimi” İngiltere’den başlayarak bütün Avrupa’ya, 
oradan da Dünya’ya yayılmıştır. Birinci Sanayi Devrimi enerjisini fosil 
yakıtlardan temin ederek yeni bir enerji türü olan buhar gücü ile çalışan 
makinelerin üretimde kullanılmasıyla gelişmiştir. “İkinci Sanayi Devrimi” 
döneminde ise endüstri elektrik enerjisine dayalı olarak gelişmiştir. Henry 

1  Dr. Öğr. Üyesi., Mehmet ÇAVUŞOĞLU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Gökçeada 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği Bölümü.
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Ford’un seri üretim otomobili bu dönemde üretilmiştir. Endüstri mühen-
disliğine giriş derslerinde verilen en tipik örneklerden biri olan Henry Ford 
montaj hattında Taylor’un ilkeleri ve hareketli montaj hattı uygulanarak 
düşük maliyetli seri üretime geçilmiştir. “Üçüncü̈ Sanayi Devrimi” elekt-
ronik ve bilişim teknolojilerinin kullanımı ile ortaya çıkmış ve böylece 
bilgisayar destekli tasarım ve üretim kavramı endüstriye büyük bir hızla 
girmiştir. “Dijital Devrim” olarak anılan bu devrim sürecinde bilgisayar ve 
iletişim teknolojisi hızlı gelişerek beraberinde bilgisayar destekli tasarımı, 
kontrol sistemleri ve üretim sistemlerinde otomasyonu getirmiştir. Bu dö-
nem “Bilişim Teknolojisi Dönemi” olarak da anılmaktadır (Dengiz, 2017) 
Sanayi Devrimi 4.0 terimi 2011 yılında Almanya’da kullanılmıştır. Sanayi 
Devrimi 4.0 terimi yüksek teknoloji stratejilerine dayanan yeni bir Alman 
ekonomi politikası konseptinin geliştirilmesi için bir öneri olarak ortaya 
atılmıştır. 4. Sanayi Devrimi; fiziksel, dijital ve biyolojik dünyaları kay-
naştıran, tüm disiplinleri, ekonomileri ve endüstrileri etkileyen ve hatta 
insan olmanın neyi kastettiğine dair zorlu fikirleri olan yeni bir teknoloji 
olarak tanımlanmaktadır (Çelik, v.d, 2018). Sanayi Devrimi 4,0’ın temel 
kavramları Tablo 1’de yer almaktadır (Roblek, v.d, 2016). 

Tablo 1: Sanayi Devrimi 4,0’ın Temel Kavramları

Temel Kavramlar Açıklama
Akıllı Fabrika, Akıllı 
Üretim, Geleceğin 
Fabrikası

Akıllı Fabrikalar daha akıllı, esnek ve dinamik 
olacaktır. Üretim sensörler ve otomasyon sistemleri 
donatılacaktır. Makine ve teçhizat kendi kendine 
karar verme yeteneğine sahip olacaktır.

Mal ve hizmetlerin 
geliştirilmesinde yeni 
sistemler

Mal ve hizmetlerin geliştirilme kişiselleşecektir. 

Kişisel organizasyon Üretimde tedarik ve üretim süreçleri değişecektir. 
Bu değişiklikler, sağlayıcılardan, lojistiğe ve ürün 
yaşam döngüsü yönetimine kadar tüm süreçlerde 
etkili olacaktır. Tüm bu değişikliklerle birlikte, 
üretim süreçleri kurumsal sınırlar içerisinde 
meydana gelecektir.

Akıllı Ürünler Ürünlere yerleştirilecek sensörler ve mikroçipler 
sayesinde birbirleri ile ve insanlarla iletişim halinde 
olacaklardır. Ayrıca ürün ambalajlarına takılacak 
sensörler sayesinde ürünün ne zaman satıldığı ve 
kullanıldığı ile ilgili bilgiler takip edilebilecektir. 
Akıllı ürünler kişisel bilgilerin mahremiyeti 
konusunda sorunlar da çıkaracaktır.

Dağıtım ve tedarikte 
yeni sistemler

Dağıtım ve tedarik giderek daha fazla 
kişiselleşecektir.
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İnsan ihtiyaçlarına 
adaptasyon

Yeni üretim ve satış sistemleri insan ihtiyaçlarını 
yakından takip edecek şekilde tasarlanacaktır. Yeni 
sistemlerin Siri, Viv, Cortana ve Google Asistan ve 
diğer akıllı robot yazılımlara entegre edilecektir. 

Siber ve Fiziksel 
Sistemler

Sistemler, Bilgisayarlara ve Networklere entegre 
edilecektir. Akıllı evler, giyilebilir sensörlü elbiseler 
ve kameralar sayesinde insanların acil sağlık 
durumları kontrol edilebilecektir.

Akıllı Şehirler Akıllı şehirlerin kalkınma politikalarında 6 temel 
faktör: Akıllı Ekonomi, Akıllı Hareketlilik, Akıllı 
Çevre, Akıllı İnsanlar, Akıllı Yaşam, Akıllı Yönetim 

Dijital Sürdürülebilirlik Akıllı şehirler ve başarılı ürünler üreten akıllı 
fabrikaların tasarımlarında; sürdürülebilirlik, kaynak 
verimliliği ve etik kurallara uymak en önemli 
konuların başında gelmektedir.

Bilişim Teknolojileri
Bilgi, eski zamanlarda da var olmasına ve kullanılmasına rağmen; özel-

likle içinde bulunduğumuz çağda daha çok önem kazanmış ve çağımız bil-
gi çağı olarak adlandırılmıştır. Bunun sebebi, günümüzde bilginin çok hızlı 
yayılması, kolay elde edilebilmesi ve paylaşılmasıdır. Aynı zamanda bu 
gelişme, işletmelerin varlıklarını sürdürebilmesi ve rekabet üstünlüğü sağ-
layabilmesi açısından da bilgiyi günümüzde önemli hale getirmiştir. Bilgi 
temelli işletmeler; bilgi işlem çalışanları, bilgi işçileri ve zeki temsilcile-
riyle beraber bilgileri birleştirebilme, problemleri çözebilme ve iş değeri 
oluşturabilme gibi birçok işi yapabilmesiyle zeki, karmaşık ve uyumlu sis-
tem özelliği taşımaktadır (Sağır ve Türkeri, 2015). 

Bilişim teknolojileri kısaca, veri toplamak ve değerli bilgiler oluştur-
mak için işletme süreçlerine teknolojinin uygulanmasıdır. Bilişim tekno-
lojileri genel olarak: donanım, yazılım, iletişim araçları ile birlikte bunları 
destekleyen kaynaklar ve personelden meydana gelmektedir. Bilişim tek-
nolojileri; sesli, resimli, yazılı ve sayısal verilerin elde edilmesi, işlenmesi, 
saklanması ve dağıtımını yürüten dijital bilgilerle iletişim teknolojilerini 
içermektedir (Güleş, 2004). Bilişim teknolojileri karar verme, koordinas-
yon ve kontrolün yanı sıra, yöneticilerin ve çalışanların sorunları analiz 
etmesine, karmaşık konuları görselleştirmesine ve yeni ürünler oluşturma-
sına yardımcı olabilmektedir. Bir bilişim sistemi kurum ya da organizasyo-
nun çevresi ile ilgili kişiler, nesneler ve yerler hakkında bilgi de içermek-
tedir (Yücel, v.d, 2018).
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Robot Teknolojileri
“Robot” kavramının ilk kez 1920 yılında kullanılmış olmasına rağmen 

robot benzeri ilk makinelerin varlığı M.Ö 3000 yıllarına kadar uzanmak-
tadır. Eski Mısır, Yunan ve Anadolu medeniyetlerinin otomatik su saatleri 
ve benzeri makinelerin geliştirdiği bilinmektedir. Homeros’un İlyada adlı 
eserinde, insan yapımı hizmetçi kadınlardan bahsetmiş olmasının yanı sıra 
M.Ö 1000 yıllarında yaşamış olan İskenderiye’li bir mühendis tarafından 
geliştirilmiş olan otomatik kapılar, su fıskiyeleri gibi düzenekler bugünkü 
robotların geçmişinin antik çağlara kadar uzandığını gösteren örneklerden-
dir. “Robot” kavramının kullanılması 20. yüzyılın önemli Çek oyun yazarı 
Karel Čapek’in (1890-1938) 1920 yılında yazmış olduğu ‘Rossum’s Uni-
versal Robots’ adlı oyununda insanı andıran hizmetçi karakterini “robot” 
olarak tanımlamasıyla başlamıştır. “Robotic” kavramı ise ilk defa 1950 yı-
lında Isaac Asimov tarafından kullanılmıştır. Asimov’un yayınladığı kısa 
hikâyeler sayesinde “robotic” kavramının popülaritesi zaman içinde art-
mıştır (Yıldız, 2019).

Yapay Zeka Kavramı
Yapay zeka felsefesini ilk ortaya çıkaran kişi ünlü İngiliz mantık ve ma-

tematikçi Alan Turing’dir. 1950 yılında Mind adlı felsefe dergisinin Ağustos 
sayısında “Computing Machinery and Intelligence” adlı bir makale yayınla-
mıştır. Bu makale “Makineler düşünebilir mi?” sorusunu dikkatli bir felsefi 
tartışmaya açmış ve makineler düşünebilir iddiasına karşı olan itirazları red-
detmiştir (Pirim, 2006). Yapay zeka, insanlar tarafından yapıldığında zeka 
gerektiğine inandığımız bazı işlerin, insana eliyle bir makine ya da bilgisaya-
ra yüklenmesi ve onların programlanmasını ifade eder (Eyim, 2016). 

Genel bir yapay zeka tanımı bulunmamakla birlikte,  yapay zekanın, 
öğrenme, algı, sorun çözme, karar verme ve dil kullanımı dahil insanlara 
özgü birçok bilişsel süreci taklit etme yeteneği olarak tanımlanabilir (Ge-
isler, 2018).

Artırılmış Gerçeklik 
Akıllı cihazlarla kullanılabilen çok sayıda uygulama birçok sektör-

de genişleyen bir çeşitlilik sunmaktadır. Son on yılda, pazarlamacılar ve 
reklamcılar müşterileri çekmek için daha yenilikçi uygulamalar geliştir-
mişlerdir. Bu yeni pazarlama araçlarından biri farkındalığı artıran ve bilgi 
edinmede yardımcı olan, yeni bir reklam aracı ve pazarlama iletişimi aracı 
olarak kabul edilen, akıllı teknolojiler ile uygulanan artırılmış gerçeklik 
(AG) uygulamalarıdır (İlhan ve Çeltek, 2016). Artırılmış gerçeklik, ger-
çek bir mekân veya objenin üzerine sanal bir bileşenin bindirilmesi ile 
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oluşmaktadır. Artırılmış gerçeklikteki amaç; fiziki gerçeklik algısıyla elde 
edilen bilgiye sayısal bir bilgi eklemesi yapmaktır. Böylece kullanıcının 
algısının kuvvetlendirilerek hedef mekân, yapı ya da obje ile alakalı daha 
fazla bilgiye sahip olması hedeflenmektedir (Coşkun, 2017).

Gastronomi Turizmi 
Gastronomi turizminin kökeni tarım, kültür ve turizmde yatmaktadır. 

Bu üç unsur; gastronomi turizminin bölgesel bir çekicilik ve deneyim ola-
rak pazarlanmasına ve konumlandırılmasına fırsat sağlamaktadır. Tarım, 
ürünü sunmaktadır, kültür; tarihi ve otantikliği, turizm ise; alt yapıyı ve 
hizmetleri sağlamaktadır. Tüm bu unsurlar, gastronomi turizmi altında bu-
luşmaktadır (Gülen, 2017). 

Gastronomi turizmi “uzakta veya yakında, özgün ve hatırlanabilir yi-
yecek-içecek deneyimi ve keyfinin arayışı” olarak da tanımlanmaktadır. 
Yapılan farklı bir tanımlamaya göre ise gastronomi turizmi; “destinasyon-
ların yiyecek ve içeceklerini keşfetmek, bunlardan keyif almak ve özgün 
ve hatırlanabilir gastronomi deneyimleri yaşamak için yapılan seyahatler-
dir” (Çavuş, v.d, 2018).

Akıllı Turizm
Akıllı turizm, bilgi ve iletişim teknolojileri ile akıllı teknoloji tarafından 

desteklenen turistik faaliyetleri kapsamaktadır. Dolayısıyla akıllı turizm, 
akıllı turistik deneyimlerin oluşturulması, yönetilmesi ve sunulması için 
akıllı teknolojiden yararlanan bir turizm sistemi olarak tanımlanmaktadır. 
Akıllı turizm, turizm işletmelerini planlamak, geliştirmek, işletmek ve pa-
zarlamak amacı ile geliştirilen bütüncül, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir 
yaklaşımdır. Akıllı turizmin; talep ve erişimi yönetebilen akıllı talep ve yö-
netim teknikleri ve uygun müşteri segmentine erişim için gerekli akıllı pa-
zarlama teknikleri olmak üzere iki tür teknik ile şekillendiği belirtilmekte-
dir (Yalçınkaya, v.d, 2018). Genel olarak akıllı teknoloji uygulamalarının, 
turistik hizmetlerin sunumunu, güvenlik ve emniyeti, turist hareketliliği ve 
ulaştırmasını, yaşam kalitesini, alışveriş olanaklarını ve günlük hayattaki 
birçok ihtiyacın giderilmesini olumlu yönde etkilemektedir (Yavuz, 2019).

ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
Araştırmanın amacı gıda üretim ve pazarlamasında kullanılan akıllı tek-

nolojik uygulamalar ve bunların Gastronomi turizmine sağlayacağı yarları 
belirlemektir. Son yıllarda artan akıllı teknoloji uygulamalarının insanların 
dikkatini çektiği,  insanların bu uygulamaları yerinde görmek ve deneyim-
lemek istediği ve bu konuda faaliyet gösteren işletmeleri yerinde görmek 
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için seyahat yapmak istedikleri fikrinden yola çıkarak bu çalışmayı yapmış 
bulunuyoruz. Bu bölümde yer alan bulgular literatür ve incelenen uygula-
malar ışığında derlenmiş ve bu bilgilerin Gastronomi Turizmine sağlaya-
cağı yararlar özetlenmiştir.

Araştırmanın Yöntemi ve Amacı
Çalışmamızda, durum saptayıcı/betimleyici araştırma modelinden ya-

rarlanılmıştır. Çalışmamızın bu bölümünde öncelikle yiyecek içecek üre-
tim ve pazarlamasında kullanılan Robot ve Bilişim Teknolojileri, artırılmış 
gerçeklik ile Yapay Zeka uygulamalarını tespit etmektir. Daha sonra da bu 
uygulamaların çalışma biçimleri ile iş yapış yöntemlerini kayıt altına almak 
ve bu uygulamaların Gastronomi turizmine etkilerini bulma amaçlanmıştır. 

Veri Toplama Aracı Ve Örneklem
Araştırmamızda toplanan bilgiler yazılı bilimsel kaynakların (Written 

Documentation) taranmasından elde edilmiştir. Çalışmamız dünya gene-
linde yapılmış bir araştırmadır.

Bulgular
Bu bölümde, dünyada yiyecek içecek üretim ve pazarlamasında kulla-

nılan Robot Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, Artırılmış Gerçeklik ve 
Yapay Zeka uygulamaları hakkında yapmış olduğumuz araştırmadan elde 
etmiş olduğumuz bilgiler yer almaktadır.

AKILLI YİYECEK İÇECEK İŞLETME 
UYGULAMALARI
Günümüzde endüstriyel gıda üretimi, yemek tarifi hazırlama, yemek pi-

şirme, paketleme, üretilenlerin tanıtımı ve tüketicilere ulaştırmayla alakalı 
bilişim teknolojileri destekli birçok çalışma yapılmaktadır. Çalışmamızın 
bu bölümünde yiyecek içecek üretim ve pazarlamasında kullanılan akıllı 
sistemler ile ilgili akıllı uygulama örnekleri yer almaktadır. Aşağıdaki bö-
lümde araştırma konumuzla alakalı yayınlanmış basılı ve on-line bilimsel 
makalelerin taranmasından elde etmiş olduğumuz bulgular yer almaktadır.

Gıda Üretim ve Pazarlama Robotları
Günümüz teknolojisinde robotların yeri çok büyüktür. Özellikle üretim 

ve montaj hatlarında endüstriyel robot kollar kullanılmaktadır. Robotların 
kullanılmasında en büyük etken, robotların hızlı ve hassas olmalarından 
kaynaklanmaktadır (Cengiz ve Kaftanoğlu, 2004). Ayrıca, insanların hata-
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larından kaynaklanabilecek bozuklukların veya çok fazla tekrara dayanan 
işlerde insan dalgınlığı dolayısıyla oluşabilecek hataların meydana gelme-
sini önlemek amacıyla ya da insan hayatını tehlikeye sokabilecek fiziki ve 
kimyasal ortamlarda tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla da robotların kulla-
nımından oldukça sık söz edilmektedir (Günyar, v.d, 2017).

Genellikle robot denilince akla insan görünümlü akıllı makineler akla 
gelmektedir. Oysa günümüzde birçok sektörde kullanılan robotların çoğu 
insan görünümünde değildir. Bu robotlar sadece verilen görevi yapan ro-
bot kollardan ibarettir. Birçok sektörlerde aktif olarak kullanılan robotlar 
yiyecek içecek üretim ve pazarlamasında kullanılmaktadır. İşletmelerinde 
Robot teknolojisi kullanan işletmeler; verimlilik ve karlılığı artırmak,  is-
rafı önlemek, çok miktarlarda, standart ve hijyenik üretim yapabilmek için 
7 gün 24 saat çalışabilen robotlardan yararlanmaktadırlar.

Gıda alanında kullanılan robotların gerçekleştirdikleri başlıca uygula-
malar; ürün dizme, kutulama, blister dolum, flowpack makine besleme, 
gruplama, hotmelt ile ürün birleştirme, ürün üzeri dekorasyon, ürün di-
limleme, paletleme, makineye ambalaj besleme, içecek alanında yapılan 
başlıca uygulamaları ise ağırlıklı olarak kolileme, kasalama, paletleme, 
ambalaj için palet bozma, promosyon aktiviteleri şeklinde sıralanabilir 
(Erol, 2018). Günümüzde yiyecek içecek üretiminde kullanılan bazı robot 
örnekleri aşağıdaki bölümde yer almaktadır.  

 ► Pizza Üretim ve Servis Robotu: 3 kollu olarak geliştirilen bu robot, 
dokunmatik ekranda seçilen pizza çeşidini yapıyor, pişiriyor, dilimliyor 
ve paketleyip müşteriye sunuyor. Fransız mühendislerin geliştirdiği bu 
robot sayesinde insan gücüyle saatte 40 pizza üretimi yapılabilirken 
bu robot sayesinde saatte 120 pizza üretilebiliyor (www.reuters.com).

Resim 1: Pizza İmalat ve Pişirme Robotu

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/video/teknoloji/saatte-120-pizza-uretebilen-robot-gelisti-
rildi,DT5U0ijXl0GOXlMaV3wK3g



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Ufuklar304 •

 ► Pizza Hut, Toyota Motor Corp. ve NACHİ Robotics Firması-
nın Geliştirdiği Pizza Robotu: Bu robot bir buzdolabında hazır 
olarak bulunan pizzaları müşteri talebi doğrultusunda dolaptan alıp 
7-8 dakika içerisinde pişirmektedir. Daha sonra pizzayı dilimleyip, 
paketleyip müşteriye sunmaktadır (www.bloomberg.com).

Resim 2: Pizza Pişirme ve Servis Robotu

Kaynak: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-30/pizza-hut-will-enlist-ro-
bots-in-quest-to-slice-delivery-times

 ► Servis Personeli Robotlar: Çin’deki bir restoranda sipariş alan, 
servis yapan ve temizlik yapan robotlar çalıştırılmaktadır. Resto-
rana gelen müşterilerin yiyecek ve içecek siparişlerini 1,2 metre 
boyundaki 10 adet robot garson almaktadır (www.aa.com.tr).

Resim 3: Robot Restoran Çalışanları

  

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/dunya/cinde-robot-restoran

Yine Pizza Hut firması tarafından garson olarak çalıştırılan Pepper adlı 
robotlar işe başlamıştır. Bu robotlar, müşterilerle ses tanıma ve yapay zeka 
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sistemi ile iletişim kurmaktadırlar. Pizza Hut ve Master Card firması ta-
rafından geliştirilen Pepper sipariş almakta, aldığı siparişleri restoranın 
mutfağına iletmekte ve ödeme de kabul etmektedir (Ivanov, 2017). Bu ro-
bot ayni zamanda müşterilere yiyecekler hakkında kişisel fikirlerini beyan 
ederek spesiyal yemek önerilerinde de bulunabilmektedir (www.foodan-
dwine.com). 

Resim 4: Pizza Hut Firması İnsansı Robotu “Pepper”

Kaynak: https://www.foodandwine.com/fwx/food/pizza-hut-robot 

3D Gıda Yazıcı Uygulamaları
Geleneksel gıda üretimlerinde kullanılan farklı ekipman, kalıplara ihti-

yaç duyulmadan yalnızca ham madde ve bilgisayar tasarımı ile gerçekleş-
tirilebilmesi 3D yazıcı sistemlerini öne çıkarmaktadır. Üç boyutlu yazıcı 
teknolojisi diğer bilinen adıyla katkılı üretimin amacı, ince katmanların 
aşamalı olarak eklenmesi ile iki boyuttaki nesneleri istenen üç boyutlu nes-
neler haline getirmektedir. 3D yazıcı teknolojilerinde, nesneye özgü kulla-
nılan herhangi bir alet veya kalıp olmadığı ve insan eli değmeden üretim 
yapılabildiği için birçok avantaja sahiptir. Üretim verimliliğini artırırken, 
kişiye özel tasarlanmış gıda ürünleri için üretim maliyetini düşürmektedir. 
3D yazıcı uygulamaları gıda endüstrisinde çikolatadan makarnaya farklı 
tasarımlarda başarılı sonuçlar vermektedir (Ötleş, 2016). 3D gıda yazıcı 
uygulama örnekleri Resim 4’de yer almaktadır.
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Resim 4: 3D Yazıcı Uygulamaları

Kaynak: http://www.dunyagida.com.tr

Gıda Boyalı Yazıcılar
Şeker hamuru kağıdı, pirinç kağıdı gofret plakası ve şeker plakası gibi 

yenilebilen materyaller üzerine gıda boyası kullanarak yazı veya resim 
baskısı yapan yazıcılardır.

Akıllı Masa Uygulamaları
Restoranlarda hizmet veren tablet bilgisayar şeklinde dokunmatik ola-

rak çalışan masalarıdır. Bu masalar restorana gelen müşterilere öncelikle 
menü kartı olarak hizmet vermektedirler. Menü kartına bakan müşteriler 
siparişlerini verdikten sonra masadaki ekrandan isterlerse yemeklerinin 
hazırlandığı mutfağı izleyebilmekte, gazete okuyabilmekte, restoran hak-
kında bilgiler alabilmekte ve bilgisayar oyunu da oynayabilmeleridir. Uk-
rayna’da Kodisoft firması tarafından üretilen akıllı restoran masa örneği 
Resim 5’de yer almaktadır (ukrturk.net). 

Resim 5: Akıllı Restoran Masa Örneği

Kaynak: https://www.kodisoft.com/
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Yapay Zeka Uygulamaları
Yiyecek içecek işletmelerinde kullanılan yapay zeka uygulamaları, tü-

keticilerin lezzet tercihlerini analiz ederek tercih edecekleri yeni tatlar ve 
yeni ürünler geliştirilmesine olanak sağlamaktadır (Garver, 2018). Yiyecek 
içecek endüstrisinde kullanılan örnek yapay zeka uygulamaları hakkında 
bilgiler aşağıdaki bölümde yer almaktadır. 

 ► Yapay Zeka Şef: İnternette 200 milyondan fazla sayfaya erişimi 
olan yapay zekalı süper bilgisayar Watson, profesyonel aşçıların da 
yer aldığı üç yıllık bir proje sonunda kendi yemek kitabını hazırla-
mıştır. Yapay zeka, yemek hazırlamak adına topladığı tüm bilgileri 
işleyerek tarif yapma ve talimat verme yeteneği kazanmıştır. IBM 
Araştırma birimiyle şeflerin bir araya geldiği projede, Watson’a 
yemekleri gruplandırma ve binlerce sos hazırlamaya kadar uzanan 
kapsamlı bir eğitim verilmiştir. Yemek pişirme eğitiminin ardından 
insanların yemek beğenilerine yönelik psikolojilerini öğrenen Wat-
son, kendi tariflerini üretmeye başlamıştır. IBM, “Cognitive Coo-
king with Chef Watson” adı verilen yemek kitabı, bilgisayar ile in-
sanın ilk ortak yemek pişirme sanatını ortaya koyduğu gibi tamamı 
bir yapay zeka tarafından hazırlanan yemekler içermektedir (www.
aljazeera.com).

Chef Watson’un insanın yerini alacak bir şef olacağı ya da insan gibi 
yemek pişireceği düşünülmemelidir. Şu anki aşamada Chef Watson,  pra-
tikte bir yemek tarifini pişirmemekte fakat kullanıcılarına mükemmel so-
nuçlar alabileceği bilgiler sunmaktadır (www.ibm.com).

Resim 6: Cognitive Cooking with Chef Watson Temsili Resmi

Kaynak: https://www.ibm.com/blogs/cloud-computing/2016/03/29/cognitive-cooking-di-
abetics-chef-watson/
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 ► Yapay Zeka Destekli Online Yiyecek İçecek İşletmeleri

Yiyecek içecek işletmelerini üyelik sistemiyle bir web sitesine topla-
yarak belirli bir komisyon karşılığında üye işletmelerin ürünlerini pazarla-
yan uygulamalardır. Yapay zeka sistemleri ile de desteklenmeye başlayan 
bu uygulamalar müşteriler için gerekli ürün araştırmaları da yapabilme 
ve müşteriye bu konuda önerilerde bulunma özelliği de kazanmaya baş-
lamışlardır. Yani diyet yapan, kronik hastalığı olan veya inanışları gereği 
belirli ürün guruplarını tercih etmeyen müşterilere çeşitli yemek alternatif 
bilgileri sunabilmektedirler. Müşteriler üyelik esnasında özel bilgilerini 
sisteme girerek alışverişlerinde bunlara göre ürün tavsiyesi alabilmekte-
dirler. Örneğin vejetaryen beslenme şeklini benimsemiş bir müşteri üyelik 
kaydı esnasında siteme girerek et ürünlerini sipariş listesinden tamamıyla 
çıkarabilmektedir. Yapay zeka destekli on-line yiyecek içecek işletmeleri 
ayni zamanda yaşanılan bölgede yeni açılmış veya açılacak yiyecek içecek 
işletmeleri ve ürünleri hakkında bilgileri de web siteleri üzerinden tanıt-
maktadırlar.

 ► Chatbotlar

Chatbot, internet üzerinden insan kullanıcılarla konuşmayı simüle et-
mek üzere tasarlanmış bir bilgisayar programlarıdır. Otomatik bir iletişim 
sistemi olan sohbet robotları; anlık mesajlaşmalara entegre olarak işletme-
lerin müşterilerine daha yakın olmalarını sağlayan bir asistandır (www.
isimtescil.net).

Resim 7: Chatot Temsili Resmi

Kaynak: https://chatbotsmagazine.com/why-the-world-needs-chatbots-ae0c4abc33d5
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Yapay Zeka Destekli chatbot yazılımları ileriki zamanlarda insanların 
günlük yiyecek içecek ihtiyaçlarını belirleyebilecek ayarlamaları yapabi-
lecek donanıma sahip olacaktır. Bu programlar, sistemlerine üyelik aşama-
sında insanlardan sevdiği ve tercih ettiği yiyecek içecek bilgilerini, diyet-
lerini, kronik hastalıkları varsa bunlarla alakalı bilgileri inançları uygun 
bilgileri, doğum günü veya daha başka özel gün bilgilerini, boy ve kilo 
bilgilerini toplayarak onlara günlük kalori ihtiyaçları doğrultusunda yiye-
cek içecek önerileri yapabilmektedirler.

Bu konuda dünyada yapılan ilk çalışmalardan biri Forkable uygula-
masıdır. Forkable, şirketlere yapay zeka destekli bir chatbot sunmaktadır. 
Şirket çalışanları Forkable’a kaydolduktan sonra, her bir üyenin yemek 
seçimleri, varsa takip ettikleri diyetler, vejetaryen ya da vegan seçimlerini 
Forkable’a iletmeleri gerekmektedir. Ardından Forkable, her bir üye için 
haftalık bir mönü oluşturmakta ve bunu üyelerin beğenilerine sunmaktadır. 
Kullanıcılar kendilerine önerilen mönüleri kolaylıkla değiştirebilmekte ya 
da siparişi iptal edebilmektedirler. Forkable, kullanıcısından öğrenen ya-
zılımıyla zaman geçtikçe damak zevkinize daha yakın yemek siparişleri 
verme iddiasındadır (webrazzi.com).

Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
Bu bölümde; yiyecek içecek işletmelerinde rakiplere karşı rekabet üs-

tünlüğü sağlayabilecek bir teknolojik gelişme olan ve günümüzde yaygın-
laşmaya başlayan artırılmış gerçeklik uygulamaları hakkında bilgiler yer 
almaktadır. Özellikle akıllı mobil bilgisayar ve cep telefonların da yaygın 
kullanımı Artırılmış Gerçeklik uygulamalarının gelişip yaygınlaşmasında 
önemli rol oynayacağı düşünülmektedir.

Yiyecek içecek işletmelerinde kullanılan artırılmış gerçeklik uygula-
maları ağırlıklı olarak, tüketicilerinin zihninde olumlu bir imaj oluşturma 
ve ürün tutundurma yönleri ile öne çıkmaktadır.  Bu sayede yiyecek içecek 
endüstrisinde mevcut işletmeler, özgün değerlerini yükselterek, sürdürü-
lebilir rekabet üstünlüğü elde edebilme olanağı kazanmaktadır.  Bu doğ-
rultuda yiyecek içecek işletmeleri artırılmış gerçek uygulamalarını konum 
servisleri aracılığıyla yer tariflerinde, projektörler aracılığıyla masalarında,  
mevcut sanal ortam aracılığıyla menülerinde ve elektronik cihazlar ara-
cılığıyla müşteri ve işletme arasındaki iletişim,  uygulama sürecini hız-
landırmada kullanma olanağına sahip olmaktadırlar. Ayrıca Bazı yiyecek 
içecek işletmeleri menülerine QR kodların aracılığıyla artırılmış gerçeklik 
uygulamalarını entegre etmekte, bu sayede müşterilerinin karar verdikleri 
yemekleri mobil cihazlarının kameralarından okutarak paylaşabilmeleri-
ne ve restoranı puanlayabilmelerine olanak sağlamaktadırlar (Cankül, v.d, 
2018).
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Birkaç yıl içerisinde teknoloji ile mutfağın karşılıklı etkileşimle tama-
men birleşeceğini öngörülmekte ve gelişen teknoloji ile birlikte belki bir 
garsona bile ihtiyaç duyulamayabileceğinden bahsedilmektedir. Bu geliş-
melere destek olacak uygulamaların başında ise artırılmış gerçeklik uygu-
lamaları gelmektedir. Artırılmış Gerçeklik sunan bir menü ile müşteriye 
hizmet veren akıllı restoranların müşterileri, sipariş verecekleri yiyecek ve 
içecekler hakkında bilgi sahibi olmakta, nasıl bir yiyecekle karışılacakları-
nı görebilmektedirler (Özgüneş ve Bozok, 2017).

Resim 8: Menü Üzerinden, Yemeğin İçeriği, Tarifi, Müşteri Puanlaması Hakkında Bilgiler 
Veren Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

 
Kaynak: http://www.navteksolutions.com          Kaynak: http://www.gisdata.it 

AKILLI YİYECEK İÇECEK İŞLETME 
UYGULAMALARININ GASTRONOMİ TURİZMİNE 
ETKİSİ
Gastronomi turizmi, değişik bölgelerdeki yiyecek ve içeceklerini keş-

fetmek, özgün gastronomik deneyim yaşamak, daha önce görmediğimiz 
ve tatmadığımız yeni yiyecek ve içecekleri deneyimlemek ve özellikle bi-
lişim teknolojileri destekli gıda üretimi veya servisi konusundaki gelişme-
leri yerinde incelemek için yapılan seyahatleri olarak tanımlanmaktadır. 
Dünyanın pek çok ülkesinde yiyecek ve içecek üretimi ve satışında çok üst 
düzeyde bilişim teknolojisi ve robotik uygulamaları görebilmekteyiz. Bu 
nedenle insanlar artık Bilişim çağı olarak adlandırılan günümüzde son tek-
nolojik uygulamaları ve üretim yöntemlerini yerinde deneyimlemek için 
seyahat etme arzusundadırlar.  Bu çalışmadaki araştırma konumuz olan 
Akıllı yiyecek içecek uygulamalarının gastronomi turizmine etkileri aşa-
ğıda özetlenmiştir:

• Gastronomi turistleri, Robot garsonların çalıştığı restoranlarda ye-
mek yeme deneyimini yaşamak arzusu ile seyahatler yapılabilecektir.

• Akıllı restoran masaları ile daha şeffaf ve kaliteli bir gastronomi 
turizmi deneyimi yaşanabilecektir. İnsanlar yemek yedikleri resto-
ranlarda fiyat sürprizi ile karşılaşmayacaklardır.
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• İnsanlar, 3D gıda yazıcılarının ürettiği yiyecekleri yerinde görerek, 
tadarak ve uygulayarak değişik gastronomik deneyim yaşayabile-
ceklerdir.

• Gıda veya turizm sektörüne yatırım yapmayı düşünen girişimciler 
akıllı yiyecek içecek işletmelerine yapılacak gastronomik turlarla 
yeni bilgiler edinme şansını yakalayacaklardır. Böylece normal tu-
rist kitlesi dışında yeni bir turist grubu (girişimci işadamları) da 
gastronomi turizmine katkı sağlayacaktır.

• Gıda üretimi ve yiyecek içecek işletmelerine ileri teknoloji ürünü 
araç gereç ve yazılım üreten işletmeler ürünlerini tanıtmak için dü-
zenleyecekleri fuarlar için gastronomi turizm organizatörleri ile iş-
birliği yapmaya başlayacaklardır.

• Gastronomi turizmi tur programları ve konaklama önerileri düzen-
leyebilecek yapay zeka destekli on-line turizm acenteleri kurulup 
yaygınlaşacaktır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak, yiyecek içecek endüstrisinde kullanılacak robot, artırıl-

mış gerçeklik, yapay zeka ve bilişim teknolojisi gibi akıllı uygulamalarının 
özellikle gastronomi turizmine pozitif anlamda değer katacağı ve gastro 
turistlerin memnuniyet seviyelerinde önemli derecede artış yaratacağı 
düşüncesindeyiz. Bu düşünceden hareketle,  yiyecek içecek sektöründe 
kullanılacak robot, artırılmış gerçeklik, yapay zeka ve bilişim teknoloji 
uygulamalarının gastronomi turizminde yaratacağı etkiler ve bu konuda 
yapılması gerekenler hakkındaki önerilerimiz aşağıda özetlenmiştir.

• Üniversiteler yapay zeka ve artırılmış gerçeklik bölümleri açarak 
bu konuda eğitim almış personel ve bilim adamları yetiştirmeye 
başlamalıdırlar.

• Bilim adamları yiyecek içecek üretiminde robotik uygulamalar 
üzerinde bilimsel araştırmalara ağırlık verilmeleri gerekmektedir.

• Yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve robot sistemlerini geliştiren bili-
şim şirketleri devlet tarafından teşvik edilip desteklenmelidir.

• Üniversitelerin turizm ve gastronomi bölümlerinde yer alan labo-
ratuvarlar ileri teknolojik aletler ve yazılımlarla desteklenmelidir.

• Üniversitelerin turizm ve gastronomi bölümlerinde yapay zeka ve ar-
tırılmış gerçeklik dersleri ivedilikle ders kataloglarına konulmalıdır.
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GİRİŞ
Sosyal destek, kişinin çevreden sağladığı toplumsal ve psikolojik des-

tek şeklinde tanımlanmaktadır. Sosyal destek teorisi, Kurt Lewin’in Alan 
Kuramı ve davranış tanımını temel almaktadır. Lewin, “yaşam alanını be-
lirli bir zamanda bireyin davranışını etkileyen etmenlerin tümü; davranı-
şı ise çevre ile bireyin fonksiyonu (B=f(p+e))” olarak tanımlanmaktadır 
(Boldwin, 1967; Yıldırım, 1997)

İnsanların etraflarında güven duyabilecekleri, kendilerine kıymet ve-
ren, kendileriyle ilgilenen insanların bulunması sosyal destek olarak ifade 
edilmektedir. Sosyal destek imkanlarından faydalanebilme, beden ve ruh 
sağlığıyla çok yakından alakalı görülmektedir. Sosyal desteğin hiç bulun-
madığı ya da yetersiz olduğu durumlarda, kişilerin hem psikolojik hem de 
fizyolojik problemler yaşadığı birçok araştırmacı tarafından ifade edilmiş-
tir  (Batıgün ve Kılıç, 2011; Holahan ve Moos, 1982).

Yönetici desteği, yöneticilerinin kendilerine gösterdikleri destek, 
teşvik ve ilgiye ilişkin işgörenlerin algı derecesidir (Babin ve Boles, 
1996; Burke vd., 1992)

Literatürde birçok araştırma bulgusu, işyerinde sosyal desteğin önemli 
rolünü vurgulamaktadır. Destekleyici çalışma ortamı, çalışanlara yüksek 
kaliteli hizmetleri yürütmek için uygun bir atmosfer sağlamakta, zihinsel 
sorunlar yaşanıldığı zamanlarda bile yöneticilerini memnun etmelerini ve 
mesleklerine bağlı kalmalarını sağlamaktadır (Acker, 2004).

SOSYAL DESTEK İLE İŞ DOYUMU VE İŞ STRESİ 
İLİŞKİSİ 
Adams vd. (1996), iş-aile çatışması (work-family conflict) üzerine yap-

tıkları bir çalışmada, hem araçsal (instrumental) hem de duygusal (emotio-
nal) ail desteğinin iş doyumunu artırdığını ortaya koymuşlardır. 

1  Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ulutaş, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve 
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Bradley ve Cartwright (2002), Kuzeybatı İngiltete’de dört kuruluşun 
hemşireleri arasında, algılanan sosyal destek, iş stresi, sağlık ve iş doyumu 
ilişkisini araştırmıştır. Sonuçlar algılanan örgütsel desteğin hemşirelerin 
sağlığına ve iş doyumuna bağlı olduğunu göstermiştir. 

Babin ve Boles (1996), perakende sektörü çalışanları üzerine yaptıkları 
çalışma, işgörenlerin iş arkadaşı ve yönetici desteğine yönelik algılarının 
stresi azaltabileceğini ve iş tatminini artırabileceğini göstermektedir.

Ducharme ve Martin (2000), yaptıkları çalışmada, iş arkadaşlarının 
sosyal desteğinin, tam zamanlı çalışanların genel iş doyumuna önemli öl-
çüde katkıda bulunduğunu göstermiştir. 

Acker (2004), New York Eyaletindeki on altı ruh sağlığı kurumunda 
çalışan 259 sosyal çalışmacıdan oluşan bir örneklem üzerinde yaptığı ça-
lışmada, hem yöneticiden hem de iş arkadaşlarından gelen sosyal desteğin 
çalışanların iş doyumları üzerinde anlamlı ve pozitif, işten ayrılma eğilim-
leri üzerinde anlamlı ve negatif bir ilişki bulunduğunu ortaya koymuştur.  

LaRocco vd. (1980), yaptıkları ampirik çalışmada, yönetici, iş arkadaş-
ları ve eşten (home) gelen desteğin, iş stresinin hemen tüm alt boyutları ile 
ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır. 

YÖNTEM

Araştırmanın Amacı ve Modeli
Araştırmada sosyal destek (yönetici, iş arkadaşları ve eşin sosyal deste-

ği) bağımsız değişken; iş doyumu ve iş stresi ise bağımlı değişken olarak 
seçilmiştir. Araştırma ile alt boyutlarıyla birlikte bağımsız değişken ve ba-
ğımlı değişkenler arasında herhangi bir ilişki bulunup bulunmadığı ve bir 
ilişki varsa bu ilişkinin niteliğinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. 

Bu amaçla, öncelikle literatür taranmış ve konu ile ilgili olarak çok 
sayıda çalışma ve bulguların olduğu tespit edilmiştir. Adams vd. (1996), 
Bradley ve Cartwright (2002), Babin ve Boles (1996), Ducharme ve Mar-
tin (2000), Acker (2004), LaRocco vd. (1980) vb araştırmacılar, çalışmala-
rında benzer sonuçlar elde etmişlerdir. 

Yukarıda belirtilen literatür taramasının sonuçları doğrultusunda,  araş-
tırma için aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir;

H1: Eşin  sosyal desteği ile işgörenlerin iş doyumu arasında anlamlı bir 
ilişki vardır.
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H2: Yöneticinin  sosyal desteği ile işgörenlerin iş doyumu arasında an-
lamlı bir ilişki vardır.

H3: İş arkadaşlarının  sosyal desteği ile işgörenlerin iş doyumu arasında 
anlamlı bir ilişki vardır.

H4: Eşin  sosyal desteği ile işgörenlerin iş iş stresi arasında anlamlı bir 
ilişki vardır.

H4a: Eşin  sosyal desteği ile işgörenlerin rol belirsizliği ve çatışmasın-
dan kaynaklı iş stresi arasında anlamlı bir ilişki vardır.

H4b: Eşin  sosyal desteği ile işgörenlerin iş yükü kaynaklı iş stresi 
arasında anlamlı bir ilişki vardır.

H4c: Eşin  sosyal desteği ile yetersiz kaynağa dayalı iş stresi arasında 
anlamlı bir ilişki vardır.

H5: Yöneticinin  sosyal desteği ile işgörenlerin iş iş stresi arasında an-
lamlı bir ilişki vardır.

H5a: Yöneticinin  sosyal desteği ile işgörenlerin rol belirsizliği ve ça-
tışmasından kaynaklı iş stresi arasında anlamlı bir ilişki vardır.

H5b: Yöneticinin  sosyal desteği ile işgörenlerin iş yükü kaynaklı iş 
stresi arasında anlamlı bir ilişki vardır.

H5c: Yöneticinin  sosyal desteği ile yetersiz kaynağa dayalı iş stresi 
arasında anlamlı bir ilişki vardır.

H6: İş arkadaşlarının  sosyal desteği ile işgörenlerin iş stresi arasında 
anlamlı bir ilişki vardır.

H6a: İş arkadaşlarının  sosyal desteği ile işgörenlerin rol belirsizliği ve 
çatışmasından kaynaklı iş stresi arasında anlamlı bir ilişki vardır.

H6b: İş arkadaşlarının  sosyal desteği ile işgörenlerin iş yükü kaynaklı 
iş stresi arasında anlamlı bir ilişki vardır.

H6c: İş arkadaşlarının  sosyal desteği ile yetersiz kaynağa dayalı iş 
stresi arasında anlamlı bir ilişki vardır.
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Veri Toplama Aracı
Araştırmada bir anket formu kullanılmıştır. Anket sorularına verilen 

cevaplar, 5’li Likert tipi (1: Kesinlikle Katılmıyorum; 2: Katılmıyorum; 
3: Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum; 4: Katılıyorum; 5: Kesinlikle Katılı-
yorum) ölçek vasıtasıyla alınmıştır. Araştırmada kullanılan hem iş sosyal 
destek ölçeği hem iş doyumu ölçeği hem de iş stresi ölçeği, (Lewis, 2010) 
tarafından adapte edilmiş ve kullanılmış olan ölçektir. 

Sosyal destek değişkeninin “eşin desteği” alt boyutunu ölçen sorular şu 
şekildedir; “Eşim işimle ilgili sorunlarımı dinlemeye hiç istekli değil ®”, 
“Eşim işimle ilgili konularda bana fazla ilgi göstermiyor ®”, “İş yerimde 
benim için işler kötüye gitmeye başladığında, eşimin bana destek olacağı-
na inanıyorum”, “İşlerimi yapmamda eşim bana yardımcı oluyor”. 

Sosyal destek değişkeninin “yöneticinin desteği” alt boyutunu ölçen 
sorular şu şekildedir; “Yöneticim, işimle ilgili sorunlarımı dinlemeye istek-
lidir”, “Yöneticim, işimle ilgili konularda benimle çok iyi ilgileniyor”, “İş-
yerinde işler kötüleşme başladığında yöneticimi bana destek olacağından 
emin değilim ®”, “Yöneticimin, beni gerçekten umursamıyor ®”

Sosyal destek değişkeninin “iş arkadaşlarının desteği” alt boyutunu öl-
çen sorular şu şekildedir; “İş arkadaşlarımdan bir veya daha fazlasıyla 
çok yakın dostluğumuz var”, “Bir ya da daha fazla iş arkadaşımla düzenli 
olarak mesai dışında biraraya geliyoruz”, “Çok önemli şahsi problemleri-
mi iş arkadaşlarımla nadiren paylaşırım ®”, “İş arkadaşlarımın kişilikleri 
hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorum ®”. 

İş doyumu değişkenini ölçen sorular şu şekildedir; “İşimden oldukça 
memnunum”, “İşime hemen her gün büyük bir istekle gidiyorum”, “Bu 
işverenim için çalışmayı herkesten daha çok seviyorum”, “İşimden keyif 
almıyorum ®”, “İşimden bir hayli sıkılmış durumdayım ®”, “Başka bir 
işe geçmeyi düşünüyorum®”.

İş stresi değişkeninin “rol belirsizliği (role ambiguity)” alt boyutunu 
ölçen sorular şu şekildedir; “İşimi yapmak için hangi prosedürleri kulla-
nacağımı biliyorum®”, “İşimde benden ne beklendiğini tam olarak biliyo-
rum  ®”, “İşimi yaparken sorumluluklarımın ne olduğunu bilmiyorum”, 
“Belirsiz talimatlar altında çalışmak zorundayım”. 

İş stresi değişkeninin “rol çatışması (role conflict)” alt boyutunu ölçen 
sorular şu şekildedir; “Çoğunlukla farklı yöneticilerden birbiriyle çelişen 
iş talepleri alıyorum”, “Farklı iş arkadaşlarımdan sık sık birbiriyle çe-
lişen iş talepleri alıyorum”, “Yöneticim ve iş arkadaşlarım işimin nasıl 
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yapılması gerektiği ile ilgili aynı fikirlere sahipler ®”, “Yöneticimde gelen 
iş talepleri tutarlıdır ®”. 

İş stresi değişkeninin “iş yükü (workload)” alt boyutunu ölçen sorular 
şu şekildedir;  “İşimde yapmam gereken herşeyi yapabilmek için yeterli 
zamanım var®”, “İş yüküm ağır değil ®”, “Işimde çok fazla çalışmak 
zorunda kalıyorum”, “Işimi yaparken çok hızlı olmak zorundayım”. 

İş stresi değişkeninin “yetersiz kaynak (inadequate resources)” alt bo-
yutunu ölçen sorular şu şekildedir; “İşimi yapmak için yeterli fiziki ala-
na sahip değilim”, “İşim için ihtiyacım olan malzemeleri temin etmekte 
zorlanıyorum”, “İşimi yapmak için yeterli ekipmana sahibim ®”, “İşimi 
yapmak için diğer departmanlardan yeterince destek alıyorum ®”. 

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini, Kırgızistan’ın turizm bölgesi olan Isık 
Göl’deki konaklama işletmeleri çalışanları oluşturmaktadır. 

Tablo 1: Anket Yapılan Konaklama İşletmeleri Tablosu

 Isık Göl Oteller
1 Green Yard Hotel
2 Madanur
3 Asya
4 Asya +
5 Kırgızistan Hotel
6 Elita Hostel
7 Nomad Hotel
8 Kapriz Hotel
9 Karagat Hotel
10 Birkaç küçük hostel

Veriler, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda 
örnekleme yöntemiyle Tablo 1’de listelenen Isık Göl konaklama 
işletmelerine 20.03.2018-20.04.2018 tarihleri arasında araştırmacı 
tarafından bırak-topla yöntemi kullanılmak suretiyle toplanmıştır. 
Yönetici ve çalışan düzeyindeki 143 kişiye anket formları elden 
dağıtılmış ve bunların 143 adedi geri dönmüştür. Geri dönen anket 
formlarından 33’ü, gelişigüzel doldurulması ve işaretlenmemiş so-
ruların çok olması sebebiyle analizlere dahil edilmemiş olup, toplam 
kullanılan anket formu sayısı 110 olmuştur. 
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BULGULAR

Demografik Bulgular
Katılımcıların demografik özellikleri şu şekildedir;  Ankete 32’si erkek 

(% 29,1), 78’i kadın (% 70,9) olmak üzere toplam 110 kişi katılmıştır. An-
kete katılanlar; yaş durumlarına göre % 55,5’i (61 kişi) 18-35, % 22,7’si 
(25 kişi) 35-50 yaş grubunda; % 21,8’i (24 kişi) 50 yaş üstü grupta bulun-
maktadır. Ankete katılanların % 62,7’si (69 kişi) bekar, % 37,3’ü (41 kişi)  
evlidir. Eğitim durumlarına göre, ankete katılanlar arasında en yüksek oran 
% 47,3 (52 kişi) ile üniversite mezunlarına aittir. Üniversite mezunlarını % 
42,7 (47 kişi) ile lise mezunları takip etmektedir. Katılımcıların % 10,0’ı 
(11 kişi) ise ilkokul mezunudur. Katılımcıların % 45,5’i (50 kişi) mavi yaka 
işçi; % 37,3’ü (41 kişi) idari görevlerde bulunan beyaz yaka çalışanlardan 
oluşmakta; % 17,3’ü (19 kişi) ise yönetici grubunu temsil etmektedir. Ka-
tılımcıların % 49,1’i (54 kişi) 1 yıldan az süredir; % 30,0’ı (33 kişi) 1-6 yıl 
arası; % 20,9’u (23 kişi) ise 6 yıldan fazla süredir işletmelerinde görevini 
sürdürmektedir. Katılımcıların %92,7’si (102 kişi) özel sektörde çalışmak-
ta ve sadece %7,3’ü (8 kişi) kamu kurumlarında görev yapmaktadır.

Tanımlayıcı İstatistikler 
Tablo 2 : Tanımlayıcı İstatistikler

 N Minimum Maximum Mean
Std. 
Deviation

Eşin Sosyal Desteği 110 2,00 5,00 3,3386 ,70596
Yöneticinin Sosyal 
Desteği 110 1,00 5,00 3,6864 1,02907

İş Arkadaşlarının 
Sosyal Desteği 110 1,00 5,00 2,8909 ,91717

İş Doyumu 110 1,33 5,00 3,4758 ,96573
Rol Belirsizliği 
ve Çatışmasından 
Kaynaklanan İş Stresi

110 1,00 5,00 2,6750 1,15811

Kaynak 
Yetersizliğinden 
Kaynaklanan İş Stresi

110 1,00 5,00 2,8455 1,05523

İş Yükünden 
Kaynaklanan İş Stresi 110 1,00 5,00 2,6364 ,98360

Valid N (listwise) 110     
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Tablo 2’de çalışmada elde edilen tanımlayıcı istatistikler gösterilmiştir; 
Buna göre, Katılımcıların “eşin desteği” algısı ortalaması “3,3386” olarak 
gerçekleşmiş olup, “katılıyorum”a yakın düzeydedir. “Yönetici destesği” 
algısı ortalaması “3,6864” olarak gerçekleşmiş olup yine “katılıyorum”a 
yakındır. “İş arkadaşlarından destek” algısı ortalaması “2,8909” olarak 
gerçekleşmiş olup yine “ne katılıyorum ne katılmıyorum”a yakındır. “İş 
doyumu” algısı ortalaması “3,4748” olarak gerçekleşmiş olup “katılıyo-
rum”a yakındır. “Rol belirsizliği ve rol çatışmasından kaynaklanan iş stre-
si” algısı “2,6750” gerçekleşmiş olup  “ne katılıyorum ne katılmıyorum”a 
yakındır. “Kaynak yetersizliğinden kaynaklanan iş stresi” algısı, “2,8455” 
olarak gerçekleşmiş olup “ne katılıyorum ne katılmıyorum”a yakındır. “İş 
yükünden kaynaklanan iş stresi” algısı ise “2,6364” olarak gerçekleşmiş 
olup aynı şekilde “ne katılıyorum ne katılmıyorum” düzeyinin çok az üze-
rinde “kalıyorum” a yakın düzeydedir  

Ölçeklerin Faktör Analizi Sonuçları
Faktör analizinde, bağımlı ve bağımsız değişkenler ayrı ayrı ele alına-

rak analiz edilmiştir. Sosyal destek algısı ölçeğinin faktör analizi sonuçları 
aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 3 : Sosyal Destek Algısı Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları

Sorular Eş  
Kökenlilik

Faktör  
Yükü Özdeğer Açıklanan  

Varyans % Ortalama Güvenirlik 
(Alfa)

Eşin Desteği   3,639 45,488 3,3386 ,905
Eşim 
işimle ilgili 
sorunlarımı 
dinlemeye hiç 
istekli değil ®

,875 ,927

    
Eşim işimle 
ilgili konularda 
bana fazla ilgi 
göstermiyor ®

,855 ,910

    
İş yerimde 
benim için işler 
kötüye gitmeye 
başladığında, 
eşimin bana 
destek olacağına 
inanıyorum

,740 ,843

    
İşlerimi 
yapmamda eşim 
bana yardımcı 
oluyor

,721 ,822

    



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Ufuklar326 •

Yöneticinin 
Desteği   1,761 22,016 3,6864 ,887

Yöneticim, 
işimle ilgili 
konularda 
benimle çok iyi 
ilgileniyor

,899 ,926

    
Yöneticim, 
işimle ilgili 
sorunlarımı 
dinlemeye 
isteklidir

,897 ,920

    
İş 
Arkadaşlarının 
Desteği   

1,048 13,095 2,8909 ,565

Çok önemli 
şahsi 
problemlerimi iş 
arkadaşlarımla 
nadiren 
paylaşırım ®

,755 ,853

    
İş 
arkadaşlarımın 
kişilikleri 
hakkında 
neredeyse hiçbir 
şey bilmiyorum 
®

,705 ,803

    

Faktör çıkarma metodu: Temel bileşenler analizi; Döndürme metodu: Varimax; Kaiser-Me-
yer-Olkin Örneklem Yeterliliği: %74,7; Bartlett’s Küresellik Testi için Ki- Kare: 499,090; df: 
28; p<0,001 

Sosyal destek algısına ilişkin olarak yapılan ilk faktör analizi sonucun-
da, faktör sayısı üçten fazla çıkmıştır. Ancak çıkan tabloda faktör yükleri-
nin uygun bileşenlere dağılmadığı görülmüştür. Bu sebeple, faktör yükü 
uygun bileşenlere dağılmayan, “İşyerinde işler kötüleşme başladığında 
yöneticimi bana destek olacağından emin değilim ®”, “Yöneticimin, beni 
gerçekten umursamıyor ®”, “İş arkadaşlarımdan bir veya daha fazlasıyla 
çok yakın dostluğumuz var”, “Bir ya da daha fazla iş arkadaşımla düzenli 
olarak mesai dışında biraraya geliyoruz” ifadeleri ölçekten çıkarılmıştır. 

Sonuç itibariyle, eşin desteği faktörünün öz değeri 3,639’dur ve toplam 
varyansın %45,488’ini açıklamaktadır. Faktörün güvenirliği 0,905 ola-
rak tespit edilmiştir. Yöneticinin desteği faktörünün öz değeri 1,761’dir 
ve toplam varyansın %22,016’sını açıklamaktadır. Faktörün güvenirliği 
0,887 olarak tespit edilmiştir. İş arkadaşlarının desteği faktörünün öz de-
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ğeri 1,048’dir ve toplam varyansın %13,095’ini açıklamaktadır. Faktörün 
güvenirliği 0,565 olarak tespit edilmiştir.

Ölçeğin Bartlett Testi için ki-kare 499,090 ve p anlamlılık değeri 0,001 
olarak gerçekleşmiştir. Kaiser-Meyer-Olkin örneklem değeri 0,747’dir. 
Test sonucu elde edilen değerler, verilerin faktör analizi için uygun oldu-
ğunu göstermektedir.

İş doyumu ölçeğinin faktör analizi sonuçları aşağıda yer almaktadır; 

Tablo 4: İş Doyumu Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları

Sorular Eş  
Kökenlilik

Faktör  
Yükü Özdeğer Açıklanan  

Varyans % Ortalama
Güvenirlik 
(Cronbach  
Alfa)

İş Doyumu   2,118 70,605 3,4758 ,784
İşime hemen 
her gün büyük 
bir istekle 
gidiyorum

,883 ,940

    
Işimden 
oldukça 
memnunum

,849 ,921
    

İşimden bir 
hayli sıkılmış 
durumdayım ®

,386 ,621
    

Faktör çıkarma metodu: Temel bileşenler analizi; Döndürme metodu: Varimax; Kaiser-Me-
yer-Olkin Örneklem Yeterliliği: %57,2; Bartlett’s Küresellik Testi için Ki- Kare: 170,002; df: 3; 
p<0,001

İş doyumu ölçeği için yapılan faktör analizi sonucunda birden faz-
la faktör çıkmış olup, yalnızca genel iş doyumu ölçülmesi amaçlandığı 
ve alt boyut istenmediği için faktör yükü uygun bileşenlere dağılmayan 
“Bu işverenim için çalışmayı herkesten daha çok seviyorum”, “İşimden 
keyif almıyorum®”, “Başka bir işe geçmeyi düşünüyorum®” ifadeleri 
ölçekten çıkarılmıştır. Faktörün öz değeri 2,118’dir ve toplam varyansın 
%70,605’ini açıklamaktadır. Faktörün güvenirliği 0,784 olarak tespit edil-
miştir. Bartlett Testi için ki-kare 170,002 ve p anlamlılık değeri 0,001 ola-
rak gerçekleşmiştir. Kaiser-Meyer-Olkin örneklem değeri 0,572’dir. Test 
sonucu elde edilen değerler, verilerin faktör analizi için uygun olduğunu 
göstermektedir.

İş stresi ölçeğinin faktör analizi sonuçları aşağıda yer almaktadır; 
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Tablo 5: İş Stresi Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları

Sorular Eş  
Kökenlilik

Faktör  
Yükü Özdeğer Açıklanan  

Varyans % Ortalama Güvenirlik 
(Alfa)

Rol Belirsizliği ve 
Çatışması   3,704 46,302 2,6750 ,911

Belirsiz talimatlar altında 
çalışmak zorundayım ® ,874 ,919     

Çoğunlukla farklı 
yöneticilerden birbiriyle 
çelişen iş talepleri 
alıyorum

,831 ,891

    

Farklı iş arkadaşlarımdan 
sık sık birbiriyle çelişen iş 
talepleri alıyorum

,812 ,885
    

İşimde benden ne 
beklendiğini tam olarak 
biliyorum

,665 ,803
    

Kaynak Yetersizliği   1,539 19,243 2,8455 ,887

İşimi yapmak için yeterli 
fiziki alana sahip değilim ,903 ,936     

İşim için ihtiyacım 
olan malzemeleri temin 
etmekte zorlanıyorum

,898 ,915
    

İş Yükü   1,358 16,977 2,6364 ,759

İşimde yapmam gereken 
herşeyi yapabilmek için 
yeterli zamanım var ®

,819 ,901
    

İş yüküm ağır değil ® ,800 ,884     

Faktör çıkarma metodu: Temel bileşenler analizi; Döndürme metodu: Varimax; Kaiser-Me-
yer-Olkin Örneklem Yeterliliği: %70,4; Bartlett’s Küresellik Testi için Ki- Kare: 552,101; df: 
28; p<0,001

İş stresi ölçeği için yapılan faktör analizi sonucunda faktör sayısı bekle-
nilenden farklı çıkmış, faktör yükü uygun bileşenlere dağılmayan ifadeler 
ölçekten çıkarılmıştır. Ancak bu kez de, rol belirsizliği ve rol çatışmasını 
ölçen ifadeler tek faktöre yüklenmiştir. Katılımcıların rol belirsizliği ve 
rol çatışmasına ilişkin algılarının birbirine yakın olduğu anlaşıldığından, 
bu iki alt boyutun tek boyu olarak çalışmada değerlendirilmesine karar 
verilmiştir. Buna göre, “rol belirsizliği ve çatışması” faktörünün öz değeri 
3,704’dür ve toplam varyansın %46,302’sini açıklamaktadır. Faktörün gü-
venirliği 0,911 olarak tespit edilmiştir. Kaynak yetersizliği alt boyutunda 
da faktör yükü uygun bileşenlere dağılmayan ifadeler ölçekten çıkarılmış-
tır. Buna göre, “kaynak yetersizliği” faktörünün öz değeri 1,539’dur ve 
toplam varyansın %19,243’ünü açıklamaktadır. Faktörün güvenirliği 0,887 
olarak tespit edilmiştir. İş yükü alt boyutunda da faktör yükü uygun bile-
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şenlere dağılmayan ifadeler ölçekten çıkarılmıştır. Buna göre, “iş yükü” 
faktörünün öz değeri 1,358’dir ve toplam varyansın %16,977’sini açıkla-
maktadır. Faktörün güvenirliği 0,759 olarak tespit edilmiştir. Bartlett Testi 
için ki-kare 552,101 ve p anlamlılık değeri 0,001 olarak gerçekleşmiştir. 
Kaiser-Meyer-Olkin örneklem değeri 0,704’dür. Test sonucu elde edilen 
değerler, verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir.

Korelasyon Analizi Sonuçları
Sosyal destek ile iş doyumu ve iş stresi arasında bir ilişki olup olmadı-

ğını belirlemek için korelasyon analizi yapılmış olup sonuçlar aşağıda yer 
almaktadır; 

Tablo 6: Sosyal Destek ile İş Doyumu ve İş Stresi Arasındaki İlişki

 N Ortalama Std.  
Sapma 1 2 3 4 5 6 7

1. Eşin Sosyal 
Desteği 110 3,3386 ,70596 1       

2. Yöneticinin  
Sosyal Desteği 110 3,6864 1,02907 ,362** 1      

3. İş 
Arkadaşlarının 
Sosyal Desteği

110 2,8909 ,91717 0,079 -,190* 1     

4. İş Doyumu 110 3,4758 ,96573 ,229* ,359** 0,047 1    

5. Rol 
Belirsizliği ve 
Çatışmasına 
Bağlı İş Stresi

110 2,6750 1,15811 -,260** -0,165 -0,074 -,397** 1   

6. Kaynak 
Yetersizliğine 
Bağlı İş Stresi

110 2,8455 1,05523 -0,118 -0,172 -,200* -,292** ,366** 1  

7. İş Yüküne 
Bağlı İş Stresi 110 2,6364 ,98360 -,207* -,286** -0,039 -,367** 0,173 0,151 1

**p<0,01; 
*p<0,05      

Tablo 6’ya göre;

1.  “Eşin sosyal desteği” ile “iş doyumu” arasında pozitif yönde anlamlı 
(p=0,01) bir ilişki (r = ,229) olduğu görülmektedir ve bu sonuca göre 
“H1 Eşin  sosyal desteği ile işgörenlerin iş doyumu arasında anlamlı bir 
ilişki vardır” hipotezi kabul edilir.

2. “Yöneticinin sosyal desteği” ile “iş doyumu” arasında pozitif yönde 
anlamlı (p=0,01) bir ilişki (r = ,359) olduğu görülmektedir ve bu sonuca 
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göre “H2 Yöneticinin  sosyal desteği ile işgörenlerin iş doyumu arasın-
da anlamlı bir ilişki vardır” hipotezi kabul edilir.

3. “İş arkadaşlarının sosyal desteği” ile “iş doyumu” arasında herhangi bir 
anlamlı ilişki tespit edilememiştir ve bu sonuca göre “H3 İş arkadaşları-
nın  sosyal desteği ile işgörenlerin iş doyumu arasında anlamlı bir ilişki 
vardır” hipotezi reddedilir.

4. “Eşin sosyal desteği” ile “iş stresi” arasında negatif yönde anlamlı bir 
ilişki olduğu görülmektedir ve bu sonuca göre “H4 Eşin  sosyal desteği 
ile işgörenlerin iş iş stresi arasında anlamlı bir ilişki vardır” hipotezi 
kabul edilir.

a. Eşin sosyal desteği” ile iş stresinin “rol belirsizliği ve rol  çatışma-
sından kaynaklı iş stresi” alt boyutu arasında negatif yönde anlamlı 
(p=0,01) bir ilişki (r=-,260) olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre 
“H4a Eşin  sosyal desteği ile işgörenlerin rol belirsizliği ve çatış-
masından kaynaklı iş stresi arasında anlamlı bir ilişki vardır” alt 
hipotezi kabul edilir

b. Eşin sosyal desteği” ile iş stresinin “iş yükü kaynaklı iş stresi” alt 
boyutu arasında negatif yönde anlamlı (p=0,01) bir ilişki (r=-,207) 
olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre, “H4b: Eşin  sosyal desteği 
ile işgörenlerin iş yükü kaynaklı iş stresi arasında anlamlı bir iliş-
ki vardır” alt hipotezi kabul edilir.

c. Eşin sosyal desteği” ile iş stresinin “yetersiz kaynağa dayalı iş stre-
si” alt boyutu arasında anlamlı herhangi bir ilişki bulunamamıştır. 
Bu sonuca göre, “H4c: Eşin  sosyal desteği ile işgörenlerin yetersiz 
kaynağa dayalı iş stresi arasında anlamlı bir ilişki vardır” alt hi-
potezi reddedilir.

5. “Yöneticinin sosyal desteği” ile “iş stresi” arasında negatif yönde an-
lamlı bir ilişki olduğu görülmektedir ve bu sonuca göre “H5 Yöneticinin  
sosyal desteği ile işgörenlerin iş iş stresi arasında anlamlı bir ilişki 
vardır” hipotezi kabul edilir.

f. “Yöneticinin sosyal desteği” ile iş stresinin “rol belirsizliği ve rol  
çatışmasından kaynaklı iş stresi” alt boyutu arasında anlamlı her-
hangi bir ilişki bulunamamıştır. Bu sonuca göre “H5a Yöneticinin 
sosyal desteği ile işgörenlerin rol belirsizliği ve çatışmasından 
kaynaklı iş stresi arasında anlamlı bir ilişki vardır” alt hipotezi 
reddedilir
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g. “Yöneticinin sosyal desteği” ile iş stresinin “iş yükü kaynaklı iş 
stresi” alt boyutu arasında negatif yönde anlamlı (p=0,01) bir ilişki 
(r=-,286) olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre, “H5b: Yöneticinin  
sosyal desteği ile işgörenlerin iş yükü kaynaklı iş stresi arasında 
anlamlı bir ilişki vardır” alt hipotezi kabul edilir.

h. “Yöneticinin sosyal desteği” ile iş stresinin “yetersiz kaynağa da-
yalı iş stresi” alt boyutu arasında anlamlı herhangi bir ilişki bulu-
namamıştır. Bu sonuca göre, “H5c: Yöneticinin  sosyal desteği ile 
işgörenlerin yetersiz kaynağa dayalı iş stresi arasında anlamlı bir 
ilişki vardır” alt hipotezi reddedilir.

6. “İş arkadaşlarının sosyal desteği” ile “iş stresi” arasında negatif yönde 
anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir ve bu sonuca göre “H6 İş arka-
daşlarının  sosyal desteği ile işgörenlerin iş iş stresi arasında anlamlı 
bir ilişki vardır” hipotezi kabul edilir.

g.  “İş arkadaşlarının sosyal desteği” ile iş stresinin “rol belirsizliği ve 
rol  çatışmasından kaynaklı iş stresi” alt boyutu arasında anlamlı 
herhangi bir ilişki bulunamamıştır. Bu sonuca göre “H6a İş arka-
daşlarının sosyal desteği ile işgörenlerin rol belirsizliği ve çatış-
masından kaynaklı iş stresi arasında anlamlı bir ilişki vardır” alt 
hipotezi reddedilir

h. “İş arkadaşlarının sosyal desteği” ile iş stresinin “iş yükü kaynaklı 
iş stresi” alt boyutu arasında negatif yönde anlamlı (p=0,01) bir iliş-
ki (r=-,200) olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre, “H6b: İş arka-
daşlarının  sosyal desteği ile işgörenlerin iş yükü kaynaklı iş stresi 
arasında anlamlı bir ilişki vardır” alt hipotezi kabul edilir.

i. “İş arkadaşlarının sosyal desteği” ile iş stresinin “yetersiz kayna-
ğa dayalı iş stresi” alt boyutu arasında anlamlı herhangi bir ilişki 
bulunamamıştır. Bu sonuca göre, “H6c: İş arkadaşlarının  sosyal 
desteği ile işgörenlerin yetersiz kaynağa dayalı iş stresi arasında 
anlamlı bir ilişki vardır” alt hipotezi reddedilir.

Regresyon Analizi Sonuçları
Korelasyon analizinin yanısıra, sözkonusu değişkenler arasındaki iliş-

kinin niteliğinin belirlenmesi amacıyla, ilişki tespit edilen bağımlı ve ba-
ğımsız değişkenler arasında doğrusal regresyon analizi de yapılmıştır. 
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Tablo 7: Eşin Sosyal Desteğinin İş Doyumuna Etkisine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları

Model
Standardize 
Edilmemiş  
Katsayılar

Standardize 
Edilmiş 
Katsayılar t Anlam 

Düzeyi
B Std. Hata Beta

1
(Sabit) 2,429 ,437  5,557 ,000
Eşin Sosyal 
Desteği ,313 ,128 ,229 2,446 ,016

Bağımlı Değişken: İş doyumu; R: ,229; R²: ,053; Düzeltilmiş R²: ,044;  Model 
İçin F: 5,985, p<0,05

Tablo 7’deki regresyon analizi sonuçlarına göre; R2 determinasyon kat-
sayısı, işgörenlerin “iş doyumu” ile ilgili tutum değişikliğinin “eşin sosyal 
desteği” ile açıklanabileceğini göstermektedir. İşgörenlerin genel “eşin 
sosyal desteği” algısındaki bir birimlik artış, “iş doyumunda” 0,229 birim-
lik bir artışa yol açmaktadır. 

Tablo 8 : Yöneticinin Sosyal Desteği’nin İş Doyumuna Etkisine İlişkin Regresyon Analizi 
Sonuçları

Model
Standardize 
Edilmemiş  
Katsayılar

Standardize 
Edilmiş 
Katsayılar t Anlam 

Düzeyi
B Std. Hata Beta

1
(Sabit) 2,233 ,322  6,925 ,000
Yöneticinin 
Sosyal Desteği ,337 ,084 ,359 4,000 ,000

Bağımlı Değişken: İş doyumu; R: ,359; R²: ,129; Düzeltilmiş R²: ,121;  Model 
İçin F: 16,002, p<0,001

Tablo 8’deki regresyon analizi sonuçlarına göre; R2 determinasyon kat-
sayısı, işgörenlerin iş doyumu ile ilgili tutum değişikliğinin “yöneticinin 
sosyal desteği” algısı ile açıklanabileceğini göstermektedir. İşgörenlerin 
yöneticinin sosyal desteği algısındaki bir birimlik artış, “iş doyumlarında” 
0,359 birimlik bir artışa yol açmaktadır. 
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Tablo 9: Eşin Sosyal Desteği’nin Rol Belirsizliği ve Çatışmasından Kaynaklı İş Stresine 
Etkisine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları

Model
Standardize 
Edilmemiş  
Katsayılar

Standardize 
Edilmiş 
Katsayılar t Anlam 

Düzeyi
B Std. Hata Beta

1
(Sabit) 4,101 ,520  7,887 ,000
Eşin Sosyal 
Desteği -,427 ,152 -,260 -2,803 ,006

Bağımlı Değişken: Rol belirsizliği ve çatışmasından kaynaklı iş stresi; R: ,260; 
R²: ,068; Düzeltilmiş R²: ,059;  Model İçin F: 7,856, p<0,01

Tablo 9’daki regresyon analizi sonuçlarına göre; R2 determinasyon kat-
sayısı, işgörenlerin “rol belirsizliği ve çatışmasından kaynaklı iş stresi” ile 
ilgili tutum değişikliğinin “eşin sosyal desteği” algısı ile açıklanabileceğini 
göstermektedir. İşgörenlerin “eşin sosyal desteği” algısındaki bir birimlik 
artış, “rol belirsizliği ve çatışmasından kaynaklı iş stresi” algısında 0,260 
birimlik bir azalışa yol açmaktadır. 

Tablo 10: Eşin Sosyal Desteği’nin İş Yükü Kaynaklı İş Stresine Etkisine İlişkin Regresyon 
Analizi Sonuçları

Model
Standardize 
Edilmemiş  
Katsayılar

Standardize 
Edilmiş 
Katsayılar t Anlam 

Düzeyi
B Std. Hata Beta

1
(Sabit) 3,602 ,447  8,049 ,000
Eşin Sosyal 
Desteği -,289 ,131 -,207 -2,204 ,030

Bağımlı Değişken: İş yükü kaynaklı iş stresi; R: ,207; R²: ,043; Düzeltilmiş R²: 
,034;  Model İçin F: 4,859, p<0,05

Tablo 10’daki regresyon analizi sonuçlarına göre; R2 determinasyon 
katsayısı, işgörenlerin “iş yükü kaynaklı iş stresi” ile ilgili tutum değişik-
liğinin “eşin sosyal desteği” algısı ile açıklanabileceğini göstermektedir. 
İşgörenlerin “eşin sosyal desteği” algısındaki bir birimlik artış, “iş yükü 
kaynaklı iş stresi” algısında 0,207 birimlik bir azalışa yol açmaktadır. 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Ufuklar334 •

Tablo 11: Yöneticinin Sosyal Desteği’nin İş Yükü Kaynaklı İş Stresine Etkisine İlişkin 
Regresyon Analizi Sonuçları

Model Standardize Edilmemiş  
Katsayılar

Standardize 
Edilmiş 
Katsayılar t Anlam 

Düzeyi
B Std. Hata Beta

1

(Sabit) 3,644 ,337  10,806 ,000
Yöneticinin 
Sosyal 
Desteği

-,273 ,088 -,286 -3,101 ,002

Bağımlı Değişken: İş yükünden doğan iş stresi; R: ,286; R²: ,082; Düzeltilmiş 
R²: ,073;  Model İçin F: 9,615, p<0,01

Tablo 11’deki regresyon analizi sonuçlarına göre; R2 determinasyon 
katsayısı, işgörenlerin “iş yükü kaynaklı iş stresi” ile ilgili tutum değişik-
liğinin “yöneticinin sosyal desteği” algısı ile açıklanabileceğini göster-
mektedir. İşgörenlerin “yöneticinin sosyal desteği” algısındaki bir birimlik 
artış, “iş yükü kaynaklı iş stresi” algısında 0,286 birimlik bir azalışa yol 
açmaktadır. 

Tablo 12: İş Arkadaşlarının Sosyal Desteği’nin Yetersiz Kaynağa Dayalı İş Stresine 
Etkisine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları

Model
B

Standardize 
Edilmemiş  
Katsayılar

Standardize 
Edilmiş 
Katsayılar t Anlam 

Düzeyi
Std. Hata Beta

1

(Sabit) 3,511 ,329  10,676 ,000
İş 
Arkadaşlarının 
Sosyal Desteği

-,230 ,108 -,200 -2,122 ,036

Bağımlı Değişken: Yetersiz kaynağa dayalı iş stresi; R: ,200; R²: ,040; 
Düzeltilmiş R²: ,031;  Model İçin F: 4,503, p<0,05

Tablo 12’deki regresyon analizi sonuçlarına göre; R2 determinasyon 
katsayısı, işgörenlerin “yetersiz kaynağa dayalı iş stresi” ile ilgili tutum de-
ğişikliğinin “iş arkadaşlarının sosyal desteği” algısı ile açıklanabileceğini 
göstermektedir. İşgörenlerin “iş arkadaşlarının sosyal desteği” algısındaki 
bir birimlik artış, “yetersiz kaynağa dayalı iş stresi” algısında 0,200 birim-
lik bir azalışa yol açmaktadır. 

Bu sonuçlara göre araştırmanın bulguları aşağıdaki gibi simgesel bir 
model üzerinde gösterilmiştir.
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Şekil 1: Araştırmanın Sonucu: Sosyal Destek ile İş Doyumu ve İş Stresi Arasındaki İlişki

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Araştırmada, yapılan korelasyon ve regresyon analizlerinde aşağıdaki 

sonuçlara ulaşılmıştır;

1.  “Eşin sosyal desteği” ile “iş doyumu” arasında pozitif yönde an-
lamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.

2. “Yöneticinin sosyal desteği” ile “iş doyumu” arasında pozitif yön-
de anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.

3. “İş arkadaşlarının sosyal desteği” ile “iş doyumu” arasında herhan-
gi bir anlamlı ilişki tespit edilememiştir.

4. “Eşin sosyal desteği” ile “iş stresi” arasında negatif yönde anlam-
lı bir ilişki olduğu görülmektedir. Alt boyutlara bakıldığında, Eşin 
sosyal desteği” ile iş stresinin “rol belirsizliği ve rol  çatışmasına 
bağlı iş stresi” alt boyutu arasında negatif yönde anlamlı ve eşin 
sosyal desteği” ile iş stresinin “iş yüküne bağlı iş stresi” alt boyutu 
arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir

5. “Yöneticinin sosyal desteği” ile “iş stresi” arasında negatif yönde 
anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Alt boyutlara bakıldığın-
da; yöneticinin sosyal desteği” ile iş stresinin “iş yüküne bağlı iş 
stresi” alt boyutu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu 
görülmektedir.
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6. “İş arkadaşlarının sosyal desteği” ile “iş stresi” arasında negatif 
yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedi. Alt boyutlara bakıldı-
ğında; “iş arkadaşlarının sosyal desteği” ile iş stresinin “iş yüküne 
bağlı iş stresi” alt boyutu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki 
olduğu görülmektedir.

Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırmanın temel kısıtı, nispeten küçük bir örneklem üzerinde yapıl-

mış olmasıdır ve bu sebeple sonuçlar genellenemeyecektir. Ayrıca, Türkçe 
ve Rusçaya çevrilmek suretiyle oluşturulan anket sorularının farklı millet-
lerden katılımcılar tarafından çeviri farklılıkları sebebiyle tam anlaşılama-
mış olabileceği ya da kişilerin eğitim düzeyindeki farklılıkları çerçevesin-
de farklı algılamaların sözkonusu olabileceği dikkate alınmalıdır.



Mehmet ULUTAŞ • 337 

KAYNAKÇA
Acker, G. M. (2004). The effect of organizational conditions (role conflict, role 

ambiguity, opportunities for professional development, and social support) 
on job satisfaction and intention to leave among social workers in mental 
health care. Community Mental Health Journal, 40(1), 65–73. https://doi.
org/10.1023/B:COMH.0000015218.12111.26

Adams, G. A., King, L. A., & King, D. W. (1996). Relationships of job and family 
involvement, family social support, and work-family conflict with job and 
life satisfaction. Journal of Applied Psychology, 81(4), 411–420. https://
doi.org/10.1037//0021-9010.81.4.411

Babin, B. J., & Boles, J. S. (1996). The effects of perceived co-worker involvement 
and supervisor support on service provider role stress, performance and job 
satisfaction. Journal of Retailing, 72(1), 57–75. https://doi.org/10.1016/
S0022-4359(96)90005-6

Batıgün, A. D., & Kılıç, N. (2011). İnternet Bağımlılığı ile Kişilik Özellikleri, Sos-
yal Destek, Psikolojik Belirtiler ve Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler 
Arasındaki İlişkiler. Türk Psikoloji Dergisi, 26(67), 1–10.

Boldwin, L. A. (1967). Theories of Child Development. New York: John Willey 
and Sons, Inc.

Bradley, J. R., & Cartwright, S. (2002). Social support, job stress, health, 
and job satisfaction among nurses in the United Kingdom. Interna-
tional Journal of Stress Management, 9(3), 163–182. https://doi.or-
g/10.1023/A:1015567731248

Burke, M. J., Borucki, C. C., & Hurley, A. E. (1992). Reconceptualizing psy-
chological climate in a retail service environment: A multiple-stakeholder 
perspective. Journal of Applied Psychology, 77(5), 717–729. https://doi.
org/10.1037/0021-9010.77.5.717

Ducharme, L. J., & Martin, J. K. (2000). Unrewarding Work, Coworker Support, 
and Job Satisfaction A Test of the Buffering Hypothesis. Work and Ocuu-
pations, 27(2), 223–243.

Holahan, C. J., & Moos, R. H. (1982). Social support and adjustment: Predictive 
benefi ts of social climate indices. American Journal of Community Psy-
chology, 10, 403–415.

LaRocco, J. M. ., House, J. S. ., & French, J. R. . P. . (1980). Social Support , 
Occupational Stress , and Health A. American Sociological Association, 
21(3), 202–218.

Lewis, M. (2010). Causal factors that influence turnover intent in a manufactu-
ring organisation. Retrieved from http://www.repository.up.ac.za/hand-
le/2263/23141

Yıldırım, İ. (1997). Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Geliştirilmesi Güvenirliği 
ve Geçerliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 81–87.



BÖLÜM 17



STRATEJİK MALİYET 
YÖNETİMİ KAPSAMINDA 

GERİYE DÖNÜK 
MALİYETLEME: BİR ÜRETİM 
İŞLETMESİNDE UYGULAMA

Mehmet YÜCENURŞEN1

1  Dr. Öğr. Üyesi, Ortaköy Meslek Yüksek Okulu, Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Türkiye. 
E- mail: yucenursen@hotmail.com





341 BÖLÜM 17

STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ KAPSAMINDA 
GERİYE DÖNÜK MALİYETLEME: BİR ÜRETİM 
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GİRİŞ
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak üretim alanındaki yenilikler muha-

sebe bilgi sistemlerinde değişimler yol açmıştır. Üretim süreçlerinde ge-
lişen teknolojinin yoğun bir şekilde kullanılması ile birlikte, maliyet mu-
hasebesi ve maliyet hesaplamalarına yönelik yeni teknikler geliştirildiği 
görülmektedir.

Üretim süreçlerinin gelişmesi, mamullerin daha hızlı ve daha kalite-
li bir biçimde üretilebilmesine olanak sağlamış ve yeni üretim yönetimi 
tekniklerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Söz konusu teknikler-
den birisi de Tam Zamanında Üretim (TZÜ) tekniğidir. TZÜ’nün en büyük 
özelliği stoksuz veya en az stok ile çalışmasıdır. Ancak TZÜ ile işletmele-
rin stoksuz veya en az stok ile çalışmaları sonucunda geleneksel maliyet 
yöntemlerinin uygulanmasının gereksiz kayıtlara neden olduğu görülmüş-
tür. Bu nedenle, TZÜ felsefesine uygun bir maliyetleme sistemi olan Geri-
ye Dönük Maliyetleme (GDM) geliştirilmiştir. 

Bu çalışmada öncelikle GDM kavramı açıklanmaya çalışılmış ve bir 
üretim işletmesi verileri kullanılarak GDM’nin işleyişi uygulamalı olarak 
incelenmiştir.

1. STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ (SMY)
İşletme stratejilerini oluşturmak için gereksinim duyulan maliyet ve-

rilerinin tam, zamanında ve doğru bir şekilde üretilebilmesini sağlamak 
amacıyla etkin ve verimli bir maliyet yönetim sisteminin planlama ve uy-
gulama süreçlerinin bütünü stratejik maliyet yönetiminin (SMY) kapsamın-
dadır (Dubois, 2003; Pavlatos, 2018; Janjić, Karapavlović ve Damjanović, 
2017). İşletmeye rekabet avantajı sağlayacak stratejilerin belirlenebilmesi 
ve geliştirilebilmesi için gerekli olan stratejik bilgileri elde eden ve uzun 
vadede işletme yöneticilerinin doğru kararlar almasını sağlayan disiplin 
SMY olarak tanımlanmaktadır (Basık, 2012: 19). Bu bağlamda SMY, ma-
liyetlerin düşürülmesi ile işletmenin stratejik konumunun güçlenmesiyle 
ilgilenmektedir (Freedman, 1993). Başka bir tanımda SMY; “işletmenin 
maliyet yapısını stratejisiyle uyumlu hale getirme ve işletme stratejilerinin 

1  Dr. Öğr. Üyesi, Ortaköy Meslek Yüksek Okulu, Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Türkiye. E- 
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uygulanmasına yön verme” olarak ifade edilmektedir (Anderson & Dek-
ker, 2009).

Stratejik yönetim ve maliyet yönetimi kavramlarının bir araya getiril-
mesi ile ortaya çıkan SMY (Tünel & Gülençer, 2018); geleneksel maliyet 
yönetimi (GMY) gibi yalnızca karar alma süreçlerinde kullanılan verileri 
oluşturmaz, aynı zamanda işletme stratejilerinin düzenlenmesi, değişti-
rilmesi ve rekabet avantajı araştırma gibi yeni karar verme süreçlerinin 
oluşumu, düzenlemesi ve araştırılması ile ilgili bilgileri de hazırlar (Yüz-
başıoğlu & Ceran, 2004). 

GMY’nin temel amacı üretilen mamul maliyetini hesaplamaktır. Başka 
bir ifade ile GMY, maliyetleri muhasebeye dayalı olarak tanımlamakta ve 
değerlendirmektedir. Ancak SMY’nin temel prensibi, müşteriler ve işlet-
me için uygun maliyetli bir mamul üretebilmektir (Henri, Boiral ve Roy, 
2016). Bu bağlamda, geleneksel maliyet yönetimi ile stratejik maliyet yö-
netiminin maliyetlere bakış açıları Şekil-1’de verilmektedir.

Şekil 1. Geleneksel Maliyet Yönetimi ile Stratejik Maliyet Yönetiminin Maliyetlere Bakış 
Açıları

Kaynak: Cooper & Slagmulder, 1998. Aktaran: Akbaş, 2011.

Geleneksel maliyet yöntemi tedarik,  üretim, satış ve satış sonrası mali-
yetleri ürün ile ilişkilendirmektedir. SMY ise tedarik ile başlayan üretim ve 
satış sonrası her sürecin maliyetlemesini ayrı ayrı olarak göstermektedir. 
Bu sayede işletmede yürütülen her bir sürecin verdiği katkı ve yüklediği 
maliyet ayrı ayrı ölçülebilmektedir. 

SMY genel olarak ele alındığında pazar – müşteri ve ürün odaklı bakış 
açısına sahiptir. Pazardaki rekabet boyutu müşteri beklentileri ile ürünün 
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kalitesi ve fiyatı, ürün satışı ve karlılığı üzerinde etkili olmaktadır. Bu du-
rum, işletmelerin beklenen karlılığa ulaşmak için gerçekleşen maliyetler 
üzerinden odaklanmasını ve süreçlerin sürekli iyileştirme çabalarını ge-
rekli kılmaktadır.

SMY, yoğun rekabet ortamında işletmenin geleceğe yönelik plan ve stra-
tejilerinin oluşturulmasına olanak sağlamaktadır (Köroğlu, 2012; Shank 
& Govindarajan, 1992). Bu bağlamda, uzun vadede işletmenin karlılığını 
sürdürülebilir kılacak bir yaklaşımdır (Taleghani, 2017). Ancak SMY’nin 
etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için (Karcıoğlu, 2000: 79-80; 
Ilic, Milicevic ve Cvtekovic, 2010);

• Bilgi teknolojilerinin desteğinin sağlanması, 

• Etkin bir proje yönetim sisteminin oluşturulması,

• SMY’nin üst yönetim ve işletmenin stratejik birimlerini yöneten 
yöneticilerin sorumluluğuna verilmesi,

• İşletmenin “öğrenen örgüt” olarak görülmesi gerekmektedir.

SMY, işletmenin dış çevresini de göz önünde bulundurarak hareket 
edilmesini, düşük maliyetlere ulaşabilmek amacıyla maliyetlerin etkin bir 
şekilde yönetimini, pazara yönelik mamul verileri ile stratejik planlama 
ve kontrol süreçlerinin gerçekleştirilmesini öngören bir sistemdir (Yüz-
başıoğlu & Ceran, 2004; Govindarajan & Shank, 1992). Shank (1989) 
SYM’nin, stratejik yönetim alanyazınında da yer alan; değer zinciri analizi 
(value chain analysis), stratejik konumlandırma analizi (strategic positio-
ning analysis) ve maliyet etmenleri analizi (cost driver analysis) konuların-
dan ortaya çıktığını belirtmektedir.

• Değer Zinciri Analizi: Değer zinciri, bir ürün/hizmetin üretimin-
den itibaren nihai tüketiciye ulaşmasına kadar olan tüm işlemleri 
içermektedir. Değer zinciri analizi ise işletmenin rekabet avantajı 
sağlayabilmesi için değer oluşturan her bir faaliyeti ve bu faali-
yetler arasındaki ilişkiyi inceleyerek işletmenin farklılaşmasını ve 
düşük maliyetlere ulaşmasını sağlayan stratejik bir araçtır (Porter, 
1985: 33; Lord, 1996; Pant & Hsu, 1996).

• Stratejik Konumlandırma Analizi: Maliyet yönetiminin işletme-
deki rolüne göre; işletmenin stratejik konumlandırma için kullana-
cağı verilerin elde edilmesini sağlayan bir araçtır (Shank, 1989).

• Maliyet Etmenleri Analizi: İşletmede maliyetlerin meydana gel-
me nedenlerini, başka bir ifade ile toplam maliyet düzeyinde artış/
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azalışa neden olabilecek faktörlerin analiz edildiği süreçtir (Shank, 
1989; Shank & Govindarajan, 1992).

2. GERİYE DOĞRU MALİYETLEME (GDM)
“Backflush Costing” kavramının literatürde Türkçe’ye “Geriye Doğ-

ru Maliyetleme, Geri Püskürtme Yöntemi, Geri Yansıtma Maliyetlemesi, 
Çıktı Aşamasında Maliyetleme, Tam Zamanında Üretim Ortamında Ma-
liyet Muhasebesi” kavramları ile tanımlandığı görülmektedir. Çalışmada, 
Türkçe karşılık olarak  “Backflush Costing” kavramını en çok karşıladığı 
düşünülen “Geriye Dönük Maliyetleme” kavramı kullanılacaktır. Geriye 
doğru maliyetleme (GDM), temelde tam zamanında üretim (TZÜ) sistemi-
ni benimsemiş işletmelerde kullanılan (Sutherland & Canwell, 2004: 24); 
“standart maliyet bilgilerini esas alan ve maliyet muhasebesi kayıtlarını 
azaltan bir maliyetleme yaklaşımı” (Bekçioğlu & Köroğlu, 2013), direkt 
ilk madde ve malzeme alımından ürünün satışına kadar olan muhasebe 
akış sürecini kısaltan maliyetleme sistemi (Horngren, Datar, & Rajan, 
2012:719; VanDerbeck, 2010: 95), standart maliyet verilerini baz alan ve 
maliyet muhasebesi kayıtlarını azaltan bir maliyetleme sistemi (Ramezani 
& Mahdloo, 2014) olarak tanımlanmaktadır.

TZÜ sisteminin muhasebedeki uzantısı olan GDM (Tektüfekçi & Selek, 
2009), geleneksel üretimin aksine itme değil çekme esasına dayanmaktadır 
(Hansen, Mowen, & Guan, 2009: 401). Bu bağlamda, işletme TZÜ siste-
mini benimsediğinden en az stok ile çalışacak ve kapsamlı bir maliyet he-
saplamasına ihtiyaç kalmayacaktır (Durden, et al., 1999). GDM’nin temel 
özellikleri aşağıdaki gibidir (Cengiz & Uyar, 2011; Atmaca & Terzi, 2007; 
Tektüfekçi & Selek, 2009; Younies, et al., 2007; Çakıcı, 2006):

• Mamul üretimi ve teslimi partiler halinde gerçekleştirilmektedir.

• Standart maliyet yöntemi kullanılmakta ve stok maliyetleri geriye 
doğru tespit edilmektedir.

• Yarı mamullerin olmadığı bir üretim sistemi varsayılmakta ve yarı 
mamul aşaması için maliyet hesaplaması yapılmamaktadır.

• Faaliyet Tabanlı Maliyetleme yaklaşımına duyulan gereksinim 
azalmaktadır.

• Mamullerin tamamlanması ve satışından sonra maliyet hesaplama-
ları ve kayıtları gerçekleştirilmektedir.

• Maliyet kayıtları daha basit ve sade hale gelmektedir.
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Tablo 1. Geleneksel Maliyetleme ve Geriye Dönük Maliyetleme Sistemlerinin Karşılaştırılması

Geleneksel Geriye Dönük 
Maliyetleme

Maliyet Kayıt 
Sistemi

Direkt ilk madde ve malzeme 
alımından mamulün üretim 
sürecinin tamamlanmasına 
kadar olan bütün maliyet 
hareketlerinin kayıt edilmesi.

Mamul üretimi 
tamamladığı zaman 
maliyet kayıtlarının 
gerçekleştirilmesi.

Stok 
Muhasebesi

Hammadde Stokları
Yarımamul Stokları
Mamul Stokları

Süreçteki Stoklar
Mamul Stokları

Mamul 
Maliyetleri

Direkt İlk Madde ve Malzeme
Direkt İşçilik
Genel Üretim Giderleri

Direkt İlk Madde ve 
Malzeme
Dönüştürme Maliyetleri

Kaynak: Horngren, Harrison ve Oliver, 2012.

Standart maliyetlerin doğru bir şekilde belirlenmesi halinde, GDM üre-
tilen mamul maliyeti için makul bir yaklaşım olma özelliğini göstermekte-
dir (Karcıoğlu & Nuray, 2010). Çünkü günümüz yoğun rekabet ortamında, 
hammadde maliyetlerinde dalgalanma olasılığı düşüktür ve hammadde 
maliyetleri düşük seviyededir. Bu bağlamda, kapsamlı bir şekilde mamul 
maliyetlerini izlemek gerekmemektedir. 

Şekil 2. Geleneksel ve Geriye Dönük Maliyetlemede Hesapların Akışı

Kaynak: Bhuiyan ve Billah, 2004. Aktaran: Çakıcı, 2006.
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Bilndiği üzere geleneksel maliyetlemede işlem akışı şu şekilde işle-
mektedir:

• Direkt maddeler öncelikle ilgili stok hesabına alınır,

• Stok kartları ile kullanılan direkt maddelerin maliyeti yarımamuller 
hesabına aktarılır,

• Direkt işçilik ve genel üretim giderleri yarımamuller hesabına ak-
tarılır,

• Mamul üretimi tamamlanınca, yarımamuller hesabında izlenen ma-
liyetler mamuller hesabına aktarılır,

• Mamul satışı gerçekleştiğinde, söz konusu satışa konu mamullerin 
maliyeti satılan mamuller maliyeti hesabında aktarılır.

GDM’de ise yarımamuller ve mamuller hesapları maliyet akışında yer 
almamaktadır. TZÜ sistemini uygulayan bir işletmede, stoklar en az sevi-
yede olacağı için stok hesaplarının izlenmesine ihtiyaç duyulmamaktadır. 
Direkt malzemeler yalnızca gerektiği zaman satın alındığı için kullanıma 
ilişkin bir kayıt tutulması gereksiz hale gelmektedir. GDM’de stok hare-
ketleri mamul üretimi tamamlanıncaya kadar izlenmemektedir. Bu bağ-
lamda, GDM’nin uygulama seçenekleri ve aşamaları Tablo 2’deki gibidir.

Tablo 2. GDM’nin Uygulama Seçenekleri ve Aşamaları

Uygulama 
Seçeneği

Hareket 
Noktası 
Sayısı

Aşamalar

Backflush (A) 3
1- Direkt ilk madde ve malzeme alımı,
2- Mamullerin tamamlanması,
3- Mamullerin satışı.

Backflush (B) 2
1- Direkt ilk madde ve malzeme alımı,
2- Mamullerin satışı.

Backflush (C) 2
1- Mamullerin tamamlanması,
2- Mamullerin satışı.

Backflush (D) 1 1- Mamullerin satışı.
Kaynak: Horngren, Foster ve Datar, 1997: 727; Çakıcı, 2006.

Tablo 2’ye göre GDM’nin uygulama seçeneklerinde; (A) seçeneğinde 
yarımamul stokları, (B) seçeneğinde yarımamul ve mamul stokları, (C) 
seçeneğinde direkt ilk madde ve malzeme ve yarımamul stokları ve (D) se-
çeneğinde ise direkt ilk madde ve malzeme, yarımamul ve mamul stokları 
yani bütün stok kalemleri yer almamaktadır.
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3. UYGULAMA
Uygulamaya konu şirket Aksaray ili, Aksaray Organize Sanayi Böl-

gesinde faaliyet göstermektedir. Şirket, ismini vermek istememekte olup, 
faaliyet alanı Camelyaf Takviyeli Plastik (CTP) boru bağlantı elemanları 
üretimidir.

 Şirket 60.000 m2 açık ve 7.000 m2 kapalı alan üzerinde faaliyet gös-
termektedir. Şirket, CTP boruları 0,3 metreden 15 metreye kadar boy ve 
300 milimetreden 4200 milimetreye kadar çap uzunluğunda üretebilmek-
tedir. Şirket sermayesi 6.050.000,00 TL olup, şirkette 6 adet beyaz yakalı 
personel ve 80 mavi yakalı personel olmak üzere toplam 86 personel ça-
lışmaktadır.

Şirket, TZÜ felsefesini uygulamakta olup, sipariş bazlı üretim gerçek-
leştirmektedir. Bu bağlamda, 2019/Ocak döneminde sipariş edilen 500 
metre 1000 milimetre çap boru örnek olarak seçilmiştir. İşletme yönetici-
lerinden elde edilen bilgiye göre işletme 2019/Ocak ayında kapasitesinin 
%80’nini kullanmıştır. Söz konusu siparişe ilişkin standart ve fiili maliyet-
ler Tablo 3’teki gibidir. Uygulamada, hesaplama kolaylığı açısından KDV 
ihmal edilmiştir. 

Uygulamada kullanılacak hesap planı; 25.12.2018 tarihinde Kamu Gö-
zetimi Kurumu resmi internet sitesi olan www.kgk.gov.tr adresinde yayın-
lanan ve paydaşların görüşüne sunulana finansal raporlama standartlarına 
uygun hesap planı taslağı olarak belirlenmiştir.

1000 MİLİMETRE ÇAP BORU İÇİN STANDART MALİYET VERİLERİ
Direkt İlk Madde ve Malzeme Standart Maliyetleri
Hammadde Miktar Fiyat (TL) Maliyet (TL)
Reçine 71,00 (Lt) 6,20 440,20
Silis Kumu 169,60 (Kg) 0,16 27,14
Cam Elyaf (Chop) 53,60 (m3) 5,25 281,40
Conta (Gasket) 0,34 (Adet) 37,50 12,75
Toplam 761,49

Direkt İşçilik Standart Maliyetleri
İşçilik Türü Standart Süre 

(Dakika)
Standart Ücret 
(TL/Dakika)

Maliyet (TL)

Standart Boru Üretimi 23,32 16,30 380,12
Bağlantı Parçaları 
Üretimi

5,48 3,83 20,99

Toplam 401,10
Genel Üretim Giderleri Standart Maliyetleri
Gider Türü Maliyet (TL)
Sabit   42,20
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Değişken   125,60
Toplam   167,80

500 METRE1000 MİLİMETRE ÇAP BORU İÇİN FİİLİ MALİYET 
VERİLERİ

Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiili Maliyetleri
Hammadde Miktar Fiyat (TL) Maliyet (TL)
Reçine 35.500,00 6,27 222.585,00
Silis Kumu 84.800,00 0,18 15.264,00
Cam Elyaf (Chop) 26.800,00 5,28 141.504,00
Conta (Gasket) 170,00 37,76 6.419,20
Toplam 385.772,20
Direkt İşçilik Fiili Maliyetleri
İşçilik Türü Fiili Süre 

(Dakika)
Fiili Ücret (TL/
Dakika)

Maliyet (TL)

Standart Boru Üretimi 11.660,00 16,30 190.058,00
Bağlantı Parçaları 
Üretimi

2.740,00 3,83 10.494,20

Toplam 200.552,20
Genel Üretim Giderleri Fiili Maliyetleri

Gider Kalemi Maliyet (TL)
Sabit   22.250,00
Değişken   63.800,00
Toplam   86.050,00

Tablo 3. Siparişe İlişkin Standart ve Fiili Maliyetler

İşletmede 2 adet makine sonsuz üretim tekniğine göre planlanmıştır. 
Üretimin hızı borunun çapına ve barına göre değişmektedir. Borunun çapı 
ve barı artırıldıkça hız düşmekte ve doğru orantılı olarak işçilik maliyetleri 
değişmekte ve artmaktadır. İşletme veri tabanı incelendiğinde 80.000 adet 
boru tip ve çapına göre standart hale getirilmiş reçete bulunmaktadır. Bu 
reçeteler borunun kullanılacağı yere, uzunluğuna, çapına ve uygulanacak 
basınca göre standart hale getirilmiştir.

3.1. Geleneksel Maliyetleme Yöntemi
Söz konusu bu verilere göre, geleneksel maliyetleme çerçevesinde 

Standart Maliyet + Tam Maliyet yöntemlerine göre yapılacak muhasebe 
kayıtları aşağıdaki gibidir.

1) Hammadde satın alınmasına ilişkin kayıt gerçekleştirilmiştir.
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/
150 İLK MADDE VE MALZEME 385.722,20
  150.01. Reçine 222.585,00
  150.02. Silis Kumu 15.264,00
  150.03 Cam Elyaf (Chop) 141.504,00
  150.04 Conta (Gasket) 6.419,20

İLGİLİ HESAPLAR 385.722,20
Hammadde satın alınması 

/
2) Üretim maliyetlerinin standart maliyetler üzerinden yansıtılmasına 

ilişkin kayıt gerçekleştirilmiştir.

/
151 YARIMAMULLER - ÜRETİM 665.197,20

711 DİREKT İLK MAD. VE MALZ. YANS. 380.745,00

721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANS. 200.552,20
731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANS. 83.900,00
Standart üretim maliyetlerinin yansıtılması
DİMMY: 500 x 761,49 = 380.745
DİGY: (11.660 x 16,30) + (2.740 x 3,83) = 
200.552,20
GÜGY: (42,20 x 500) + (125,60 x 500) = 
83.900

/
152 MAMULLER 665.197,20

151 YARIMAMULLER - ÜRETİM 665.197,20
Üretimin tamamlanması

/
3) Siparişin üretilmesi için hammadde sevki gerçekleştirilmiştir.

/
710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME 385.722,20
150 İLK MADDE VE MALZEME 385.722,20
  150.01. Reçine 222.585,00
  150.02. Silis Kumu 15.264,00
  150.03 Cam Elyaf (Chop) 141.504,00
  150.04 Conta (Gasket) 6.419,20
DİMM’nin üretimde kullanılması 

/
4) Tahakkuk eden direkt işçilik giderlerine ilişkin kayıt gerçekleştiril-

miştir.
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/
720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 200.552,20

İLGİLİ HESAPLAR 200.552,20
İşçilik giderlerinin tahakkuku

/

5) Tahakkuk eden genel üretim giderlerine ilişkin kayıt gerçekleştiril-
miştir.

/
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 086.050,00

İLGİLİ HESAPLAR 086.050,00
Genel üretim giderlerinin tahakkuku

/

6) Yansıtma hesapları kapatılmış ve farklara ilişkin kayıtlar gerçekleş-
tirilmiştir.

/

711 DİREKT İLK MAD. VE MALZ. YANS. 380.745,00
712 DİREKT İLK MAD. VE MALZ. FİYAT 
FARKI 4.977,20

710 DİREKT İLK MADDE VE 
MALZEME 385.722,20

Yansıtma hesabının kapatılması
DİMM fiyat farkı:385.722,20 – 380.745 = 
4.977,20

/
721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANS. 200.552,20

720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 200.552,20
Yansıtma hesabının kapatılması

/
731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANS. 83.900,00
732 GENEL ÜRETİM GİD. BÜTÇE 
FARKLARI 2.150,00

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 086.050,00
Yansıtma hesabının kapatılması
GÜG bütçe farkı: 86.050 – 83.900 =  2.150

.

/

7) Üretimi tamamlanan mamulün satış kaydı gerçekleştirilmiştir.
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/
İLGİLİ HESAPLAR 950.000,00

600 YURT İÇİ SATIŞLAR 950.000,00
Mamul satış kaydı

/
620 SATILAN MAMUL MALİYETİ 665.197,20

152 MAMULLER 665.197,20
Satılan mamul maliyeti kaydı

/

8) Dönem sonunda ilgili kayıtlar gerçekleştirilmiştir.

/
620 SATILAN MAMUL MALİYETİ 007.127,20
712 DİREKT İLK MAD. VE MAL. FİY. F. 4.977,20
732 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜT. F. 2.150,00
İlgili farkların yansıtılması

/

690 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER 
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 672.324,40

620 SATILAN MAMUL 
MALİYETİ 672.324,40

Sonuç hesaplarına aktarım
/

Bu bağlamda geleneksel maliyetlemeye göre oluşturulan büyük defter 
kayıtları ve işleyiş süreci verilmektedir.
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3.2. Geriye Dönük Maliyetleme

3.2.1. A Seçeneği
Söz konusu bu verilere göre, geriye dönük maliyetleme çerçevesinde 

Standart Maliyet + Normal Maliyet yöntemlerine göre yapılacak muhase-
be kayıtları aşağıdaki gibidir.

1) Hammadde satın alınmasına ilişkin kayıt gerçekleştirilmiştir. Söz 
konusu kayıt, geleneksel maliyetleme yönteminde gerçekleştirilen 
kayıt ile aynıdır.

/
150 İLK MADDE VE MALZEME 385.722,20
  150.01. Reçine 222.585,00
  150.02. Silis Kumu 15.264,00
  150.03 Cam Elyaf (Chop) 141.504,00
  150.04 Conta (Gasket) 6.419,20

İLGİLİ HESAPLAR 385.722,20
Hammadde satın alınması 

/

2) A seçeneğinde, DİMM kullanımlarına ilişkin bir kayıt yapılmayacak, 
DİG ve GÜG için ise geleneksel maliyet yönteminde gerçekleştirilen 
kayıtlar yapılacaktır. Ancak bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Stan-
dartları uyarınca Normal Maliyet yöntemi benimsenmiştir. Bu bağ-
lamda, sabit GÜG kapasite kullanım oranına göre hesaplanacaktır.

/
720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 200.552,20

İLGİLİ HESAPLAR 200.552,20
İşçilik giderlerinin tahakkuku

/
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 081.600,00

İLGİLİ HESAPLAR 081.600,00
Genel üretim giderlerinin tahakkuku
Değişken Genel Üretim Giderleri: 63.800
Sabit Genel Üretim Giderleri: 22.250 x % 
80(KKO) = 17.800 

/

3) Üretim maliyetlerinin standart maliyetler üzerinden yansıtılmasına 
ilişkin kayıt gerçekleştirilmiştir. Görüldüğü üzere, bu aşamada 151 
YARIMAMULLER – ÜRETİM hesabı atlanmış ve standart mali-
yetler doğrudan 152 MAMULLER hesabına yansıtılmıştır. 
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/
152 MAMULLER 660.977,20

711 DİREKT İLK MAD. VE MALZ. 
YANS. 380.745,00
721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 
YANS. 200.552,20
731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 
YANS. 79.680,00

Standart üretim maliyetlerinin yansıtılması
DİMMY: 500 x 761,49 = 380.745
DİGY: (11.660 x 16,30) + (2.740 x 3,83) = 
200.552,20
GÜGY: (42,20 x 500*%80) + (125,60 x 500) = 
83.900

/

4) Mamul standart maliyetinin gider hesaplarından yansıtılması 
gerçekleştirilmiştir.

/
711 DİREKT İLK MAD. VE MALZ. YANS. 380.745,00
710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME 380.745,00
Yansıtma hesabının kapatılması

/
710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME 380.745,00

150 İLK MADDE VE MALZEME 380.745,00
  150.01. Reçine 222.585,00
  150.02. Silis Kumu 15.264,00
  150.03 Cam Elyaf (Chop) 
141.504,00
  150.04 Conta (Gasket) 6.419,20

/
721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANS. 200.552,20

720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 200.552,20
Yansıtma hesabının kapatılması

/
731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANS. 79.680,00

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 79.680,00
Yansıtma hesabının kapatılması .

/

5) Üretimi tamamlanan mamulün satış kaydı gerçekleştirilmiştir.
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/
İLGİLİ HESAPLAR 950.000,00

600 YURT İÇİ SATIŞLAR 950.000,00
Mamul satış kaydı

/
620 SATILAN MAMUL MALİYETİ 660.977,20

152 MAMULLER 660.977,20
Satılan mamul maliyeti kaydı

/
6) Yansıtma hesapları kapatılmış ve farklara ilişkin kayıtlar gerçek-

leştirilmiştir. İşletme TZÜ ortamında faaliyet gösterdiğinden dolayı 
stoksuz çalışmaktadır. Dolayısıyla 150 İLK MADDE ve MALZE-
ME hesabının bakiyesi fark olarak kabul edilmektedir. Benzer şe-
kilde DİG ve GÜG için farkların belirlenmesi ve sonuç hesaplarına 
aktarılması gerçekleştirilmiştir.

/
712 DİREKT İLK MAD. VE MALZ. FİYAT 
FARKI 4.977,20

150 İLK MADDE VE MALZEME 4.977,20
DİMM Farklarının Belirlenmesi

/
732 GENEL ÜRETİM GİD. BÜTÇE 
FARKLARI 1.920,00

730 GENEL ÜRETİM 
GİDERLERİ 001.920,00

GÜG Farklarının Belirlenmesi

/
620 SATILAN MAMUL MALİYETİ 006.897,20

712 DİREKT İLK MAD. VE 
MAL. FİY. F. 004.977,20
732 GENEL ÜRETİM 
GİDERLERİ BÜT. F. 1.920,00

İlgili farkların yansıtılması

/
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7) Dönem sonunda ilgili kayıtlar gerçekleştirilmiştir.
/

690 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER 
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 672.094,40

620 SATILAN MAMUL 
MALİYETİ 667.874,40

624 DAĞITILMAYAN SABİT 
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 4.220,00

Sonuç hesaplarına aktarım
GÜGY: (42,20 x 500*%20)

/

Bu bağlamda GDM A seçeneğine göre oluşturulan büyük defter kayıt-
ları ve işleyiş süreci verilmektedir.



Mehmet YÜCENURŞEN • 357 

3.2.2. B Seçeneği
Söz konusu bu verilere göre, geriye dönük maliyetleme çerçevesinde 

Standart Maliyet + Normal Maliyet yöntemlerine göre yapılacak muhase-
be kayıtları aşağıdaki gibidir.

1) Hammadde satın alınmasına ilişkin kayıt A seçeneğindeki kayıt ile 
aynıdır.

/
150 İLK MADDE VE MALZEME 385.722,20
  150.01. Reçine 222.585,00
  150.02. Silis Kumu 15.264,00
  150.03 Cam Elyaf (Chop) 141.504,00
  150.04 Conta (Gasket) 6.419,20

İLGİLİ HESAPLAR 385.722,20
Hammadde satın alınması 

/
2) Aynı şekilde B seçeneğinde de DİMM kullanımlarına ilişkin 

kayıt yapılmayacaktır. DİG ve GÜG için ise yapılacak 
kayıtlar A seçeneğindeki gibidir.

/
720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 200.552,20

İLGİLİ HESAPLAR 200.552,20
İşçilik giderlerinin tahakkuku

/
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 081.600,00

İLGİLİ HESAPLAR 081.600,00
Genel üretim giderlerinin tahakkuku
Değişken Genel Üretim Giderleri: 63.800
Sabit Genel Üretim Giderleri: 22.250 x % 
80(KKO) = 17.800 

/

3) Bu aşamada, B seçeneği uygulama şartları gereğince üretilen ma-
mullerin standart maliyetleri 620 SATILAN MAMULLER MALİ-
YETİ hesabına aktarılmaktadır. Başka bir ifade ile 151 YARIMA-
MULLER – ÜRETİM ve 152 MAMULLER hesapları atlanmıştır.
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/
620 SATILAN MAMUL MALİYETİ 660.977,20

711 DİREKT İLK MAD. VE 
MALZ. YANS. 380.745,00

721 DİREKT İŞÇİLİK 
GİDERLERİ YANS. 200.552,20

731 GENEL ÜRETİM 
GİDERLERİ YANS. 79.680,00

Standart üretim maliyetlerinin yansıtılması
DİMMY: 500 x 761,49 = 380.745
DİGY: (11.660 x 16,30) + (2.740 x 3,83) = 
200.552,20
GÜGY: (42,20 x 500*%80) + (125,60 x 
500) = 83.900

/

4) Bu aşamada ise, A seçeneğinde olduğu gibi DİMM, DİG ve GÜG 
standart maliyetler üzerinden geriye doğru gidilerek çekilecektir.

/
711 DİREKT İLK MAD. VE MALZ. YANS. 380.745,00

710 DİREKT İLK MADDE VE 
MALZEME 380.745,00

Yansıtma hesabının kapatılması

/

710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME 380.745,00
150 İLK MADDE VE MALZEME 380.745,00
  150.01. Reçine 222.585,00
  150.02. Silis Kumu 15.264,00
  150.03 Cam Elyaf (Chop) 
141.504,00
  150.04 Conta (Gasket) 6.419,20

/
721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANS. 200.552,20

720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 200.552,20
Yansıtma hesabının kapatılması

/

731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANS. 79.680,00
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 79.680,00

Yansıtma hesabının kapatılması .
/
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5) Üretilen mamulün satış kaydı gerçekleştirilmiştir.

/
İLGİLİ HESAPLAR 950.000,00

600 YURT İÇİ SATIŞLAR 950.000,00
Mamul satış kaydı

/

6) Farklara ilişkin kayıtlar gerçekleştirilmiştir.

/
712 DİREKT İLK MAD. VE MALZ. 
FİYAT FARKI 4.977,20

150 İLK MADDE VE 
MALZEME 4.977,20

DİMM Farklarının Belirlenmesi
/

732 GENEL ÜRETİM GİD. BÜTÇE 
FARKLARI 1.920,00

730 GENEL ÜRETİM 
GİDERLERİ 001.920,00

GÜG Farklarının Belirlenmesi
/

620 SATILAN MAMUL MALİYETİ 006.897,20
712 DİREKT İLK MAD. VE 
MAL. FİY. F. 004.977,20

732 GENEL ÜRETİM 
GİDERLERİ BÜT. F. 1.920,00

İlgili farkların yansıtılması
/

7) Dönem sonunda ilgili kayıtlar gerçekleştirilmiştir.

/
690 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER 
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 672.094,40

620 SATILAN MAMUL 
MALİYETİ 667.874,40

624 DAĞITILMAYAN SABİT 
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 4.220,00

Sonuç hesaplarına aktarım
GÜGY: (42,20 x 500*%20)

/
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Bu bağlamda GDM B seçeneğine göre oluşturulan büyük defter 
kayıtları ve işleyiş süreci verilmektedir.
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3.2.3. C Seçeneği
C seçeneğinde hareket noktası mamullerin tamamlanması ve mamulle-

rin satışıdır. Söz konusu bu verilere göre, geriye dönük maliyetleme çerçe-
vesinde Standart Maliyet + Normal Maliyet yöntemlerine göre yapılacak 
muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir.

1) Diğer 2 seçeneğin aksine C seçeneğinde hammadde satın alınması-
na rağmen stok hesabında izlenmemekte, 152 MAMULLER hesabı 
kullanılmaktadır. DİG ve GÜG için ise gider hesaplarında izlenme-
mekte, doğrudan 152 MAMULLER hesabına kaydedilmektedir.

/
152 MAMULLER 667.874,40

İLGİLİ HESAPLAR 667.874,40
DİMM: 385.722,20
DİG: 200.552,20
GÜG: 81.600,00

/

2) Satılan mamullerin standart maliyetleri 620 SATILAN MAMUL-
LER MALİYETİ hesabına aktarılmaktadır.

/
620 SATILAN MAMUL MALİYETİ 660.977,20

152 MAMULLER 660.977,20

/

3) Farkın belirlenmesiyle birlikte aşağıdaki kayıt gerçekleştirilir.

/
620 SATILAN MAMUL MALİYETİ 6.897,20

152 MAMULLER 6.897,20

/

4) Mamulün satış kaydı gerçekleştirilir.

/
İLGİLİ HESAPLAR 950.000,00

600 YURT İÇİ SATIŞLAR 950.000,00
Mamul satış kaydı

/
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5) Dönem sonunda ilgili kayıtlar gerçekleştirilir.

/
690 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER 
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 672.094,40

620 SATILAN MAMUL 
MALİYETİ 667.874,40

624 DAĞITILMAYAN 
SABİT GENEL ÜRETİM 
GİDERLERİ

4.220,00

Sonuç hesaplarına aktarım
GÜGY: (42,20 x 500*%20)

/

Bu bağlamda GDM C seçeneğine göre oluşturulan büyük defter kayıt-
ları ve işleyiş süreci verilmektedir.
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3.2.4. D Seçeneği
D seçeneğinde tek hareket noktası mamullerin satışıdır. Söz konusu bu 

verilere göre, geriye dönük maliyetleme çerçevesinde Standart Maliyet + 
Normal Maliyet yöntemlerine göre yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdaki 
gibidir.

1) D seçeneğinde DİMM, DİG ve GÜG tahakkukları doğrudan 620 
SATILAN MAMUL MALİYETİ hesabında izlenmektedir. Yani 150 
İLK MADDE VE MALZEME, 151 YARIMAMULLER – ÜRETİM 
ve 152 MAMULLER hesapları atlanmıştır.

/
620 SATILAN MAMUL MALİYETİ 667.874,40

İLGİLİ HESAPLAR 667.874,40
DİMM: 385.722,20
DİG: 200.552,20
GÜG: 81.600,00

/
2) Mamulün satış kaydı gerçekleştirilir.

/
İLGİLİ HESAPLAR 950.000,00

600 YURT İÇİ SATIŞLAR 950.000,00
Mamul satış kaydı

/
3) Dönem sonunda ilgili kayıtlar gerçekleştirilir.

/
690 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER 
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 672.094,40

620 SATILAN MAMUL 
MALİYETİ 667.874,40

624 DAĞITILMAYAN 
SABİT GENEL ÜRETİM 
GİDERLERİ

4.220,00

Sonuç hesaplarına aktarım
GÜG: (42,20 x 500*%20)

/

Bu bağlamda GDM D seçeneğine göre oluşturulan büyük defter kayıt-
ları ve işleyiş süreci verilmektedir.
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SONUÇ
Son yıllarda özellikle bilişim teknolojisinde yaşanan gelişmeler ile bir-

likte muhasebe bilgi sisteminde yeni yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Söz 
konusu bu yaklaşımlardan biri de TZÜ ve GDM yaklaşımlarıdır. TZÜ uy-
gulamaları ile amaçlanan maliyet azaltımını sağlamak, minimum kaynak 
kullanımıyla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız üretimi sağlayabilmek-
tir. GDM ise TZÜ felsefesini benimseyen işletmelerin faaliyetlerine uygun 
olarak maliyet muhasebesi uygulamalarının daha düşük maliyetle ve daha 
hızlı bir şekilde yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Hesap Adı Geleneksel 
Maliyetleme

Geriye Dönük Maliyetleme
A 
Seçeneği

B 
Seçeneği C Seçeneği D 

Seçeneği
150 DİREKT İLK 
MADDE VE MALZEME X X X

151 YARIMAMULLER-
ÜRETİM X

152 MAMULLER X X X
710 DİR. İLK MADDE 
VE MAL. GİD. X X X

720 DİREKT İŞÇİLİK 
GİDERLERİ X X X

730 GENEL ÜRETİM 
GİDERLERİ X X X

711 DİR. İLK MADDE 
VE MAL. YANS. X X X

721 DİREKT İŞÇİLİK 
GİDERLERİ YANS. X X X

731 GENEL ÜRETİM 
GİDERLERİ YANS. X X X

712 DİR. İLK MADDE 
VE MAL. FİY. FA. X X X

722 DİREKT İŞÇİLİK 
ÜCRET FARKLARI X X X

732 GENEL ÜRETİM 
GİD. BÜTÇE FA. X X X

620 SATILAN MAMUL 
MALİYETLERİ X X X X X

624 DAĞITILMAYAN 
SABİT GÜG X X X X

Tablo 4. Geleneksel Maliyetleme ve Geriye Dönük Maliyetleme Yöntemlerine Göre Kulla-
nılan Hesap Kalemleri

Çalışmada, GDM işleyiş süreci bir üretim işletmesi uygulaması ile 
açıklanmaya çalışılmıştır. GDM uygulama seçeneklerine ilişkin kayıtlar 
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Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde ve finansal raporlama stan-
dartlarına uygun hesap planı taslağı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Geleneksel maliyetleme yöntemi ve GDM uygulama süreçleri incelen-
diğinde; GDM’nin geleneksel maliyetleme yöntemine kıyasla daha kısa 
zamanda ve daha kayıtla maliyet bilgilerinin üretilmesine olanak sağladığı 
görülmektedir. Ancak GDM’nin başarıyla uygulanabilmesi için işletmenin 
TZÜ felsefesini tam anlamıyla benimsemesi ve uygulaması gerekmektedir.
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YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI

Mustafa Kemal YILMAZ1

GİRİŞ
Havayolu şirketlerinin sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlayabilme-

leri müşterilerinin beklentilerine uygun ürün ve hizmetler sunmaları ile 
mümkündür. Hizmet sürecinde yaşanan aksaklıklar müşterilerin memnu-
niyet düzeyini olumsuz yönde etkilemekte, bu durum müşterilerin başka 
havayolu şirketlerine yönelmelerine neden olmaktadır. Yolcu taşımacılığı 
alanında faaliyet gösteren havayolu şirketleri arasında rekabetin artması, 
şirketleri değer yaratacak birtakım hizmetlere yöneltmek zorunda bırak-
mıştır.

Son yıllarda diğer ulaşım modlarına nazaran hava taşımacılığına olan 
ilginin artması, havayolu yolcu pazarını önemli hale getirmiştir. Küresel 
piyasalarda rekabetin artması, farklı havayolu iş modellerinin ortaya çık-
masına ve havayolu şirketleri arasında müşteri geçişkenliğin artmasına 
neden olmuştur. Bu süreçte müşterilerin beklentilerine uygun ürün ve hiz-
metlerin sunulması, müşterilerin algısında değer ve farklılık hissi yarata-
cak hizmetlerin havayolu şirketleri tarafından geliştirilmesi bir gereklilik 
halini almıştır.

Müşteriler, havayolu tercihi yaparken bilet fiyatı, konfor, zamanında 
kalkış, kaliteli ve güler yüzlü hizmet, uçuş güvenliği gibi birçok faktö-
rü değerlendirirken, havayolu şirketlerinin de bu süreçte etkin bir pazar 
araştırması yaparak müşterilerinin beklentilerine uygun ürün ve hizmetler 
geliştirmesi gerekmektedir. Aksi halde rekabetin yoğun bir şekilde hisse-
dildiği havacılık sektöründe müşteri kayıplarının yaşanması muhtemeldir. 

Havayolu şirketleri mevcut müşterilerinin beklentilerine uygun ürün ve 
hizmetler sunarken diğer yandan potansiyel ve yeni müşteriler kazanabil-
mek için onlarında beklentilerine uygun ürün ve hizmetler geliştirmelidir-
ler. Böylelikle havayolu şirketlerinin bu yöndeki tercihleri onların hava 
taşımacılığı piyasasındaki sürdürülebilirliklerine de katkı sağlayacaktır.

Bu çalışmada havayolu müşterilerinin memnuniyet – beklenti düzeyle-
rinin ve tercihlerini etkileyen faktörlerin neler olduğu, satın alma karar sü-
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reçlerinin nasıl etkilendiği araştırılmaktadır. Çalışma kapsamında, Samsun 
ilinde havayoluyla seyahat eden 280 yolcudan anket yoluyla veri toplan-
mıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 istatistik programı ile analiz edilmiş, 
yapılan analizler sonucunda havayolu ile seyahat eden yolcuların mem-
nuniyet – beklenti düzeylerinin ve tercihlerini etkileyen faktörlerin neler 
olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışmanın; havayolu ile seyahat eden yolcuların memnuniyet – bek-
lenti düzeylerinin ve tercihlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi açısın-
dan, ürün ve hizmet geliştirme sürecinde havayolu şirketlerine katkı sağla-
ması beklenmektedir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Müşteri ve Müşteri Memnuniyeti 
Müşteri kavramı, bir işletmenin bir ürün ya da hizmetini kişisel veya ti-

cari amaçlarını gerçekleştirmek için satın alan, bu ürün ve hizmetten fayda 
sağlayan kişi olarak tanımlanabilir. 

Müşteri kavramı ile ilgili yazında birçok tanım bulunmaktadır. Nite-
kim, işletmenin ürün veya hizmetlerini her zaman satın alan ve işletmenin 
sürekli satış yaptığı  müşteriye, “mevcut müşteri”; işletmenin daha önce-
den müşterisi olan fakat çeşitli nedenlere ile artık işletme ile ilişkisini kes-
miş olan müşteriye, “eski müşteri”; satış potansiyeli olan ancak işletmenin 
henüz müşterisi olmamış müşteriye, “muhtemel (potansiyel) müşteri”; mal 
veya hizmeti ilk defa satın alan müşteriye, “yeni müşteri”; satın alması 
planlanan veya amaçlanan müşteriye ise “hedef müşteri” denilmektedir 
(Taşkın, 2000: 19).

Müşteri memnuniyeti ise, Boonlertvanich (2011) tarafından “beklenti-
ler ile gerçekleşen deneyimler arasındaki ilişkiden kaynaklanan bir duygu 
hali” olarak tanımlanmıştır. Gerçekleşen deneyim, müşterinin beklentile-
rinden yüksek ise memnuniyet düzeyi de yüksek olmaktadır. (Boonlertva-
nich, 2011; 42).

Müşterinin İhtiyaç ve Beklentileri
Müşterilerin beklentileri, “ürün ya da hizmetin genel performansına 

ilişkin müşterinin önceki deneyim, kuruluşun iddiaları, ürün bilgisi ya da 
kulaktan kulağa sözlerle önceden oluşturulan inançlardan” oluşmaktadır 
(Sandıkçı, 2007: 44).

Havayolu işletmeciliğinde müşteri tercih ve beklentilerini etkileyen 
birçok faktör olmakla birlikte, bu faktörlerin tamamı havayolu pazarın-
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da rekabet edebilmek için, mutlaka göz önünde bulundurulması gereken 
faktörlerdir. Müşteri tercihlerini etkileyen başlıca faktörler aşağıda ince-
lenmektedir.

Bilet Fiyatı

Hava taşımacılığında fiyat, müşterilerin tercihini etkileyen en önemli 
unsurlardan biridir. Sektörde yaşanan yoğun rekabet sebebiyle fiyat, önem-
li bir  değişken haline gelmiştir. Havacılık sektöründeki rekabete bağlı ola-
rak değişen pazar payları, havayolu şirketlerinin etkin bir fiyatlandırma 
stratejisi uygulamalarını gerektirmektedir.

Üretim ve pazarlama giderleri, yakıt giderleri, personel giderleri, iniş 
kalkış ücretleri, bakım giderleri havayolu işletmesinin önemli gider kalem-
leridir  Havayolu şirketinin fiyatlandırma sonucu elde ettiği gelir, koltuk 
maliyetini karşılayacak düzeyde olmalıdır.

Bilet fiyatının müşteri memnuniyeti üzerinde çok önemli bir etkisi ol-
duğu bilinmekle birlikte, tek başına yeterli bir unsur değildir. Fiyatın yanı 
sıra havayolu tarafından kaliteli bir ürün veya hizmetin sunulması müşteri-
nin nezdinde tercih sebebi olacaktır.

Uçuş Güvenliği

Uçuş güvenliği havayolu işletmelerinin ve özellikle havalimanları için 
olmazsa olmaz konulardan biridir. Can güvenliği sebebiyle rutin kontrol-
lerin dışında;

• Yolcu ve Bagaj Güvenliğinin Sağlanması,

• Kargo ve Posta Güvenliğinin Sağlanması,

• Uçak İkram Güvenliğinin Sağlanması,

• Uçak Arama ve Koruma faaliyetleri uçuş güvenliği kapsamında ay-
rıca yürütülmektedir.

Gerek Türkiye’de gerek dünyada faaliyet gösteren tüm havayolu iş-
letmeleri, başta Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) olmak üze-
re, diğer uluslararası kuruluşlarla birlikte uçuş güvenliğinin sağlanmasına 
yönelik oluşturdukları kural, yönetmelik ve prosedürleri uygulamak zo-
rundadırlar. Bu kapsamda havayolu şirketlerinin uçuş güvenliğine ilişkin 
uygulamaları yolcuların tercihlerini etkileyen önemli bir faktördür.  



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Ufuklar376 •

Zamanında Kalkış

Havayolu firmaları için en önemli prestij kaynaklarından biri zamanın-
da kalkıştır, Müşterilerin güvenlik ve fiyattan sonra en çok dikkat ettiği 
faktörlerden biridir.

Uçakların rötarı ile ilgili standart sürelere yer verilmesinin nedeni; uçak 
rötarlarının hizmet kalitesini etkileyen önemli bir unsur olmasıdır. Genel 
olarak uçağın tarifeli kalkış saatinden belli bir süreye kadar olan gecikme-
lere tolerans gösterilebilmektedir. Fakat, tolere edilen süreyi aşan gecik-
meler ise rötar olarak kabul edilmektedir. Uçakların temizliği, ikram, kargo 
ve bagajların yüklenmesi, yakıt alımı, teknik bakım vb. için gerekli süreler 
operasyon ve uçak tiplerine göre değişebilmektedir.  

Uçuş Konforu

Yolculara uçuş konforu ile ilgili sunulan ürün veya hizmetlerin bek-
lentilerini ne ölçüde karşıladığı müşteri memnuniyetinin sağlanması açı-
sından önem arz etmektedir. Uçak içerisinde yolculara ayrılan alanlar, 
yerleşim planı ve koltuk dağılımları, bunun dışında; kabin içerisinde yer 
alan farklı hizmet sınıfları, uçağın iç tasarımı, koltuk tipleri, kullanılan ku-
rumsal renkler de uçuş konforunu etkilemesi açısından önemlidir (Bitner, 
1991: 102).

Uçuş konforu açısında bir diğer önemli husus ise; kabin içi hizmet-
ler ve ikram standartlarıdır. Bu standartlar; kabin personelinin tutum ve 
davranışlarını, sunulan yiyecek ve içeceklerin kalitesini, gazete ve dergi 
çeşitliliğini, kişisel eğlence hizmetleri imkanlarını, first ve business class 
yolculara ve çocuklara verilen hediyeler vb. gibi unsurları içermektedir. İyi 
bir uçuş konforunun yolcuların memnuniyet seviyesi üzerinde çok büyük 
bir etkisinin olduğu da bir gerçektir (Dökmen, 2003).

Kabin İçi Hizmetler

Kabin içi hizmetler konusunda, havayolu işletmelerinin dikkatlerini 
yoğunlaştırdıkları alanlardan biri de, uçak içinde yer alan kişisel eğlen-
ce hizmetleridir. Uçuş içi eğlence hizmetleri yolcunun seçimini doğrudan 
etkileyen faktörler içinde yer almamakta, günümüzde sadece ürünü farklı-
laştırıcı bir unsur olarak işlev görmektedir. Ancak gelecekte müşteri bek-
lentilerinin bir parçası olacağı ifade edilmektedir. 

Uçuş içi eğlence hizmetlerinin yolcunun havayolu işletmesi seçimini 
ne kapsamda etkilediğinin ortaya konulmasına yönelik olarak yapılan araş-
tırmalar; uçuş içi eğlence hizmetlerinin; oturma rahatlığı, dakiklik, tarife 
yapısı, bilet fiyatları, kabin ekibi, ikram hizmetleri, sık uçucu program-
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lan gibi unsurlar karşısında güçlü bir etkileyici özelliğe sahip olmadığını 
ve önem derecesi açısından bunlardan sonra yer aldığını göstermektedir. 
Uzun uçuşlarda ise, yolcular öncelikle dinlenmeyi ve uyumayı tercih ettik-
lerini, bunlardan sonra ancak eğlence hizmetleriyle ilgilendiklerini belirt-
mişlerdir. Bununla birlikte; yolcular tarafından uzun uçuşlarda değerinin 
farkında olunduğu, havayolunun hizmetini, imajını ya da markasını güç-
lendirdiği ve yolcuların uzun uçuşlarda bunu takdir etmelerine rağmen, 
yine de sistemin maliyetlerine katlanmak adına hizmetler için ödeme yap-
maya hazır olmadıkları da araştırma bulgular içinde yer almaktadır (Dök-
men, 1998: 67).

Havayolu Şirketinin Marka Değeri / İmajı

Müşterilerin tercihlerinde havayolunun marka değeri ve imajı önemli 
bir etkiye sahiptir. Bir işletmenin sahip olduğu imaj; müşterisinin algısında 
yarattığı, işletmeye yönelik tüm etki ve izlenimlerdir (Nguyen ve Leblanc, 
2001; 227-228). 

Dolayısıyla havayolu işletmelerinin yaptıkları pazarlama faaliyetleri, 
kullandıkları logolar ve kurumsal renkler, uçak içi yerleşim planı ve ta-
sarımı, satış ofisleri, havaalanlarındaki bekleme salonları, havayolu per-
sonelleri tarafından verilen hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesi gibi birçok 
husus havayolunun kurumsal imajının oluşturulması sürecinde önemli bir 
rol oynamaktadır.

Yer Hizmetleri

Müşteri tercihlerini etkileyen faktörlerden bir diğeri ise yolculara yerde 
verilen hizmetler ve bu hizmetlerin kalitesidir. 

Müşterilere sağlanan rezervasyon önceliği, özel yolcular için ayrı ban-
koda check- in imkanı, bekleme salonları, otel ve rent-a-car hizmetleri, acil 
sağlık ve hukuk desteği, ücretsiz telefon ve faks hizmetleri, ücretsiz bilet 
kazanma imkanı, uçuş sınıfını yükseltme imkanı gibi hizmetler, diğer ha-
vayolu işletmeleri ile rekabette avantaj sağlayan hizmetlerdir. Geliş ve gi-
dişlerde havaalanında bagajların hızlı ve güvenli bir şekilde teslim alınma-
sı ve teslim edilmesi de müşterilerin önem verdikleri konular arasındadır.

Havayolu Şirketinin Büyüklüğü

Bir havayolu şirketinin büyüklüğü, filosunda sahip olduğu uçak sayı-
sının fazlalığı ve ulaşım ağının genişliği ile ifade edilmektedir (Dökmen, 
1998; 42).
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Bir havayolu şirketinin büyüklüğü, hizmet ağının etkin bir şekilde işle-
tilmesini, daha çok yolcu  taşınmasını, bakım ve yer tesislerinin tam kapa-
siteyle çalıştırılabilmesini, dolayısıyla birim maliyetlerin düşmesini sağlar. 
Bu da rekabet ortamında doğrudan bilet fiyatlarına yansıyacağından müş-
teri nezdinde bir tercih sebebi olacaktır.

ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ ve KAPSAMI

Araştırmanın Amacı ve Önemi
Son yıllarda havayolu yolcu taşımacılığına olan talep oldukça artmış-

tır. Talebin artması ile birlikte havayolu yolcu taşımacılığı pazarına giren 
işletmelerin sayısı da artmıştır. Havayolu işletmelerinin artması ile yüksek 
rekabet ortamı oluşmuştur. 

Yüksek rekabet ortamında bilet fiyatlarının düşmesi ile havayolu yolcu 
taşımacılığının kalitesi önemli hale gelmiştir. Günümüzde müşteri mem-
nuniyeti hizmet kalitesi ile doğru orantılıdır. Havayolu işletmeleri, müş-
terilerin beklediği hem uygun fiyat hem de yüksek kalitede hizmet ver-
meyi amaçlamışlardır. Müşterilerin tüm istek ve beklentilerini karşılamak 
rekabetin en önemli amaçları haline gelmiştir. Havayolu işletmelerinin 
başarısı, yolcuların taleplerini karşılayabilme ve müşteri memnuniyetini 
sağlayabilme açısından değerlendirilir.

Bu araştırma, havayolu ile seyahat eden müşterilerin tercihleri etkile-
yen faktörleri incelemektedir. Ayrıca bu araştırma ile havayolu ile seya-
hat eden müşterilerin memnuniyet ve beklentileri arasında belirgin farklar 
olup olmadığı belirlenmeye çalışılmış ve yolcuların tercihlerini etkileyen 
faktörlerin havayolu işletmeleri için önemli olduğu görülmüştür.

Araştırmanın Yöntemi ve Kapsamı
Araştırma kapsamında, Samsun ilinde havayolu ile seyahat eden yol-

cuların memnuniyet – beklenti düzeylerinin ve tercihlerini etkileyen fak-
törlerin neler olduğu, satın alma karar süreçlerinin nasıl etkilendiği araştı-
rılmaktadır. Araştırma, havayolu ile seyahat eden yolcuların memnuniyet 
ve beklentilerine ilişkin tutumlarını ölçmeye yönelik bir saha çalışmasıdır. 

Çalışma kapsamında 280 adet anket formu hazırlanmış, hazırlanan an-
ket formları evrenin tamamına ulaşılamayacağından, farklı sosyo-demog-
rafik faktörler gözetilerek kolayda örnekleme yöntemi ile Samsun ilinde 
daha önceden havayolu ile seyahat etmiş yolculara uygulanmıştır. Anket 
formu 19 sorudan oluşmaktadır. İlk 6 soru yolcuların yaşı, cinsiyeti, mede-
ni durumu, eğitim durumu, mesleği ve gelir durumunu belirlemeye yönelik 
demografik sorulardır. 7-17. sorular yolcuların seyahatinin özelliği, amacı, 
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seyahat sıklığı, tercih edilen hizmet sınıfı, dağıtım ve şikayet kanallaır hak-
kında satın alma davranışı ve tercihlerini etkileyen faktörleri belirlemeye 
yönelik sorulardır. 18 ve 19. sorular ise müşterilerin beklenti ve memnuni-
yet düzeyini ölçmeye yönelik sorulardır.

Toplanan veriler SPSS 22.0 istatistik programı kullanılarak analiz edil-
miş, bulgular ortaya konulmuş ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

ARAŞTIRMA BULGULARI
Ankete katılan yolcuların yaş grupları Grafik 1’de yer almaktadır. Bu 

grafiğe göre havayolunu en çok tercih eden yolcuların %50,7 gibi büyük 
bir çoğunluğunu 15-24 arası yaş grubu oluşturmaktadır. Bu yaş grubunu 
%26,1 ile 25-34 yaş grubundaki yolcular takip etmektedir. Ankete göre 
genç nüfusun havayolunu daha çok tercih ettiği tespit edilmiştir.

Grafik 1. Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Yaş Aralıkları

Araştırmaya katlan yolcuların cinsiyete göre dağılımları Grafik 2’de 
gösterilmektedir. Yolcuların %64 gibi önemli bir yüzdesini erkek katılım-
cılar oluştururken %36’lık kısmını da kadın katılımcılar oluşturmaktadır.
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Grafik 2. Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Cinsiyet Dağılımı

Araştırmaya katılan yolcuların medeni durumları Grafik 3’de gösteril-
mektedir. Yapılan araştırma sonucunda yolcuların %74 gibi büyük bir bö-
lümünün bekar olduğu görülürken geri kalan %26’lık kısmın evli olduğu 
görülmektedir.

Grafik 3. Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Medeni Durumu

Araştırmaya katılan yolcuların eğitim durumları Grafik 4’de gösteril-
mektedir. Araştırma sonucunda %74,6 gibi çok yüksek bir oranla katılım-
cılar üniversite mezunudur. %11,1’i ise lise mezunudur. Anket sonuçlarına 
göre havayolunu tercih eden yolcuların eğitim durumunun yüksek olduğu 
anlaşılmaktadır.
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Grafik 4. Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Eğitim Durumu

Araştırmaya katılan yolcuların meslek durumları Grafik 5’de gösteril-
mektedir. Katılımcıların %48,6’sını öğrenciler, %12,9’unu serbest meslek 
grubu, %12,5’ini memur grubu oluşturmaktadır. Buna göre öğrencilerin 
havayolunu daha çok tercih ettiği sonucuna varılabilir. Öğrencilerin daha 
çok tatil, ziyaret ve eğitim amacıyla havayolu yolcu taşımacılığını tercih 
ettiği görülmektedir. Aynı zamanda mesleği memur ve serbest meslek olan 
yolcuların da en çok tatil ve ziyaret amacıyla seyahat ettiği görülmektedir.

Grafik 5. Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Meslek Durumu
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Grafik 6’da yolcuların gelir durumu dağılımı gösterilmektedir. Havayo-
lu ile ulaşım diğer ulaşım modlarına göre daha maliyetli olmasına karşın 
gelir durumu değerlendirmemizde ortaya çıkan sonuçlara göre ankete ka-
tılanların %31,8’lik kısmının aylık gelirinin 1000 liranın altında olduğunu 
görülmektedir. Buradan hareketle havayolu ulaşımı için ilk ve en temel 
gerekliliğin maddiyat değil müşterinin seyahat sebepleri ve buna bağlı 
olarak havayolunu kullanma arzuları olduğu düşünülebilir. Diğer yandan 
katılımcıların önemli bir kısmının öğrenciler olduğu düşünüldüğünde aylık 
geliri 1000TL altında olan müşteri gruplarına yönelik havayolu şirketleri-
nin pazarlama faaliyetlerinde bulunması yerinde olacaktır. Daha sonra en 
büyük ikinci yüzdesel oran %22,9 ile geliri 1001 ile 2000 TL’nin arasında 
olan kişilere aittir. Elde edilen verilere göre 3001- 4000 TL arası geliri olan 
kişilerin yüzdesel ifadesi %14,8’dir. Gelir durumu 2001 - 3000 TL arası 
olan kişiler anketimizin %12,9’luk kısmını oluşturmaktadır. Geliri 5000 
TL üstü olan kişiler anketimizde %12,5’lik paya sahiptirler.

Grafik 6. Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Gelir Dağılımı

Grafik 7’de yapılan anket sonucunda elde edilen verilere bakıldığında 
havayolunu tercih eden müşteriler %37,9 gibi bir oranla yılda 1 veya 2 kez 
uçmaktadırlar. Bu oranı %30,7 ile 6 ayda en az bir kez uçan yolcular takip 
etmektedir. Anketten elde edilen verilerde yolcuların daha önce de belir-
tildiği gibi genellikle tatil ve ziyaret amaçlı seyahat ettiği görülmüştür. Bu 
nedenle uçuş sıklığında yılda birkaç kez havayolunu kullanan yolcuların 
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sayısı daha fazladır. Verilerden geriye kalan kısımda haftada en az bir kez 
uçan yolcu oranı %1,4’tür. 

Grafik 7. Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Uçuş Sıklığı

Grafik 8’de yolcuların satın alma kanalı tercihi görülmektedir. Yapılan 
anket sonucunda elde edilen verilerden hareketle müşterilerin %71,1’lik 
kısmı bilet satın alma işlemlerini internet sitesi üzerinden gerçekleştirmek-
tedir. Bunu takip eden seçenek %17,1 ile mobil uygulama üzerinden alınan 
biletlerdir. Müşterilerin %10,4 oranı ise biletlerini acenteden temin etmek-
tedir. Araştırma sonucunda biletlerini internet sitesi üzerinden almayı ter-
cih eden müşterilerin fazla olmasının sebebini zamandan tasarruf etmek 
amacı olduğu düşünülebilir. Aynı zamanda internet üzerinden indirimli 
bilet satın alabilme imkânı olduğu için de bu kanal tercih edildiği düşünü-
lebilir. Müşteriler günün herhangi bir saatinde bilete ihtiyaç duyduklarında 
onlara 7/24 hizmet sağlayan platform havayolunun web sitesi ve mobil 
uygulamalardır. Bilet satış acenteleri tüm müşterilerin kolaylıkla ulaşabile-
ceği bir lokasyonda bulunmadığından dolayı internet sitesinden bilet alma 
yolu daha çok tercih edilmiştir.
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Grafik 8. Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Satın Alma Kanalları

Grafik 9’da müşterilerin havayolu firması tercihi görülmektedir. Hava-
yolu tercihi verilerine bakıldığında müşterilerin %51,4’ü Türk Hava Yolla-
rı’nı tercih etmektedir. Bu havayolunun diğer opsiyonlara göre daha fazla 
tercih edilmesinin sebepleri kanaatimizce sunduğu hizmetin yüksek kali-
tesi ve çeşitliliği, uçuş gerçekleştirdiği destinasyonların çok sayıda oluşu 
ve marka imajının insanlarda yarattığı güven algısıdır. Aynı zamanda THY 
ülkemizin bayrak taşıyıcısı konumundadır. THY uluslararası pazarda ülke-
mizi temsil eden en güçlü havayolu firması olduğundan dolayı ülkemizde 
tercih edilme oranının fazla olduğu görülmektedir. Bu oranı hizmet kalitesi 
Türk Hava Yolları’na göre daha düşük olmasına rağmen Anadolu Jet, Sun 
Express, Onur Air gibi low cost firmalara göre iç hat ve dış hat destinasyon 
sayısının fazla olması ve bilet fiyatlarının uygunluğu nedeniyle %26,1 ile 
ikinci sırada yer alan Pegasus takip etmektedir.
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Grafik 9. Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Havayolu Tercihi

Grafik 10’da havayolu ile seyahat eden yolcuların seyahat amaçları ve-
rilmiştir. Ankete katılan havayolu müşterileri arasında tatil ve ziyaret ama-
cı ile seyahat eden müşteri oranı diğer tüm sebeplerle uçuş gerçekleştiren 
müşteri oranları arasında en fazla orana sahiptir. 

Grafik 10. Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Seyahat Amacı
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Grafik 11’de yolcuların tercih ettiği hizmet sınıfı verilmiştir. Araştır-
ma sonucunda elde edilen verilere bakıldığında havayolu müşterilerinin 
%95,9 gibi büyük bir kısmı ekonomi sınıfında uçmayı tercih etmektedirler. 
Geriye kalan çok az bir kısım ise %5,7 ile business sınıfını tercih etmek-
tedir. Anketimize katılan müşterilerin çoğunluğunun öğrenci veya düşük 
gelirli bireylerden oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda ekonomi sını-
fının daha çok tercih edilmesinin business sınıfa göre daha uygun fiyatlar-
da hizmet sağlamasından kaynaklandığı söylenebilir.

Grafik 11. Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Tercih Ettiği Hizmet Sınıfı

Grafik 12’ye göre yolcuların şikayet kanalı gösterilmiştir. Araştırma 
sonrası elde edilen verilere göre müşterilerin %37,1’i tercih ettikleri hava-
yolu ile herhangi bir sıkıntı yaşadığında havayolu yönetimine başvurmayı 
tercih etmektedirler. Buna göre yolcuların havayolu yönetimine daha çok 
güven duyduğu sonucu düşünülebilir. Geriye kalan kısımda müşterilerin 
%17,9’u şikayetlerini havayolu personeline bildirmeyi tercih etmektedir. 
Müşterilerin %14,6’lık kısmı ise havayolunun internet sitesi üzerinden 
şikayetlerini bildirmeyi tercih etmektedir. Bu verilere bakıldığında hava-
yolu ile seyahat gerçekleştiren müşteriler eksik veya yanlış bir durum ile 
karşılaştıklarında düşüncelerini çeşitli şekillerde havayoluna bildirerek fir-
manın bu bildirimlerle eksik veya yanlış yönlerin kolayca saptamasına ve 
kendisini geliştirmesine olanak sağlamaktadır.
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Grafik 12. Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Şikayet Kanalları

Grafik 13’de yolcuların check-in işlemini gerçekleştirdiği kanal gös-
terilmiştir. Check-in türü tercihinde müşteriler %53,2 ile internet üzerin-
den işlemlerini halletmeyi tercih etmektedirler. Buna yolculara zamandan 
tasarruf ve kolaylık sağladığı için daha çok internet üzerinden yapıldığı 
düşünülebilir. Teknolojinin gelişmesi ile yolcuların check-in işlemini daha 
kolay gerçekleştirdiği görülmektedir. Çağrı merkezi üzerinden check-in 
işlemlerini gerçekleştiren müşterilerin oranı oldukça düşüktür. Bu alanda 
daha çok çalışma yürütülebilir.

Grafik 13. Yolcuların Check-in İşlemini Gerçekleştirdikleri Kanallar



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Ufuklar388 •

Anket verilerine göre ödeme yöntemi tercihinde havayolu müşterileri-
nin %70,1’lik oranı kredi kartını tercih etmektedir. Kredi kartından sonra 
en çok tercih edilen seçenek ise %25,4 oranla nakit ödeme yöntemidir. 
Kredi kartının en çok tercih edilen seçenek olmasının sebebi bilet satışı 
gerçekleştiren acentelerin yalnızca mesai saatleri içerisinde hizmet verdik-
lerinden dolayı mesai saatlerinin dışında gelişen bilet satın alma ihtiyacı 
ya da isteğine hizmet sağlayamamalarıdır. Kredi kartı ile gerçekleştirilen 
işlemler ise günün her saatinde kolaylıkla yapılabilen işlemler oldukları 
için bilet satın almada en sık başvurulan yöntemdir.

Grafik 14. Ödeme Yöntemi

Grafik 15’de yolcuların tercih ettiği seyahat zamanı verilmiştir. Araş-
tırma verilerine bakıldığında havayolu ile seyahat eden müşteriler oransal 
olarak büyük ölçüde akşam saatlerini tercih etmektedirler. Bunun yüzdelik 
karşılığı ise %33,6’ya denk gelmektedir. Bu oranı %30,7 ile sabah saatleri 
takip etmektedir. Bu verilerden alınan sonuçlara göre öğle ve gece saatle-
rinde tercih edilen uçuş sıklığı daha az bir orandadır. Yolcuların akşam sa-
atlerinde havayolunu daha sık tercih etmelerinin sebebini gün içindeki plan 
akışlarının kesintiye uğramaması için bir önceki günün akşam saatlerinde 
uçmayı tercih ettikleri düşünülmektedir. Buna ek olarak akşam saatlerinde 
tercih edilme yoğunluğunun bir diğer sebebi olarak bu zaman aralığında 
bilet fiyatlarının fiyata önem veren müşteriler için daha uygun olduğu ön-
görülmektedir.
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Grafik 15. Yolcuların Tercih Ettiği Seyahat Zamanı

Grafik 16’da uçuş öncesi satın alma süresi verilmiştir. Araştırma ve-
rilerine bakıldığında müşterilerin %37,9’luk kısmı biletlerini uçuştan bir 
ay önce temin etmektedir. Bu oranı %33,9 ile uçuştan bir hafta önce bi-
letlerini temin eden yolcular takip etmektedir. Uçuştan 1-3 gün önce bilet 
alma işlemini gerçekleştiren müşterilerin oranı ise %10,7’dir. Uçuştan bir 
ay veya bir hafta önce biletlerini satın alan müşteriler ankette değerlendiri-
len bilet fiyatı ölçütünü kesinlikle önemli olarak cevaplamıştır. Uçuştan bir 
hafta öncesinde bilet alan müşteriler için bilet fiyatının bir ay önce alınan 
bilet fiyatına kıyasla daha uygun olmayacak olsa bile seyahat planlarının 
kesinleşme safhasına daha çok yaklaşmış olması veya alternatifi olmayan 
bir ihtiyaç durumunun ortaya çıkması bu oranın yüksek olmasına neden 
olmaktadır. Az bir kısma tekâmül eden uçuştan 1-3 gün alınan biletlerin iş 
amaçlı ya da ortaya çıkan acil durumlar için olduğunu düşünülebilir.
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Grafik 16. Uçuş Öncesi Tahmini Satın Alma Süresi

Grafik 17’de sosyal medya takibi sonuçları verilmiştir. Ankete katılan 
müşterilerin %55,4’ü havayolu şirketlerini sosyal mecrada herhangi bir uy-
gulama üzerinden takip etmeyi tercih etmemektedir. Buna rağmen sosyal 
medya genç yetişkinler üzerinde farklı bir etki yaratmaktadır Özellikle 15-
24 ve 25-34 yaş aralığında ki müşteriler uçuş gerçekleştirdikleri veya ger-
çekleştirmeyi düşündükleri havayollarını takip etme konusunda daha ak-
tiflerdir. Sosyal medyanın yetişen genç jenerasyonlar üzerindeki etkisi göz 
önünde bulundurulduğunda havayolu şirketlerinin sosyal ağları aktif kul-
lanma üzerine daha efektif çalışmalar yapmaları gerektiğini söyleyebiliriz.

Grafik 17. Sosyal Medya Takibi
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Grafik 18. Yolcuların Beklenti (Önem) ve Memnuniyet Düzeylerinin Karşılaştırılması

Grafik 18’de müşterilerin çeşitli faktörler üzerine beklenti (önem) ve 
memnuniyet karşılaştırılması verilmiştir. Müşterilerin büyük bir çoğunlu-
ğu bilet fiyatını oldukça önemli görürken tercih ettikleri havayolu firmala-
rının uyguladıkları bilet fiyatlarından çok memnun olmadıkları, beklentile-
rini karşılamadıkları görülmektedir. Havayolunun bilet fiyatları konusunda 
düzenlemeler yapması gerekmektedir. 

Kalkış zamanında ise müşteriler kalkış zamanını önemli bulurken hava-
yollarının uyguladıkları kalkış zamanlarından da kısmen memnun oldukla-
rı görülmektedir. Havayolu firmalarının kalkış zamanı konusunda mevcut 
çalışmalarını devam ettirmeleri beklenmektedir. 
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Müşterilerin havayolunun prestiji/markası konusundaki beklentileri ka-
rarsıza yakın bir önem düzeyinde görülmekteyken tercih ettikleri havayo-
lunun prestiji/markası konusunda memnun oldukları görülmektedir. 

Uçuş konforunu müşteriler önemli bulurken bu konu da müşterilerin 
beklentilerine istediği düzeyde cevap verdiği görülmektedir. İkram hizme-
tinde ise müşteriler hem önem düzeyinde hem de kullandıkları havayolu-
nun verdiği ikram hizmetinde kararsız olduklarını belirtmiştir. 

Müşteriler kullandıkları havayolunun personellerinin davranışlarını, 
uçuş güvenliğini, uçak içi hijyen ve temizliğini, servis ve check-in hızını 
önemli bulurken bu konulardan aldıkları geri dönüşlerden kısmen tatmin 
oldukları görülmektedir. 

Müşteriler tercih ettikleri havayolunun şikayet yönetimi konusunu 
önemli bulurken çok da memnun olmadıkları görülmektedir. Havayolla-
rının şikayetlere geri dönüş sağlamaları konusunda iyileştirmeler yapma-
ları gerekmektedir. Ankete katılan havayolu müşterilerinin uçuş sıklığı 
göz önünde bulundurulduğunda genel ifadeyle yılda 1 veya 2 defa uçuş 
gerçekleştirdikleri için mil programları ve promosyonlar gibi uzun vadede 
fayda sağlayan uygulamalardan etkin olarak yararlanamadıkları için önem 
ve memnuniyet seviyesinde kararsız oldukları görülmektedir. Müşteriler 
özel yolcu salonlarını çok da önemli bulmamasına rağmen business seya-
hat eden yolcuların bu hizmetten memnun oldukları sonucuna varılmıştır. 

Son olarak ekstra bagaj hakkı konusunda ise müşteriler bu hakkı önemli 
bulurken bu haktan memnun olup olmadıkları konusunda kararsız olduk-
ları görülmüştür. Havayollarının ekstra bagaj uygulaması üzerinde müşteri 
memnuniyetini üst seviyelere çekecek çalışmalar yapması gerekmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada; Samsun bölgesinde yaşayan, daha önceden havayolu ile 

seyahat etmiş yolcuların tercihlerini etkileyen faktörler araştırılmış, uçuş 
gerçekleştirdikleri havayolu şirketlerinden beklentileri ve bu beklentile-
rinin gerçekleşme düzeyi konu edilmiştir. Zira bir hizmet işletmesi olan 
havayolu şirketlerinin zorlu rekabet koşullarında rakipleriyle rekabet ede-
bilmeleri ancak müşteri memnuniyetinin sağlanması ile mümkündür. Do-
layısıyla havayolu şirketlerinin belli periyotlarda müşterilerinin beklentile-
rini belirlemeye yönelik çalışmalar yapması gerekmektedir. Bu bağlamda, 
yolcu memnuniyet ve beklenti anketleri havayolu şirketleri için önemli 
veri kaynaklarıdır. 
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Havayolu işletmeleri açısından müşteri memnuniyeti, yolcunun güvenli 
bir şekilde bitirdiği seyahatin yanında, ulaşım hizmetini nasıl elde ettiği ve 
sürecin değerlendirilmesinde algıladığı sonuçtur. Havayolu işletmelerinde 
hizmet kalitesinin artırılması, müşteri memnuniyetine giden süreci olumlu 
etkilerken, tatmin düzeyi yüksek müşteriler hizmeti tekrar kullanmakta ya 
da tavsiye etmektedir. Dolayısıyla havacılıkta sunulan hizmetlerde başarı 
sağlamanın temel ölçütü müşteri memnuniyetidir.

Müşterilerin büyük bir çoğunluğu bilet fiyatını oldukça önemli görür-
ken tercih ettikleri havayolu firmalarının uyguladıkları bilet fiyatlandırma 
politikasından çok memnun olmadıkları, beklentilerini karşılamadıkları 
görülmektedir. Havayolunun bilet fiyatları konusunda demografik özel-
likleri de gözeterek daha fazla çeşitlilik ve promosyon çalışması yapması 
gerekmektedir.

Müşteriler tercih ettikleri havayollarından etkin bir şikayet yönetimi 
beklemektedirler, ancak mevcut durumdan çok da memnun olmadıkları 
görülmektedir. Yolcular bir aksaklıkla karşılaştıklarında bu durumu doğ-
rudan ilgililere ulaştırma ve çözüm üretilmesini beklemektedir. Havayol-
larının şikayetlere hızlı geri dönüş sağlanabilmesi için, online/web tabanlı 
şikayet sisteminin yanı sıra havaalanlarında doğrudan şikayet ofislerinin 
oluşturulması konusunda da iyileştirmeler yapmaları gerekmektedir.

Müşterilerin önemli bir kısmı tercih ettikleri havayolu şirketini sosyal 
medya üzerinden takip etmezken; 15-34 yaş aralığındaki genç jenerasyon, 
tercih ettikleri havayolu şirketlerini sosyal medya üzerinden yakından 
takip etmektedirler. Pazarlama faaliyetleri çerçevesinde online ve mobil 
platformlar üzerinden müşteri ilişkileri ve şikayet yönetiminin bu kanallar 
üzerinden gerçekleştirilmesi, etkin bir halkla ilişkiler faaliyeti yürütülmesi 
orta ve uzun vadede havayolu şirketlerine daha fazla rekabet avantajı sağ-
layacaktır.

Çalışmanın bölgesel anlamda benzer demografik özelliklere sahip pa-
zarlar için havayolu şirketlerine müşterilerin beklentileri, memnuniyet 
düzeyleri ve tercihlerinin belirlenmesi konusunda katkı sağlaması beklen-
mektedir.
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GİRİŞ
Tüm sektörlerde etkisini hissettiren küreselleşme havacılık sektöründe 

de yüksek oranda etkisini hissettirmiştir. Havacılık işletmelerinin teknoloji 
ile yakından ilişkili bir sektör olması, krizlerden en çok etkilenen sektör ol-
ması ve 1980’li yıllarda gerçekleşen liberalleşme ile rekabetin hızlı arttığı 
bir sektör olması nedeniyle havayolu taşımacılığı işletmelerinin maliyetle-
rinde yüksek oranda bir artış ortaya çıkmıştır. 

Küreselleşme ile ortaya çıkan yoğun rekabet işletmelerin kendilerini 
koruyabilmeleri amacı ile farklı stratejik yaklaşımları benimsemesine se-
bep olmuştur. İşletmelerin hem dolaylı hem de direkt maliyetlerinde mey-
dana gelen artışlar işletmelerin kar marjını düşürmüş ve işletmelerin sü-
rekliliğini tehlikeye atmıştır. Bu sebeple işletmeler yükselen maliyetleri 
azaltmak amacı ile çeşitli yöntemler kullanmaya başlamışlardır.

Rekabetin arttığı ilk zamanlarda kullanılan geleneksel maliyet muhase-
besi yöntemleri yeterli iken, günümüzde bu yöntemler yetersiz kalmıştır. 
Geleneksel maliyet muhasebesinin yerini stratejik kararlar alınmasını sağ-
layan yeni yöntemler almıştır. Bu yöntemler genel olarak stratejik maliyet 
yönetimi olarak adlandırılmaktadır.

Son yirmi yılda hava kargo pazarında yaşanan büyüme cazip hale ge-
len havacılık sektörüne yeni hava kargo taşıyıcıların eklenmesine sebep 
olmuştur. Bu sebeple işletmeler arası artan rekabet hava kargo pazarında 
hızlı bir kar marjı yarışını beraberinde getirmiştir. Kar marjını arttırmak 
isteyen  hava kargo işletmeleri stratejik maliyet yönetimine yönelerek ken-
dileri için uygun olan yöntemi kullanmak istemektedirler. Fakat stratejik 
maliyet yöntemlerinin genel olarak üretim işletmeleri için oluşturulmuş 
olması, hizmet işletmesi olan hava kargo işletmelerinin bu yöntemlerden 
faydalanamamasına sebep olmaktadır.

Çalışmamızın amacı, üretim işletmeleri için oluşturulmuş ve faal olarak 
kullanılan stratejik maliyet yönetimi yöntemlerinden hangisinin hava 

1  Bu kitap bölümü 2018 yılında yayınlanan “Hava Kargo İşletmelerinde Kaizen Maliyetleme 
ve Uygulamaları” adlı yükseklisans tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

2  Öğr. Gör., Ege Üniversitesi/Havacılık Meslek Yüksekokulu/Sivil Hava Ulaştırma İşletmecili-
ği Programı, armagan.macit@gmail.com
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kargo işletmeleri için  uygun olduğunu belirlemektir. Bu yöntemlerden 
hangisi yada hangilerinin hava kargo operasyonlarına daha kolay entegre 
edilebileceği, hava kargo işletme yöneticilerinin görüşlerine başvurularak 
bulunmaya çalışılmıştır.

Çalışmamız 3 bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızın ilk bölümünde 
stratejik maliyet yönetimi ve stratejik maliyet yönetimi yöntemleri de-
taylı olarak anlatılmıştır. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise  hava kargo 
işletmeleri maliyetleri açısından incelenmiştir.Çalışmanın üçüncü ve son 
bölümünde ise nitel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılan, hava kargo 
işletmelerinin yöneticileri ile görüşme yapılarak ulaşılan bulgulara yer 
verilmiştir.

1.Stratejik Maliyet Yönetimi
Stratejik Maliyet Yönetimin önce teorik olarak ortaya çıkmış, sonrasın-

da pratik uygulamalarına geçilmiştir. Stratejik Maliyet Yönetiminin tanımı 
1996 yılında Japonya Muhasebe Birliği tarafından, “hedeflerin kalite, fi-
yatlar, güvenilirlik ve teslim tarihi olarak belirlendiği yönetim faaliyetinde 
Siparişin alındığı andan itibaren yapılan planlama çerçevesinde hedef bir 
maliyet oluşturmak, üretimin her aşamasında kaliteyi düşürmeden maliyeti 
düşürecek her türlü etkeni gerçekleştirmek, ürün ortaya çıktığında maliye-
te uygun satış fiyatı belirlemek ve bu faaliyetlerin tümünü sürekli iyileştir-
me yaparak sağlama” şeklinde yapılmıştır (Tani vd., 1994: 70).

Maliyet Yönetimi, işletmelerin temel amacı olan kar sağlamak ve de-
vamlılıklarını sağlamak amacı ile zorunlu olarak ortaya çıkan bir strateji 
olarak da tanımlanabilmektedir. Yoğun rekabet durumunda müşteri bek-
lentilerini karşılarken, kar sağlamak, işletmeyi mevcut pazarda rakiplerine 
karşı güçlü durumda tutmanın yolu da stratejik maliyet yönetiminden geç-
mektedir (Berliner ve Brimson, 1988: 70).

Stratejik Maliyet Yönetimin de ürün veya hizmet fiyatları önceden 
belirlenebilir. Bu durum hedef bir satış fiyatı olması anlamına gelir. Hedef 
satış fiyatına göre kar oranı çıkarılmasının ardından kalan miktar hedef 
maliyettir. Hedeflenen maliyeti, tam zamanında sürekli iyileştirmeler ya-
parak her olumsuzluğu işletme lehine sonuçlanacak ve maliyetleri minimi-
ze edecek duruma getirmek stratejik maliyet yönetimi olarak ifade edilir 
(Erden, 2004: 254-257).

Geleneksel Maliyet Muhasebesi sisteminin yapısında maliyetleri kont-
rol altına alabilmek için gerekli hamleler açısından sıkıntı yaşandığında, 
işletmeye stratejik kararlar aldırabilecek bir sitem olarak ortaya stratejik 
maliyet yönetimi ortaya çıkmıştır. Stratejik maliyet yönetiminin ortaya 
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çıkmasında Ar-Ge maliyetlerindeki artışlar, yeni ve gelişmiş teknolojile-
rin üretimde kullanılması, işletmelerin organizasyon yapılarında birçok 
değişme olması, müşteri taleplerinin iyi bir şekilde belirlenmesi gereksini-
mi, maliyet tür ve kalemlerinde meydana gelen gelişmeler etkili olmuştur 
(Amman, 1994: 40). 

Küresel rekabette yaşanan gelişmeler ve teknolojinin gelişiminin hız-
lanması işletmelerin yönetim anlayışları ile organizasyon yapılarında de-
ğişiklikler ortaya çıkarmıştır. Tüketici istek ve beklentilerine göre ürün 
guruplarının çeşitlendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Ürün kalitesine 
verilen önemin artması, maliyetlerin giderek artması işletmelerin bu ma-
liyetleri kontrol altına alabilecek yollar aramasına sebep olmuştur (Kap-
lan, 1984: 390). 

İşletmelerin Toplam Kalite Yönetimini gerçekleştirmek istemesi ürün 
maliyetlerini arttırmıştır. Geleneksel Maliyet yöntemleri toplam kalite yö-
netimi ile artan maliyetlere net ve kesin çözümler üretememiştir. Bu se-
beple de stratejik maliyet yönetim kavramının ortaya çıkmasında Toplam 
Kalite Yönetiminin büyük oranda etkisi olmuştur.

1.1.Stratejik Maliyet Yönetimi Yöntemleri
Geleneksel birçok maliyet yönteminin etkisini kaybetmesine ek olarak, 

küresel rekabet, teknolojinin gelişmesi, üretim sitemlerindeki gelişmeler, 
toplam kalite yönetim sisteminin kullanılmaya başlaması ortaya yeni ma-
liyet yöntemleri çıkarmıştır. İşletmelerin maliyetlerini minimize etmeye 
çalışan on stratejik maliyet yöntemi bulunmaktadır.

Hedef Maliyetleme
Bir ürünün tasarımdan başlayarak, nihai tüketiciye kadar uzanan dö-

nemde maliyetleri kontrol altında tutmaya çalışan, satış fiyatından hedef 
kar miktarı çıkarıldıktan sonra kalan maliyet miktarıdır. İstenilen kar için 
gerekli maliyet miktarı olarak da tanımlanabilir.Bilim adamları tanımla-
malarını yaparken farklı kıstaslar üzerinden değerlendirmeler yapmışlar-
dır. Japon bilim adamlarının çeşitli tanımlarına ilişkin ayrıntılı bir tartışma, 
tanımları üç farklı kategoriye ayıran Seidenschwarz’ın çalışmalarında yer 
almıştır (Seidenschwarz, 1993: 70);

•  Pazar odaklı (Hiromoto)

•  Mühendislik odaklı (Sakurai ve Monden)

•  Ürün fonksiyon odaklı (Tanaka ve Yoshikawa).
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Hedef maliyetleme uzun yıllardır Japonya’da kullanılmasına rağmen, 
küresel piyasada faaliyet gösteren işletmelerin rekabetle yüzleşmeleri ve 
kârların zayıflaması günümüzde birçok işletmenin hedef maliyetlemeye 
odaklanarak daha iyi stratejiler geliştirmesini zorunlu kılmıştır.

Hedef maliyetleme, satın alma maliyetini kontrol etmek için nispeten 
basit bir araçtan kapsamlı bir kar yönetim aracı haline gelmiştir. Sadece 
yaşam dönemi maliyetlerini en aza indirgemek değil, aynı zamanda uzun 
vadeli kârı en üst düzeye çıkarmak ta hedef maliyetlemenin amacıdır. Bu 
hedefe ulaşmak için, işletmenin tüm tedarikçiler, distribitörler ve süreçte 
destek aldığı tüm işletmeler ile etkili bir iletişimi olması gerekmektedir 
(Hasegawa, 1994: 8).

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
Faaliyete dayalı maliyetleme,  “Bir işletmeye ait faaliyetler ve mamul-

ler ile ilgili veri tabanını oluşturan, işleyen ve onu koruyan bir bilgi siste-
midir. Faaliyet tabanlı maliyet sistemi gerçekleştirilen faaliyetleri tanım-
lar, bu faaliyetlerle ilgili maliyetleri izler ve bu faaliyetlere ait maliyetlerin 
mamullere yüklenmesinde çeşitli maliyet dağıtım anahtarları kullanılır. Bu 
dağıtım anahtarları, mamullerle ilgili faaliyet tüketimlerini yansıtır. Bu fa-
aliyet tabanlı maliyet sistemi, yönetim tarafından hem mamullerle hem de 
faaliyetlerle ilgili çeşitli amaçlar için kullanılır” şeklinde Cooper tarafın-
dan tanımlanmıştır (Cooper, 1990: 46-47).

Faaliyet tabanlı maliyetleme üretim faaliyetlerinin belirlenip bir havuz-
da toplanması ve sonrasında maliyetlerin havuzdaki üretim faaliyetlerine 
yüklenmesi aşamalarından oluşmaktadır. Havuzda toplanan faaliyetle-
rin üstüne yüklenecek maliyetlerin hangi faaliyetin ne kadar kullanıldığı 
belirlenerek o oranda yükleme yapılmaktadır. Eğer aşamaları sıralama 
yaparsak;

• Hangi faaliyetlerin yapıldığı,

• Faaliyetlerin havuzda toplanması,

• Maliyetlerin belirlenmesi,

• Maliyetlerin faaliyetlere dağıtılması,

• Faaliyet maliyetlerinin ürünlere yüklenmesi aşamalarından oluşur 
(Gürdal, 2007: 64).
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1.1.3. Tam Zamanında Üretim Sisteminde Maliyetleme (Just 
in Time)
Tam zamanında üretim sisteminin en iyi tanımını Crawford ve Cox 

yapmıştır. Bu tanıma  göre, ”Tam zamanında üretim sistemi, bir üretim 
işletmesinde verimsizliklerin sürekli elimine edilmesi suretiyle mükemmel-
liğe ulaşma yaklaşımıdır “ (Crawford ve Cox, 1991: 34).

 Tam Zamanında Üretim Sisteminin kullanılması ile, üretim süresi bo-
yunca kaliteden ödün vermemek, mamul maliyetini en aza indirmek, stok 
bulundurmadan çalışma yapmak, zamanı iyi planlamak, lojistik ve ulaştır-
mayı etkin bir şekilde gerçekleştirmek amaçlanmaktadır (Brinker, 1996: 
33).

1.1.4.Yalın Üretim Sisteminde Maliyetleme
İlk olarak Toyoto’da ortaya çıkan yalın üretim sistemi tam zamanında 

üretim sistemi ile hedef maliyetleme sisteminin birleşmesi ile ortaya çıkan 
bir üretim sistemidir.

Sugimori ve arkadaşları bu sistemi “bir ürüne değer katmayan her şe-
yin-sürekli iyileştirme faaliyetleri yoluyla ortadan kaldırılmasına odaklan-
ma” olarak tanımlamışlardır (Sugimori vd., 1977: 558).

Yalın üretim, bir ürünün imalat sürecinde kullanılan malzemelerin ta-
kibine odaklanılmaktadır. Süreçler değer akımı olarak görülmekte ve boşa 
çıkan faaliyetler ürünlerin değer akışından akmasını önlemektedir (Woma-
ck ve Jones, 1996: 340). Akışı izlemek ve atıkların giderilmesi yollarını 
belirlemek için kullanılan bir araç, değer akış haritası (VSM)’dır (Rother 
ve Shook, 1998: 98).

1.1.5. Ürün Yaşam Dönemi Maliyetlemesi
1960’lı yıllarda ABD’de ortaya çıkan bu maliyet yöntemi işletmelerin 

stratejik üstünlük kazanmasını sağlayan bir maliyet yöntemidir. Tüm sü-
reçleri kapsayan bu yöntem, ürünün üretilmesine karar verildiği andan iti-
baren, hammadde aşamasından nihai ürün oluşana kadar ve nihai ürünün 
kullanımı sonlanana kadar her aşamada ortaya çıkan maliyetlerin net olarak 
belirlenmesini ve kontrol edilmesini kapsamaktadır (Şakrak, 1997: 86).

Ürün yaşam dönemi beş evreden oluşmaktadır. Bu evreler, ürünün özel-
liklerinin ve pazarının belirlendiği planlama ve geliştirme evresi, ürünün 
pazara sunularak pazarda tanınmasına kadar olan süreyi kapsayan sunuş 
ve büyüme evresi, Ürünün pazarda yer ederek kendi kitlesini oluşturduğu 
evre olgunluk evresi, ürünün satış hacminin azaldığı ya da ikamelerinin 
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arttığı olgunluk gerileme evresi ve ürünün pazardan çekildiği ya da yeni-
lenmek, özelliklerinin değiştirilmesi evresi olan terk etme ve yenilenme 
evresidir (Sevim, 2002: 42).

Bu maliyet yöntemini kullanan işletmeler, işletmenin temel amaç ve he-
dflerine de uygun olarak  ürünün geçirdiği tüm süreçlerde maliyetleri mini-
mize ederek karı maksimuma çıkarmayı amaçlar. Bu yöntemi, diğer mali-
yet yöntemlerinden ayıran temel özelliği henüz tasarım aşamasında ileriye 
dönük maliyetinin hesaplanmasını sağlamaktır. Bu yöntemle işletme her 
aşamada maliyet farklılıklarını ve gereklilikleri ortaya koyarak farklı stra-
tejik pazarlama hamleleri geliştirilmesini sağlar (Şakrak, 1997: 87).

1.1.6. Kalite Maliyetleme
Kalite kavramının ortaya çıkarak önem kazanmasının ardından, 1950’li 

yıllarda kalite maliyetlemesi kavramıda önemli hale gelmiştir. Tüketicilerin 
satın alma davranışları, işletmenin sadık müşterisi olması  fiyat, gelir gibi 
temel değişkenlerin yanında büyük oranda kaliteden de etkilenmektedir. 
Kalitenin maliyetleri yüksek orandan arttırması işletmeler için olumsuzluk 
yaratmaktadır. İşletmenin zarar görmemesi için kalite maliyetlerinin net 
olarak bilinmesi gerekmektedir (Pekdemir, 1993: 25).

1.1.7. Dengeli Puan Kartı (Balance Score Card)
Robert Kaplan ve David Norton tarafından ortaya atılan dengeli puan 

kartı (BSC) yöntemi, stratejik yönetim ve stratejik maliyet yönetimi  için 
alternatif bir yöntemdir (Pearce ve Robinson, 2007: 30). Yönetim literatürü 
açısından,  en son ortaya atılan model olarak bilinmektedir. 1990’lı yılların 
başlarında piyasaya sürülmesinden sonra, özellikle son yıllarda şirketler 
arasında büyük ilgi görmüştür (Olve ve Sjöstrand, 1998: 72).

Dengeli Puan Kartı yöntemi içerisinde birçok yöntem barındırmaktadır. 
Bunlar,hem geleneksel finansal ölçme yöntemleri hem de toplam kalite yö-
netimine ait süreçlerdir. Dengeli Puan kartının amacı finansal olarak elde edi-
lecek maksimum karla birlikte örgütteki operasyonel eylemler ve süreçleri 
de kapsayan etkili bir yönetim sağlamaktır ( Pearce ve Robinson, 2007: 43).

1.1.8. Tedarik Zinciri Yönetiminde Maliyetleme
Tedarik zinciri Elagöz tarafından, “ Bir işletmenin hammadde ile baş-

lattığı üretim sürecinin nihai ürünün nihai tüketiciye ulaşana kadar ger-
çekleşen her aşamasında ortaya çıkan değerler bütünü”, olarak tanımlan-
maktadır (Elagöz, 2006: 54).
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Tedarik zinciri yönetimi, işletmelerin ürün üretimi veya hizmet sağlama 
aşamasındaki süreçlerde, işletme birimlerinin birbirini koordine etmesi, 
hammadde, yarı mamul, mamul, nihai ürün süreçlerinin tamamında 
finanasal durumunda ele alındığı bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır (Stadt-
ler ve Christoph, 2000.9).

Tedarik Zinciri sistemindeki her türlü ekipman, hammadde, işgücü, ula-
şım sistemin önemli bir parçası olarak sistemde yerini almaktadır (Doğru-
er, 2005: 377). Tedarik zinciri yönetiminde ilk olarak sürece dahil edilecek, 
müşteri ve tadairkçi seçiminin yapılması gerekmektedir.Daha sonra teda-
rikçiler işletme ile ilişkilerin kuvvetlendirerek, işletme için önemli konuma 
gelmektedir. Bu sebeple tedarik zinciri yapısının nasıl oluşturulacağı ala-
nında uzman kişiler tarafından işletmenin süreçlerinin yapısı ve karakteris-
tiği  dikkate alınarak belirlenmelidir.

1.1.9. Değer Mühendisliği
Değer mühendisliği bir organizasyon, işletme, ürün veya hizmeti iyi-

leştirmek amacıyla kullanılan stratejik maliyet yönetim aracıdır. Müşteri 
gereksinimlerini gözden geçirerek ürün kalitesini düşürmeden ürünün ma-
liyetini arttıran gereksiz maliyet kalemlerini elimine ederek ortadan kaldır-
maya yarar.

Artan küresel rekabet işletmelerin tercih edilebilirlik yarışında ek değer 
yaratmalarını gerektirmektedir. İşletmeler hedef kitlelerinin beklentilerini 
karşılayarak stratejik üstünlük sağlamak amacı ile değer mühendisliği kav-
ramını kullanmaktadır. Değer mühendisliği müşteri beklentisini karşılayan 
kaliteyi azaltmadan daha düşük maliyetle ortaya çıkarmayı amaçlamakta-
dır. Maliyetlerin düşürülmesi için de bir döngü halinde her üretim aşama-
sının kontrolü gerekmektedir. 

1.1.10. Kaizen ve Kaizen Maliyetleme
1970’li yıllarda Japonya’da gelişen ve günümüzde kullanılmaya devam 

eden Kaizen bir iyileştirme felsefesi olarak ortaya çıkmıştır. Üretimin her 
aşamasına entegre etmeye çalışılan ve üretim için değer katmayan faali-
yetlerin ortadan kaldırılarak maliyetleri minimize etmeye çalışan stratejik 
yönetim aracı olarak tanımlanabilir.

Bir işletmenin maliyet oluşturan her kalemi ayrıntılı olarak analiz edi-
lerek değer yaratan maliyetler, müşteri nezdinde değerli olan maliyetler 
ve değer yaratmayan maliyetler net olarak belirlenmelidir (Erden, 2004: 
161-162).
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İşletmelerin değer yaratamayan ve işletmenin verimliliğini etkileyen 
bu maliyetleri ortadan kaldırmaya çalışması işletmenin karlılığını art-
tıracak bir durum olarak ortaya çıktığı için işletmeler değer yaratmayan 
faaliyetlerde iyileştirmeye gidecektir. İşletmelerin değer yaratamayan 
faaliyetlerin ya da değer yaratan fakat yüksek maliyeti olan faaliyetlerde 
sürekli iyileştirme yapılmasını öngören bir stratejik maliyet yönetimi ara-
cıdır (Cooper, 1995: 239).

2.Hava Kargo İşletmetlerinde Maliyet
Havayolu taşımacılığı genel olarak yüksek maliyet düşük kar marjı ile 

faaliyet gösteren bir sektör olarka nitelendirilmektedir. Gelişen teknoloji, 
artan rekabet, işletmelerin kar marjında büyük bir düşüşe yol açmıştır. Bu 
durum hava kargo işletmeleri için de aynı şekilde etki göstermiştir. Hava 
kargo işletmelerinin kar marjının düşmesi hava kargo maliyetlerinin düşü-
rülmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

Hava kargo taşımacılığı maliyeti en yüksek kargo taşımacılık türlerin-
dendir. Bunun sebebi hava kargo işletmelerinin hem diğer taşımacılık tür-
lerinde olan lojistik maliyetlere sahip olması hem de hava taşımacılığı ve 
farklı operasyonel maliyetlere sahip olmasıdır. Lojistik maliyetleri Ceran 
ve Alagöz tarafından şu şekilde belirtilmiştir (Ceran ve Alagöz, 2007: 165);

• Nakliye, 

• Depolama,

• Stok yönetimi,

• Elleçleme,

• Sipariş işleme,

• Ambalajlama,

• Satın alma,

• Bilgi yönetimi faaliyet maliyetleri.

Bu lojistik maliyetlere ek olarak havayolu taşımacılığı ile ilgili mali-
yetlerde hava kargo iletmeleri için önemli maliyet kalemleri olarak ortaya 
çıkmaktadır. Hava taşımacılığından kaynaklanan maliyetler;

• Hava aracı yakıt maliyetleri,

• Havaalanı kullanma maliyetleri,
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• Havaalanı operasyon maliyetleri,

• Hava aracı bakım maliyetleri,

• Havaalanı operasyon personeli eğitim maliyetleri,

• Lisans ve yetki maliyetleri,

• Elleçleme ekipman maliyetleri,

• Hava kargo operasyon yönetim maliyetleri,

• Hava kargo sigorta ve temin maliyetleri olarak sınıflandırılabilir.

Hava kargo işletmeleri lojistik maliyetleri ve hava taşımacılığından 
kaynaklanan maliyetlere beraber katlanmak zorunda oldukları için mali-
yetler aşırı yükselmektedir, maliyetlerin kontrol altına alınması gerekliliği 
de bu sebeple önem kazanmaktadır. Hava kargo maliyetlerinde minimizas-
yon sağlanarak maliyetlerin düşürülmesi için her maliyet kaleminde iyileş-
tirme yapılması gerekmektedir. 

Hava Kargo işletmelerinin sürdürülebilir büyüme sağlayarak, yaşana-
bilecek krizlere karşı hazırlıklı olmasını sağlayacak tek yol maliyetlerin 
azaltılmasından geçmektedir. Maliyet Minimizasyonunun sağlanabilmesi 
için maliyetler üzerinde iyileştirmeler yaparak etkili maliyet yönetimi sağ-
lanması gerekmektedir. Yapılan iyileştirmelerin sürekli olması maliyet yö-
netiminin etkisini kaybetmemesi ve maliyetlerin her zaman daha iyiye yö-
nelerek optimum maliyetin yakalanması gerekmektedir. Günümüzde hava 
kargo işletmeleri de karı optimize etmek amacı ile maliyetleri azaltmayı 
temel prensip olarak benimsemektedir.

3.Araştırmanın Yöntemi
Çalışma yapılırken, havayolu işletmelerinin operasyonel süreçlerinin 

çok kompleks olması sebebi ile bu süreçlerin operasyon dışındaki kişiler 
tarafından bilinmesininin mümkün olmayacağı düşünülmüştür.Bu sebeple 
çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren hava kargo işletmelerinden birinin 
kayseri istasyonunda görev yapan üç hava kargo operasyon sorumlusu ile 
görüşme yapılmıştır.Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapı-
landırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır.Öncelikle görüşme yapılacak 
kişilere stratejik maliyet yönetimi yöntemlerinden özet olarak hazırlanmış 
bir döküman verilerek,bu yöntemlerin neden kullanıldığı ve hangi yön-
temin neleri kapsadığı hakkında fikirleri olması sağlanmıştır.Daha sonra 
görüşme başlamıştır.Hazırlanan belirli sorular kişilere yöneltilmiş,onların 
verdiği cevaplara göre ilave sorularla düşünceleri alınmaya çalışılmıştır.
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Bu çalışmada araştırma bulgularından önce nitel araştırma yöntemle-
rinden görüşme tekniği ile ilgili teorik bilgiler verilecek, daha sonra çalış-
manın bulguları yorumlanarak sonuç çıkartılacaktır.

3.1. Görüşme
Bir arastirma teknigi olarak görüsme, arastirmayı yapan kişi  ile aras-

tirmaya konu olan ve görüşlerine başvurulan kişi veya kişiler arasında ger-
çekleşen, bir amaç doğrultusunda kontrollü olarak gerçekleştirilen sözlü 
iletişimdir (Cohen ve Manion, 1994: 27). Görüşme tekniğinin kullanıldığı 
nitel çalışmalarada amaç, önceden hazirlamis oldugu sorular ve verilen ce-
vaplara karşılık amaçli sorular yönelterek araştırmada başvurulan kisinin 
düsünce ve duygularini ortaya çıkarmaktır. 

Diger arastirma teknikleriyle yeterince elde edilemeyen kisiye özel, 
sakli bir çok seyi görüsme teknigi kullanarak ortaya çikarmak mümkün 
hale gelmiştir (Kvale, 1996: 1). 

3.1.1. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Tekniği
Yari yapilandirilmis görüsme tekniginde, sorulması planlanan sorular 

bir protokol şeklinde hazırlanır. Bu sorular çerçevesinde başlayan görüş-
menin akabinde verilen cevaplara göre  yan ya da alt sorularla görüsmenin  
kapsamı genişletilebilir veya kişinin düşencelerine açıklık getirelebilir. 
Yari yapilandirilmis görüsme teknigi sahip oldugu belirli düzeyde stan-
dartlik ve ayni zamanda esneklik nedeniyle havacılık sektöründe yapılabi-
lecek  daha uygun bir teknik görünümü vermektedir.

Yari yapilandirilmis görüsme tekniginin avantajı görüsmenin önceden 
hazirlanmis görüsme protokolüne bağli olarak sürdürülmesi ve esneklik ile 
araştırmacıya bazı  kolaylıklar sunması sebebi ile  daha sistematik ve karsi-
lastirilabilir bilgi sunmasidir (Yildirim ve Simsek, 1999: 283). Bu sebeple 
bu çalışma için yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullnılmıştır.

3.2.Araştırmanın Bulguları
Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak hava kargo operas-

yon sorumluları ile   sohbet havasında geçen bir görüşme yapılmış,önceden 
belirlenmiş sorular katılımclara yöneltilmiş,verdikleri cevaplar doğrultu-
sunda birçok ek soru sorulmuş ve farklı konular hakkında da bilgiler alın-
mıştır.Bu sebeple konu ile ilgili olarak verilen cevaplar derlenerek bulgu 
olarak sunulmuştur.
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3.2.1. Birinci Hava Kargo Operasyon Sorumlusu Görüşme 
Bulguları
Hava kargo operasyon sorumlusu  kişi ile yapılan görüşmede yetkili 

tarafından aktarılan görüşler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

• Hava kargo sektörü yedi gün yirmi dört saat faal olan,çok fazla iş 
sürecinin olduğu yoğun bir sektördür.

• Hava kargo sektöründe ülkemiz büyük oyuncularla yarışmakta, bu 
sebeple ülkemizde hava kargo taşımacılığı son yıllarda çok geliş-
miştir.

• Hava kargo operasyonlarında çok fazla sayıda personel çalışmakta 
ve birçok ekipman kullnılmaktadır.Bu sebeple operasyon yönet-
mek oldukça zordur.

• Hava kargo işletmeleri havacılık sektörünün tamamında  olduğu 
gibi düşük kar marjı ile çalışmaktadır.Bunun sebebi maliyet değiş-
kenlerinin çok fazla olması, aynı zamanda birçok farklı kısıtlamal-
rın bulunmasıdır.

• Hava kargo işletmelerinde çoğu zaman tam kapasite ile çalışılmak-
tadır.Ancak bu kapasitelerin tam kullanılması çok ciddi bir iletişim 
ve planlama sürecini gerektirmektedir.

• Hava kargo işletmelerinin maliyetlerini arttıran en yüksek maliyet 
kalemi yakıt maliyetleridir.Ağırlıklı olarak uzun mesafe uçuşlarda 
tercih edilen hava kargo, çok yüksek yakıt maliyetlerine katlanmak 
zorundadır.

• Hava kargo işletmeleri maliyetlerini düşürmek için kapasiteyi etkin 
kullanmaya çalışmaktadır.

• Hava kargo işletmeleri bazı dönemlerde maliyet hesaplamaları ya-
parak hedef maliyetler oluşturmakta,bu hedef maliyetlere ulaşmak 
için operasyon süreçlerine müdahale edilmektedir.Bu sebeple hava 
kargo işletmeleri için en uygun stratejik maliyet yönetimi yöntemi 
hedef maliyetlemedir.

3.2.2. İkinci Hava Kargo Operasyon Sorumlusu Görüşme 
Bulguları
• Hava kargo sektöründe emek çok fazladır. Çalışan işgücü önemli 

fedakarlıklar ile operasyonları sürdürmektedir.Kurulmuş sistemde 
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her personelin çok önemli ve sürece direkt etki eden görevleri 
vardır.

• Hava kargo sektörü 2003 yılından sonra ülkemizde hız kazanan ha-
vacılık faaliyetleri ile şaha kalkmıştır. Son yıllarda büyük gelişme-
ler kaydedilmektedir. GSMH’ya katkısı azımsanamayacak kadar 
çoktur.

• Hava kargo operasyonlarının çok kompleks yapıda olması, operas-
yon süreçlerinde çok fazla personel ve denetim yapılmasını gerek-
tirmektedir.

• Hava kargoya olan talep son yıllarda oldukça artmıştır. Bu sebeple 
gittikçe büyüyen bir hava kargo sektörü mevcuttur.

• Hava kargo işletmeleri için personel maliyetleri oldukça yüksektir. 
Aynı zamanda havaaracı temin maliyetleri ve lojistik maliyetler ol-
dukça yüksektir.

• Hava kargo işletmeleri maliyetleri düşürmeye çalışmaktadır. Şirket 
üst yönetimi tarafından operasyon süreçleri ile ilgili zaman zaman 
iyileştirmeler yapılmaktadır. Aynı zamanda maliyetlere odaklanan 
ar-ge personelleri bulunmaktadır.

• Stratejik maliyet yönetimi yöntemlerinden kaizen maliyetleme 
hava kargo işletmeleri için uygundur. Bunun sebebi hava kargo iş-
letmeleri maliyetleri sürekli daha da azaltmayı hedeflemektedir

3.2.3. Üçüncü Hava Kargo Operasyon Sorumlusu Görüşme 
Bulguları
• Ülkemiz hava kargo sektöründe dünya ile yarışmaktadır. Birçok 

gelişmiş ülke ile arasında her türlü taşıma çeşidi ile hizmet 
verebilme potansiyeline sahiptir.

• Büyüyen ve gelişen sektör beraberinde birçok problemi de getir-
mektedir. Kompleks süreçlerde yaşanılan problem işletme maliyet-
leri, karlılığı, müşteri memnuniyetini etkilemektedir.

• Çok fazla personele ihtiyaç duyan hava kargo işletmeleri gerekli 
nitelikli personeli bulmada zorluk çekmektedir.

• Hava kargo için en yüksek maliyetler yakıt ve lojistik maliyetlerdir. 
Ancak paketleme içinde maliyetler zaman zaman artmaktadır.
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• Hava kargo işletmeleri maliyetleri düşürmek için, genellikle üst 
yönetim tarafından belirlenen stratejileri kullanmaktadır. Özellikle 
döviz kurlarından etkilenmeye karşı stratejiler geliştirmektedirler.

• Hava kargo işletmeleri için en uygun stratejik maliyet yönetimi 
yöntemi hedef maliyetleme ve kaizen maliyetlemedir. Çünkü hava 
kargo işletmeleri hem operasyonel maliyet hedefi koymakta, hem-
de koyduğu hedefe ulaşmak için sürekli iyileştirmeler yapmaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Üç hava kargo operasyon sorumlusunun görüşlerinin değerlendirilmesi 

ile elde edilen sonuçlara göre, hava kargo sektörü yedi gün yirmi dört saat 
faal olan bir sektördür. Hava kargo sektörü son yıllarda trend bir yükseliş 
göstermektedir. Bu sebeple ülkemizde faaliyet gösteren tüm hava kargo 
şirketleri tam kapasite ile faaliyet göstererek büyümeye çalışmaktadır. 
Ancak artan rekabet ve yüksek maliyetler hava kargo işletmelerinin 
kar marjlarını olumsuz etkilemektedir. Hava kargo işletmelerinin 
yakıt maliyetleri, personel maliyetleri, lojistik maliyetleri, operasyonel 
maliyetleri oldukça yüksektir. Bunun yanında birçok maliyet yaratan etken 
daha vardır. Bu maliyetlerin kontrol edilmesi hava kargo işletmesi için 
önem taşımaktadır. 

Hava kargo işletmeleri maliyetlerini kontrol altına alabilmek için bazı 
girişimlerde bulunmaktadır. Anca maliyetleri kontrol edebilmek için ope-
rasyon süreçlerine müdahale etmemektedir. Maliyetlerin operasyonel se-
viyeden mininmize edilmesi gerekmektedir. Bu da ancak stratejik maliyet 
yöntemleri ile gerçekleşebilir. Hava kargo işletmeleri bazı maliyet tutarla-
rını hedeflemekte ve bu tutarlara ulaşabilmek için iyileştirmeler yapmakta-
dır. Bu sebeple hedef maliyetleme ve kaizen maliyetleme hava kargo işlet-
meleri için uygun stratejik maliyet yöntemlerindendir.

Sonuç olarak hava kargo işletmeleri hedef maliyetleme yöntemini kul-
lanarak, maliyet arttıran etmenlerden kurtulmaya çalışabilecek, kaizen 
maliyetlemeyi kullanarakta operasyonlarının her aşamasında iyileştirme 
yaparak maliyetlerini minimize edebileceklerdir. Çalışmadan elde edilen 
sonuca göre hava kargo işletmelerine hedef maliyetleme ve kaizen mali-
yetleme yöntemlerini  operasyon süreçlerin entegre etmeleri tavsiye edil-
mektedir.
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GİRİŞ
Döviz kurlarında yaşanan fiyat hareketleri   iktisadi   ve  finansal de-

ğişkenler üzerinde önemli etkilere yol açabilmektedir. Örneğin,  döviz 
kurlarındaki hareketler enflasyon dinamiklerini   etkileyerek  piyasa faiz 
oranları üzerinde  aşağı   veya yukarı yönlü baskılara yol açabilmektedir. 
Ayrıca, döviz kuru volatilitesi hem tüketici güveni hem de  ithalat ve ihra-
cat  dengesini  bozarak iktisadi ve finansal sistemi daha kırılgan bir hale 
getirebilmektedir. 

Bu tür gelişmelerin  özellikle  gelişen piyasa ekonomileri açısından ol-
dukça önemli olduğu ifade edilebilir.  Çünkü, gelişmiş ülke ekonomilerine 
nazaran gelişen ülke ekonomilerinin iktisadi ve finansal yapılarının döviz 
kurlarındaki gelişmelere karşı daha duyarlı  olduğu literatürde yaygın bir 
şekilde ifade edilmektedir. Ayrıca, özellikle uluslararası yatırımcıların ge-
nel olarak portföy yatırımları  (sermaye hareketleri ) açısından  gelişen  
piyasa ekonomilerini tek bir portföy olarak fiyatlama eğiliminde olmaları 
bu ülkelerden herhangi birinde yaşanan gelişmelerin diğer ülke ekonomi-
lerini de etkilemesine  yol açabilmektedir. Benzer etkiler dış ticaret kanalı 
ve beklentiler  kanalı üzerinden de söz konusu olabilmektedir.

Bu  nedenlerle  döviz kurları arasındaki etkileşimin incelenmesi  önemli 
bir konu haline   gelmektedir. Bu önemi  nedeniyle döviz  piyasalarının di-
namiklerinin literatürde oldukça  ilgi gördüğü ifade edilebilir. Örnek teşkil 
etmesi amacıyla  bu kapsamdaki bazı çalışmalalar için bkz:  Sehgal vd., 
(2017), Moosa ve Vaz (2016), Kang (2007), Huber ve Zörner (2019).

Bu çalışmada Türkiye, Şili, Çekya, G.Afrika,  G.Kore, Meksika,   Bre-
zilya, Kolombiya, Hindistan  ve  Endonezya’dan  oluşan  10 gelişen piyasa 
ekonomisinin  para birimleri arasındaki uzun dönemli ilişki  incelenmiştir.  
Bu yapılırken de yapısal  kırılmaları dikkate alan  Gregory ve  Hansen 
(1996) koentegrasyon testinden yararlanılmıştır. 

Çalışmanın literatüre çeşitli açılardan katkı sağladığı   ifade edilebi-
lir. Öncelikle, ulusal yazında  gelişen ülke para birimleri arasındaki uzun 
dönemli ilişkiyi inceleyen  pek fazla çalışma olmadığı anlaşılmaktadır. 
Çünkü, bu alandaki çalışmaların oldukça baskın bir şekilde gelişen veya 
gelişmiş ülke ekonomilerinin hisse senedi piyasalarına odaklandığı görül-
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mektedir. İkinci olarak bu çalışmada değişkenler arasındaki uzun dönemli 
ilişki analizinde yapısal kırılmalı koentegrasyon  testinden yararlanılmıştır. 
Böylece incelenen dönem  içerisinde meydana gelen yapısal değişimlerin  
uzun dönemli  ilişki üzerindeki olası  etkileri dikkate  alınabilmiştir. Nite-
kim, incelenen dönem dikkate alındığında  bu dönem içerisinde 2007-2008 
ABD merkezli küresel finans krizinin yer alması, bu gelişmelerin de bir 
uzantısı olarak,  2009-2012  döneminde Avrupa  borç krizinin  yaşanması, 
yine aynı dönemde petrol  fiyatlarında yaşanan  sert fiyat hareketleri  ve  
ilgili ülke ekonomilerinin kendi iç dinamikleri  sonucunda  ortaya çıkan 
çeşitli yapısal gelişmeler  dikkate alındığında değişkenler arasındaki uzun 
dönemli ilişki analizinde  daha  etkin sonuçlara ulaşılabilmesi için olası 
yapısal değişimlerin dikkate alınmasının önemli olduğu düşünülmektedir. 
Nitekim, literatürde de  yaygın bir şekilde  ifade edildiği gibi varlığı duru-
munda yapısal kırılmaların  dikkate alınmaması  bir diğer ifade ile serilerin 
karakteristik özelliklerinin doğru modellenmemesi elde edilen sonuçların 
kırılganlığını artırabilmektedir (Örneğin bkz: Banerjee  ve  Carrion-i  Sil-
vestre  , 2013;  Romero-Avila, 2008 ).

VERİ VE METODOLOJİ  
Çalışma 2003 Ocak ile  2019  Şubat  dönemini kapsamakta ve aylık 

verilerden oluşmaktadır. Çalışmanın başlangıç yılının 2003 yılı olmasının 
temel  nedeni  çalışma kapsamında incelenen  gelişen piyasa ekonomile-
rinin   özellikle 1990-2001 döneminde  önemli finansal krizler  yaşamış 
olmalarıdır. Nitekim, bu dönem sonrasında, genel olarak, ilgili gelişen 
piyasa ekonomileri  serbest piyasa  ekonomisine daha uygun bir iktisadi 
ve finansal   sisteme geçmişlerdir. Bunun bir sonucu olarak  da en azın-
dan geçmiş dönemlere nazaran bu ülke para birimlerinin değerleri    daha  
etkin  bir şekilde serbest piyasa dinamikleri çerçevesinde belirlenmeye 
başlamıştır. Bu  nedenle  bu yeni dönemde ilgili ülke para birimlerindeki 
fiyat hareketlerinin piyasa gelişmelerini daha iyi yansıtacağı varsayımıyla 
çalışmada  2003 yılı başlangıç yılı    olarak belirlenmiştir. Çalışmada ülke 
ekonomilerinin gelişen piyasa ekonomi olarak sınıflandırılmasında MSCI 
sınıflandırması  esas alınmıştır. Tüm veriler OECD  veri tabanından  temin 
edilmiştir. OECD veri tabanında döviz kurları   için en yüksek frekans ola-
rak aylık frekansta  yer aldığından   çalışmada aylık  veriler kullanılmıştır.  
Tüm veriler bir ABD dolarının yerel para birimi cinsinden aylık ortalama  
değerini göstermektedir.  Değişkelere ait logaritmik fiyat  serileri  Şekil 
1’de sunulmuştur.

Çalışmada  değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki analizinde  önce-
likle Denklem (1)’de  gösterilen  model   kullanılmıştır.
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                                                                       (1)

Burada,  ilgili gelişen ülke ekonomilerinden  herhangi birinin  
para biriminin logaritmasını;  çalışma kapsamındaki diğer gelişen 
ülke ekonomilerinin  para birimlerinin logaritmasını;  uzun dönem kar-
sayısını;  sabit terimi;  ise hata terimini ifade etmektedir.

Çalışmada ayrıca Denklem (1)’deki  modelde   yer alan bağımlı ve ba-
ğımsız değişkenler  yer değiştirerek  ’nin   bağımlı ’nin  
bağımsız değiken olduğu  Denklem (2)’deki  model de kullanılmıştır. Böy-
lece,  gelişen ülke ekonomilerinin para birimleri arasındaki uzun dönemli 
ilişki   farklı model yapıları  dikkate alınarak incelenebilmiştir. 

                                                  (2)

Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin yapısal kırılmalara  da-
yalı olarak analiz edilebilmesi için ilgili serilerin  ve / veya modellerin 
yapısal değişimler içermesi gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışmada  ön-
celikle CUSUM ile CUSUMSQ testleri kullanılarak ilgili serilerin yapısal 
değişimler içerip  içermediği araştırılmıştır. 

Serilerin yapısal kırılmalar  içerdiğinin belirlenmesinin ardından ilgili 
serilerin yapısal kırılmalar altında I (1) olup olmadıklarının belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu amaçla bu çalışmada Zivot ve Andrews (1993)  ( ZA)  
yapısal kırılmalı birim kök testinden yararlanılmıştır. 

Değişkenler arasındaki uzun dönemli  ilişki analizinde ise yapısal 
kırılmalı dikkate alan Gregory ve Hansen (1996) (GH) koentegrasyon 
testinden yararlanılmıştır. Bu test modelde tek bir  yapısal değişime izin 
vermekte ve dört farklı yapısal kırılma formunu dikkate alabilmektedir. 
Bunlar: sabit terimde kırılma (C), trend bileşeni içeren modelin sabit te-
riminde kırılma ( C/ T), sabit terim ve eğim parametresinde  kırılma ( 
C/ S) ve sabit terim, eğim parametresi ve trend bileşeninde kırılma ( C/ 
S/ T) formlarıdır. Çalışmada olası farklı yapısal kırılma formlarına karşı 
dirençli sonuçlar elde edebilmek amacıyla  ilgili  dört yapısal kırılma 
formu da dikkate alınmıştır. Böylece, çalışmada toplam 308  kez  koen-
tegrasyon analizine yer verilmiştir.   

Aralarında uzun dönemli ilişki bulunan değişkeler için uzun dönem 
parametrelerinin tahmin edilmesi gerekmektedir. Çalışmada bu amaçla 
dinamik en küçük kareler (Dynamic ordinary  least squares, DOLS)  ve  
tam uyarlanmış en küçük kareler (Fully modified ordinary least squares, 
FMOLS)  yöntemlerinden  yararlanılmıştır. 
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BULGULAR
İlgili ülke döviz kurlarının zamanla değişimi incelendiğinde    döviz 

kurlarının  hem sabit terim hem de trend bileşenlerinde yapısal değişimler 
olabileceği anlaşılmaktadır ( Şekil 1). Bu nedenle CUSUM ve CUSUMSQ  
testleri   serilerin hem sabit terim hem de trend bileşenlerinde yapısal deği-
şimler  olup olmadığı dikkate alınarak uygulanmıştır.  Elde edilen sonuçlar 
incelendiğinde  %5 anlamlılık  düzeyinde  her iki teste göre de çalışma 
kapsamındaki tüm para birimlerinin hem sabit terim hem de trend bileşen-
lerinde yapısal kırılmalar olduğu  anlaşılmaktadır ( Şekil 2)1. Bu  nedenle 
ZA yapısal kırılmalı birim kök testi  de  serilerin  sabit terim ve trend  
bileşenlerinde yapısal kırılmalar olduğu dikkate alınarak uygulanmıştır. 
Bu kapsamdaki bulgular incelendiğinde (Tablo 1) serilerin  düzey değer-
lerinde durağan  olmadıkları  fakat serilerin birinci farkı alındığında tüm 
serilerin durağan hale geldikleri anlaşılmaktadır. Bu bulgu da çalışma kap-
samındaki tüm ülke para birimlerinin I (1) olduğu anlamına gelmektedir.

Serilerin entegrasyon dereceleri belirlendikten sonra  her dört yapısal 
kırılma formu da dikkate alınarak Denklem (1) ve Denklem (2) kapsamın-
daki modellere GH koentegrasyon testi uygulanmıştır.  Elde edilen bul-
gular Tablo 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,  ve 12’de  sunulmuştur.  Fakat, bulgular 
değerlendirilmeden önce şunu belirtmek gerekir ki literatürdeki benzer  ça-
lışmalar incelendiğinde  C, C/T, C/S , C/S/T modellerinin ve / veya ADF, 
Zt ve Za test istatistiklerinin   değişkenler arasında uzun dönemli  ilişki 
olup olmadığı konusunda  birbirinden  farklı sonuçlara işaret  etmesi du-
rumunda  değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunun kabul  
edilebilmesi için modellerden ve / veya test istatistiklerinden herhangi bi-
rinin değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu  sonucuna işaret 
etmesinin  yeterli  olduğunun ifade edildiği  görülmektedir (Örneğin bkz: 
Kasman ve Ayhan, 2008;  Ketenci, 2012; Uddin, Sjö ve Shahbaz, 2013; 
Dogan, 2015; Bondia, Ghosh ve Kanjilal, 2016; Dogan, 2016). Bu nedenle 
bu çalışmada da benzer bir prosedür izlenmiştir

Bulgular bu kapsamda değerlendirildiğinde toplam 308 durumdan 49 
tanesinde değişkenler arasında uzun dönemli ilişki olduğu sonucuna ulaşıl-
maktadır. Bu da toplam durumun yaklaşık %16’sını temsil etmektedir. Bu 
nedenle çoğu durumda  ilgili  ülke para birimlerinin uzun dönemde birlikte 
hareket etmediği   ifade edilebilir2.  

Aralarında uzun dönemli ilişki bulunan para birimleri için uzun dönem 
parametre tahmin sonuçları Tablo 13’te sunulmuştur.  Sonuçlar incelen-

1  Yer kısıtı nedeniyle CUSUM test sonuçları burada gösterilememiştir. Yazarlardan talep edil-
mesi durumunda temin edilebilir. 

2  Gregory ve Hansen   (1996)  koentegrasyon testi için kritik tablo değerleri EKI’de sunulmuştur. 
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diğinde her durumda uzun  dönem katsayılarının pozitif değerler aldığı 
anlaşılmaktadır. Fakat, toplam 49 durumdan 12 tanesinde uzun dönem kat-
sayılarının %10 veya daha iyi bir anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak 
anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu durum koentegrasyon testi sonuçla-
rını desteklememektedir. Çünkü, aralarında koentegrasyon ilişkisi bulu-
nan   değişkenler   için uzun dönem katsayılarının istatistiki olarak anlamlı  
çıkması  beklenmektedir. Bu nedenle uzun dönem katsayıları istatistiki 
olarak anlamlı çıkmayan para birimleri için alternatif koentegrasyon ve / 
veya uzun dönem parametre tahmincilerinden  yararlanılabilir. Fakat, bu 
tür analizler daha sonraki çalışmalara bırakılmıştır.   Dolayısıyla,  çalışma 
kapsamındaki tüm bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde inceleme kap-
samındaki para birimleri arasındaki uzun dönemli ilişkinin çok da yaygın 
bir sonuç olmadığı anlaşılmaktadır. 

Şekil 1: İlgili ülke para birimleri
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Şekil 2: CUSUMSQ test sonuçları

Şili

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CUSUM of Squares 5% Significance



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Ufuklar420 •

Brezilya

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CUSUM of Squares 5% Significance

Kolombiya

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CUSUM of Squares 5% Significance

Çekya

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CUSUM of Squares 5% Significance

G.Afrika

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CUSUM of Squares 5% Significance

Hindistan

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CUSUM of Squares 5% Significance



Önder BÜBERKÖKÜ • 421 

Endonezya
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Tablo 1  : Zivot-Andrews (1993)   birim  kök testi sonuçları 

Ülkeler Minimum  t  istatistiği 
Düzey
Şili -4.261
Çekya -4.243
G.Kore -4.379
Meksika -4.414
 Türkiye  -3.956
Brezilya -3.842
Kolombiya -4.379
Hindistan  -4.232
Endonezya -4.173
G. Afrika -4.093
Birinci fark
Ülkeler 
Şili -10.419*
Çekya -10.812*
G.Kore -11.236*
Meksika -10.958*
Türkiye -10.801*
Brezilya -10.087*
Kolombiya -9.952*
Hindistan -10.206*
Endonezya -11.262
G. Afrika -10.528*
Kritik tablo değerleri %1                 %5                       %10

-5.57              -5.08                    -4.82
*, %10 veya daha  iyi  bir anlamlılık düzeyini göstermektedir. Triminaj 0.10  
olarak belirlenmiştir. Maksimum gecikme uzunluğu 12 olacak şekilde optimal 
gecikme uzunluğu  SIC kriteri ile belirlenmiştir.

Tablo 2: Gregory ve Hansen (1996)   koentegrasyon testi sonuçları

ADF Zt Za
Türkiye / Brezilya 
C -2.45 -2.56 -12.19
C / T -4.71 -5.07* -35.41
C / S -2.63 -2.77 -13.74
C /S / T -5.23 -5.56* -45.24
Brezilya / Türkiye 
C -3.20 -3.45 -15.15
C / T -3.85 -4.03 -24.18
C / S -3.29 -3.83 -18.99
C /S / T -4.20 -4.47 -30.77
Türkiye /  Kolombiya 
C -2.65 -2.85 -15.62
C / T -4.78* -5.14* -33.02
C / S -2.98 -2.96 -16.15
C /S / T -5.75* -5.84* -43.39
Kolombiya  /  Türkiye 
C -3.44 -3.58 -16.10
C / T -5.64* -5.58* -46.08*
C / S -3.68 -3.92 -22.03
C /S / T -6.40* -6.46* -56.42*
Türkiye   /  Hindistan  
C -4.29 -4.51* -31.47
C / T -4.33 -4.58 -31.44
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C / S -4.63 -4.97* -41.10
C /S / T -5.83* -5.50* -43.06
Hindistan  /  Türkiye 
C -4.27 -4.35* -29.42
C / T -4.28 -4.37 -29.76
C / S -5.28* -5.28* -40.81
C /S / T -5.33* -5.38* -41.65
Türkiye  / Endonezya 
C -2.46 -2.87 -13.49
C / T -3.32 -3.73 -17.91
C / S -3.03 -2.96 -17.01
C /S / T -4.47 -4.94 -28.35

*, %10 veya daha  iyi  bir anlamlılık düzeyini göstermektedir. Triminaj 0.10 
alınmıştır.  Maksimum gecikme uzunluğu 12 olacak şekilde optimal gecikme 
uzunluğu SIC kriteri ile belirlenmiştir. 

Tablo 3: Gregory ve Hansen (1996)   koentegrasyon testi sonuçları
ADF Zt Za

Endonezya / Türkiye  
C -3.51 -3.78 -20.67
C / T -3.54 -3.83 -21.30
C / S -3.48 -3.76 -21.11
C /S / T -3.64 -3.90 -23.20
Türkiye  /  G.  Afrika 
C -3.50 -3.80 -21.40
C / T -3.51 -3.75 -20.64
C / S -3.86 -4.10 -23.36
C /S / T -3.87 -4.54 -28.25
 G. Afrika /  Türkiye 
C -3.13 -3.41 -17.14
C / T -3.52 -3.84 -19.90
C / S -3.13 -3.40 -17.10
C /S / T -3.94 -4.14 -23.80
 Şili   / Çekya  
C -3.91 -4.06 -23.11
C / T -4.23 -4.28 -26.09
C / S -3.84 -4.03 -23.08
C / S / T -4.20 -4.38 -25.91
Çekya  / Şili 
C -3.87 -4.16 -26.82
C / T -4.17 -4.53 -31.21
C / S -3.87 -4.16 -26.82
C /S / T -4.41 -4.62 -31.68
Şili  /  G.  Kore  
C -3.57 -3.67 -14.27
C / T -5.37* -5.54* -41.76
C / S -3.68 -3.71 -14.04
C /S / T -6.26* -6.28* -55.38*
G. Kore  /  Şili 
C -2.84 -3.25 -13.06
C / T -6.13* -5.89* -50.19*
C / S -4.61 -4.52 -28.12
C /S / T -6.23* -6.11* -55.20*

*, %10 veya daha  iyi  bir anlamlılık düzeyini göstermektedir. Triminaj 0.10 
alınmıştır.  Maksimum gecikme uzunluğu 12 olacak şekilde optimal gecikme 
uzunluğu SIC kriteri ile belirlenmiştir. 
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Tablo 4 : Gregory ve Hansen (1996) koentegrasyon testi sonuçları
ADF Zt Za

Şili  /   Meksika   
C -4.20 -4.83* -20.60
C / T -5.67* -5.65* -40.62
C / S -4.19 -4.87* -24.05
C /S / T -5.64* -5.59* -39.34
Meksika  / Şili  
C -3.54 -4.02 -24.40
C / T -4.68 -5.19* -34.71
C / S -4.14 -4.26 -30.47
C /S / T -4.82 -5.26* -36.92
 Şili  /   Türkiye  
C -3.86 -4.11 -17.74
C / T -4.28 -4.36 -27.50
C / S -4.02 -4.26 -20.43
C /S / T -4.70 -4.83 -33.39
 Türkiye  /  Şili    
C -2.49 -2.60 -12.84
C / T -4.78* -4.96* -34.60
C / S -2.61 -2.67 -14.11
C / S / T -4.98 -4.95 -34.72
Şili  /  Brezilya  
C -4.00 -4.35* -25.52
C / T -4.48 -4.78* -30.24
C / S -4.02 -4.35 -25.61
C /S / T -4.71 -4.98 -32.34
Brezilya  /  Şili 
C -3.61 -3.90 -22.04
C / T -4.52 -4.84* -31.26
C / S -3.52 -3.77 -20.89
C /S / T -4.75 -4.95 -35.17
 Şili  / Kolombiya 
C -4.66* -4.70* -30.26
C / T -5.17* -5.20* -38.62
C / S -4.99* -5.16* -36.82
C /S / T -5.46* -5.57* -42.94

*, %10 veya daha  iyi  bir anlamlılık düzeyini göstermektedir. Triminaj 0.10 
alınmıştır.  Maksimum gecikme uzunluğu 12 olacak şekilde optimal gecikme 
uzunluğu SIC kriteri ile belirlenmiştir. 

Tablo  5:  Gregory ve Hansen (1996)  koentegrasyon testi sonuçları
ADF Zt Za

Kolombiya  /  Şili 
C -4.17 -4.37* -28.02
C / T -5.86* -5.87* -51.99*
C / S -4.41 -4.63 -32.84
C /S / T -5.99* -6.11* -53.54*
Şili /  Hindistan   
C -3.86 -4.21 -18.58
C / T -4.84* -4.84* -33.14
C / S -3.94 -4.12 -18.66
C /S / T -4.75 -4.94 -33.15
 Hindistan  /  Şili   
C -3.61 -4.18 -29.60
C / T -4.75* -5.05* -37.95
C / S -4.24 -4.38 -30.78
C /S / T -4.94 -5.29* -41.42
 Şili  /  Endonezya     
C -4.43* -4.72* -29.74
C / T -4.73* -4.85* -35.43
C / S -5.24* -5.32* -34.50
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C / S / T -5.13 -5.19* -39.96
Endonezya  /  Şili  
C -3.94 -4.20 -25.98
C / T -3.76 -4.35 -29.99
C / S -4.91* -4.83* -42.73*
C /S / T -4.35 -4.67 -36.55
Şili  / G. Afrika 
C -4.06 -4.25 -25.76
C / T -4.45 -4.80* -33.57
C / S -4.15 -4.38 -27.84
C / S / T -4.66 -4.84 -33.73
 G. Afrika  /  Şili  
C -3.54 -3.76 -21.95
C / T -4.28 -4.80* -32.31
C / S -4.07 -4.08 -29.48
C / S / T -4.34 -4.92 -32.95

*, %10 veya daha  iyi  bir anlamlılık düzeyini göstermektedir. Triminaj 0.10 
alınmıştır.  Maksimum gecikme uzunluğu 12 olacak şekilde optimal gecikme 
uzunluğu SIC kriteri ile belirlenmiştir. 

Tablo 6 : Gregory ve Hansen (1996)  koentegrasyon testi sonuçları
ADF Zt Za

Çekya / G.Kore 
C -2.65 -3.20 -11.67
C / T -4.66 -4.91* -38.78
C / S -2.83 -3.46 -12.34
C /S / T -3.91 -4.28 -29.98
G.Kore  /  Çekya  
C -3.05 -3.54 -13.16
C / T -4.82* -5.02* -39.11
C / S -4.40 -4.43 -30.00
C /S / T -4.65 -4.86 -37.86
Çekya /  Meksika 
C -3.63 -4.05 -24.07
C / T -3.74 -4.06 -28.16
C / S -3.61 -4.33 -24.27
C /S / T -3.59 -3.93 -25.94
 Meksika  /  Çekya 
C -4.05 -4.46* -28.98
C / T -4.32 -4.47 -31.18
C / S -4.04 -4.41 -28.82
C / S / T -4.20 -3.34 -29.64
Çekya  /  Türkiye  
C -3.54 -3.86 -21.07
C / T -4.70 -4.65 -34.76
C / S -3.86 -3.98 -23.27
C /S / T -5.17* -5.11* -39.78
 Türkiye   /  Çekya 
C -2.50 -2.76 -14.75
C / T -5.42* -5.37* -43.45*
C / S -3.00 -3.63 -22.75
C /S / T -5.91* -5.50* -45.82
Çekya / Brezilya   
C -3.82 -4.14 -27.81
C / T -4.13 -4.22 -30.44
C / S -4.03 -4.10 -28.12
C /S / T -4.17 -4.27 -31.09

*, %10 veya daha  iyi  bir anlamlılık düzeyini göstermektedir. Triminaj 0.10 
alınmıştır.  Maksimum gecikme uzunluğu 12 olacak şekilde optimal gecikme 
uzunluğu SIC kriteri ile belirlenmiştir. 
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Tablo  7: Gregory ve Hansen (1996) koentegrasyon testi sonuçları
ADF Zt Za

Brezilya  /  Çekya 
C -3.78 -3.74 -25.11
C / T -4.25 -4.28 -30.36
C / S -3.90 -4.20 -30.74
C /S / T -4.20 -4.15 -29.23
Çekya  /  Kolombiya 
C -3.63 -3.98 -26.32
C / T -4.44 -4.58 -33.56
C / S -4.02 -4.22 -28.28
C / S / T -4.32 -4.73 -35.66
Kolombiya  /   Çekya 
C -4.30 -4.16 -29.58
C / T -5.16* -5.33* -45.06*
C / S -4.19 -4.23 -29.71
C /S / T -5.42* -5.58* -46.65
Çekya  /  Hindistan 
C -4.07 -4.52* -27.07
C / T -4.79* -4.97* -37.44
C / S -4.56 -5.22* -31.10
C / S / T -4.75 -4.95 -36.91
Hindistan  /  Çekya 
C -3.45 -3.87 -22.33
C / T -4.26 -4.52 -29.33
C / S -3.62 -3.99 -23.75
C /S / T -4.34 -4.73 -31.20
Çekya  /  Endonezya 
C -3.74 -4.09 -22.40
C / T -3.67 -3.97 -22.18
C / S -4.72* -4.93* -31.37
C /S / T -4.31 -4.54 -30.00
Endonezya /  Çekya 
C -4.16 -4.55* -29.48
C / T -3.85 -4.27 -31.71
C / S -3.99 -4.39 -26.87
C /S / T -4.10 -4.40 -33.90

*, %10 veya daha  iyi  bir anlamlılık düzeyini göstermektedir. Triminaj 0.10 
alınmıştır.  Maksimum gecikme uzunluğu 12 olacak şekilde optimal gecikme 
uzunluğu SIC kriteri ile belirlenmiştir. 

Tablo 8 : Gregory ve Hansen (1996)  koentegrasyon testi sonuçları
ADF Zt Za

Çekya  /  G.Afrika 
C -3.67 -4.38* -29.22
C / T -3.58 -4.27 -28.26
C / S -4.16 -5.06* -30.59
C /S / T -6.19* -5.08 -37.34
G. Afrika  / Çekya 
C -3.77 -4.16 -24.17
C / T -4.05 -3.97 -21.83
C / S -4.30 -4.61 -28.33
C / S / T -4.08 -4.51 -27.49
G.  Kore  /  Meksika 
C -3.21 -3.81 -14.84
C / T -5.16* -5.29* -44.20*
C / S -3.69 -4.00 -17.55
C /S / T -6.14* -6.31* -58.72*
Meksika  /  G.Kore 
C -3.39 -3.73 -22.06
C / T -5.12* -5.55* -44.55*
C / S -3.62 -3.97 -25.06
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C / S / T -5.20 -5.41* -43.31
G. Kore  /   Türkiye 
C -3.33 -3.93 -15.79
C / T -5.47* -5.65* -46.68*
C / S -3.70 -4.15 -21.32
C /S / T -5.88* -6.04* -53.18
Türkiye  /  G. Kore  
C -2.14 -2.49 -12.12
C / T -4.95* -5.14* -35.99
C / S -2.88 -3.19 -19.48
C /S / T -4.40 -4.64 -26.49
 G. Kore  / Brezilya  
C -2.96 -3.59 -13.51
C / T -6.39* -6.44* -60.03*
C / S -4.63 -4.81* -31.57
C /S / T -6.21* -6.23* -57.85*

*, %10 veya daha  iyi  bir anlamlılık düzeyini göstermektedir. Triminaj 0.10 
alınmıştır.  Maksimum gecikme uzunluğu 12 olacak şekilde optimal gecikme 
uzunluğu  SIC kriteri ile belirlenmiştir. 

Tablo 9 :  Gregory ve Hansen (1996)  koentegrasyon testi sonuçları
ADF Zt Za

Brezilya  /  G.Kore 
C -3.05 -3.10 -10.66
C / T -5.41* -5.49* -46.05*
C / S -3.04 -3.12 -10.47
C / S / T -4.57 -4.68 -32.42
G.Kore / Kolombiya 
C -3.03 -3.64 -13.57
C / T -6.66* -6.58* -61.84*
C / S -4.48 -4.70 -29.17
C / S / T -6.98* -6.72* -63.21*
Kolombiya  / G.Kore 
C -2.92 -3.02 -11.40
C / T -5.50* -5.81* -51.06*
C / S -2.87 -2.96 -10.65
C /S / T -5.53* -5.57* -48.24
G. Kore  /   Hindistan  
C -3.28 -3.86 -15.52
C / T -4.19 -4.30 -26.88
C / S -4.05 -4.33 -23.53
C / S / T -4.98 -5.11 -39.42
Hindistan / G.Kore 
C -3.77 -4.13 -26.45
C / T -3.90 -4.46 -26.06
C / S -3.99 -4.29 -28.84
C /S / T -4.69 -4.82 -34.98
G. Kore /  Endonezya 
C -3.35 -3.92 -16.04
C / T -3.83 -4.09 -26.97
C / S -3.94 -4.24 -21.52
C /S / T -5.86* -5.98* -52.18
Endonezya  /  G.Kore  
C -3.92 -4.11 -25.79
C / T -3.80 -4.07 -24.37
C / S -3.97 -4.05 -25.49
C /S / T -3.80 -3.98 -23.47

*, %10 veya daha  iyi  bir anlamlılık düzeyini göstermektedir. Triminaj 0.10 
alınmıştır.  Maksimum gecikme uzunluğu 12 olacak şekilde optimal gecikme 
uzunluğu SIC kriteri ile belirlenmiştir. 
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Tablo 10:  Gregory ve Hansen (1996)  koentegrasyon testi sonuçları
ADF Zt Za

 G. Kore / G.Afrika 
C -3.25 -3.83 -15.21
C / T -3.66 -4.25 -28.77
C / S -3.18 -3.80 -15.13
C / S / T -5.65* -5.67* -48.74
G.Afrika  / G. Kore 
C -3.28 -3.54 -21.04
C / T -4.04 -4.32 -25.22
C / S -4.02 -4.24 -29.68
C / S / T -4.28 -4.61 -31.85
Meksika  /  Türkiye 
C -3.72 -3.83 -20.93
C / T -4.31 -4.47 -29.21
C / S -3.97 -4.42 -25.44
C /S / T -4.34 -4.56 -30.32
Türküye  /  Meksika 
C -3.69 -3.87 -21.84
C / T -3.80 -4.04 -22.96
C / S -3.52 -3.99 -26.29
C / S / T -4.37 -5.00 -29.41
Meksika / Brezilya 
C -3.36 -4.06 -25.10
C / T -4.32 -4.43 -30.18
C / S -4.00 -4.27 -25.87
C /S / T -4.57 -4.46 -32.49
 Brezilya  /Meksika 
C -3.49 -3.62 -16.43
C / T -3.95 -4.18 -27.47
C / S -3.85 -4.24 -16.46
C /S / T -4.08 -4.39 -26.73
Meksika / Kolombiya 
C -4.32 -4.76 -32.95
C / T -4.76* -4.88* -34.50
C / S -5.62* -5.81* -48.28*
C /S / T -4.93 -5.04 -39.40

*, %10 veya daha  iyi  bir anlamlılık düzeyini göstermektedir. Triminaj 0.10 
alınmıştır.  Maksimum gecikme uzunluğu 12 olacak şekilde optimal gecikme 
uzunluğu SIC kriteri ile belirlenmiştir. 

Tablo 11 : Gregory ve Hansen (1996)   koentegrasyon testi sonuçları
ADF Zt Za

Kolombiya  /   Meksika  
C -4.02 -4.27 -23.79
C / T -4.38 -4.73* -30.92
C / S -4.09 -4.39 -23.29
C / S / T -4.91 -5.01 -36.49
Meksika / Hindistan 
C -3.82 -4.14 -24.66
C / T -4.47 -4.66 -32.12
C / S -3.83 -4.14 -24.74
C / S / T -4.40 -4.57 -30.85
Hindistan  /  Meksika 
C -4.18 -4.68 -28.32
C / T -4.21 -4.67 -30.58
C / S -4.25 -4.93 -29.47
C /S / T -4.70 -5.23 -36.85
Meksika / Endonezya 
C -2.96 -3.19 -17.28
C / T -4.26 -4.50 -30.24
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C / S -3.28 -3.18 -17.25
C / S / T -4.34 -4.45 -30.27
Endonezya  /  Meksika 
C -3.40 -3.60 -21.75
C / T -3.42 -3.63 -22.87
C / S -3.40 -3.60 -22.66
C /S / T -3.41 -3.63 -22.48
Meksika /  G.Afrika 
C -3.73 -4.56* -24.12
C / T -4.31 -4.67 -30.67
C / S -3.83 -4.48 -25.24
C /S / T -4.23 -4.73 -29.32
G.Afrika  /  Meksika 
C -3.79 -4.45 -24.93
C / T -3.82 -4.54 -24.95
C / S -3.79 -4.48 -24.92
C /S / T -4.03 -4.74 -26.82

*, %10 veya daha  iyi  bir anlamlılık düzeyini göstermektedir. Triminaj 0.10 
alınmıştır.  Maksimum gecikme uzunluğu 12 olacak şekilde optimal gecikme 
uzunluğu SIC kriteri ile belirlenmiştir. 

Tablo 12 :   Gregory ve Hansen (1996)  koentegrasyon testi sonuçları
ADF Zt Za

Brezilya  /  Kolombiya 
C -4.65* -4.56* -29.85
C / T -5.29* -5.27* -42.26
C / S -5.38* -5.35* -42.46*
C / S / T -5.28* -5.30* -41.84
Kolombiya  /  Brezilya  
C -4.41 -4.39 -28.74
C / T -5.56* -5.54* -44.93*
C / S -5.20* -5.20* -41.39
C / S / T -5.75* -5.60* -45.13
Brezilya  /   Hindistan 
C -3.80 -3.97 -19.38
C / T -5.11* -5.00* -40.27
C / S -3.90 -4.20 -22.66
C /S / T -5.39* -5.39* -44.31
 Hindistan  /  Brezilya 
C -3.58 -3.85 -24.45
C / T -4.55 -4.60 -33.26
C / S -4.10 -4.20 -26.36
C / S / T -4.84 -5.25* -36.36
Brezilya /   Endonezya  
C -3.91 -3.90 -27.08
C / T -3.95 -3.91 -27.80
C / S -4.87* -14.77* -33.78
C /S / T -4.66 -4.54 -35.31
 Endonezya   / Brezilya 
C -3.93 -3.96 -26.97
C / T -3.65 -3.63 -24.64
C / S -4.47 -4.75* -36.70
C /S / T -3.90 -3.94 -29.05
Brezilya  /  G.Afrika 
C -4.12 -4.20 -29.50
C / T -4.10 -4.19 -29.50
C / S -4.01 -4.64 -26.43
C /S / T -4.57 -4.69 -32.85

*, %10 veya daha  iyi  bir anlamlılık düzeyini göstermektedir. Triminaj 0.10 
alınmıştır.  Maksimum gecikme uzunluğu 12 olacak şekilde optimal gecikme 
uzunluğu SIC kriteri ile belirlenmiştir. 
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Tablo 13 : Uzun dönem parametre tahmin sonuçları

Model Uzun dönem katsayısı
DOLS                                   FMOLS

Türkiye  /  Brezilya 1.0754*[0.0000] 1.0802*[0.0000]
Türkiye  / Kolombiya 1.2183*[0.0000] 1.2362*[0.0000]
Kolombiya  /  Türkiye 0.3017*[0.0000] 0.3040*[0.0000]
Türkiye /  Hindistan  2.1119*[0.0000] 2.1372*[0.0000]
Hindistan  /  Türkiye 0.4101*[0.0000] 0.4051*[0.0000]
Şili /   G. Kore 0.5933*[0.0000] 0.6050*[0.0000]
 G. Kore  /  Şili  0.2726*[0.0000] 0.2635*[0.0000]
Meksika /  Şili 0.8954*[0.0000] 0.8761*[0.0000]
Şili  / Meksika 0.3336*[0.0000] 0.3248*[0.0000]
Türkiye  /  Şili 1.8470*[0.0000] 1.8518*[0.0000]
Şili /  Brezilya 0.4364*[0.0000] 0.4376*[0.0000]
Brezilya  /  Şili 1.9276*[0.0000] 1.9365*[0.0000]
Kolombiya  /  Şili 1.4240*[0.0000] 1.4194*[0.0000]
Şili  /  Kolombiya  0.6183*[0.0000] 0.6070*[0.0000]
Şili /  Hindistan 0.4064*[0.0000] 0.4069*[0.0000]
Hindistan /  Şili 0.7648*[0.0000] 0.7589*[0.0000]
 Şili / Endonezya 0.4481*[0.0000] 0.4380*[0.0000]
Endonezya  /  Şili 0.8592*[0.0000] 0.8430*[0.0000]
Şili /  G.Afrika 0.2712*[0.0000] 0.2718*[0.0000]
 G. Afrika  /  Şili 1.3271*[0.0000] 1.3160*[0.0000]
Çekya / G. Kore 0.2365[0.3695] 0.2331[0.3558]
G. Kore  /   Çekya 0.0841[0.3733] 0.0839[0.3562]
Meksika / Çekya 0.2692[0.2361] 0.2472[0.2609]
Çekya  /  Türkiye 0.1049*[0.0660] 0.1054*[0.0487]
Türkiye  /  Çekya  0.7323*[0.0957] 0.7267*[0.0000]
Kolombiya /  Çekya 1.0852*[0.0000] 1.0867*[0.0000]
Çekya /  Hindistan 0.2361*[0.0496] 0.2365*[0.0440]
Çekya /  Endonezya 0.2058[0.1058] 0.1899[0.1253]
Endonezya  /  Çekya 0.3161[0.1014[ 0.3019[0.1058]
Çekya /  G.Afrika 0.1064 [0.1676] 0.1055[0.1606]
G.Kore  /  Meksika  0.1463*[0.0195] 0.1388*[0.0228]
Meksika /  G.Kore 0.9006*[0.0133] 0.8919*[0.0105]
G.Kore / Türkiye 0.0448[0.2021] 0.0433[0.1848)
Türkiye  /  G.Kore 1.1128[0.1362] 1.1202[0.1183]
G. Kore  /  Brezilya  0.0772[0.1258] 0.0746[0.1271]
Brezilya /  G.Kore 0.7888[0.1107] 0.8018*[0.0889]
G.Kore   /  Kolombiya   0.1022[0.1434] 0.0988[0.1435]
Kolombiya  /  G.Kore 0.5518[0.1243] 0.5518[0.1034]
G.Kore  /  Endonezya   0.1026[0.1848] 0.0954[0.2042]
G. Kore  /  G. Afrika 0.0999*[0.0273] 0.0977*[0.0262]
Tablo 13 (devamı)
Meksika  /   Kolombiya 0.5831*[0.0000] 0.5789*[0.0000]
Kolombiya  /  Meksika 0.5240*[0.0000] 0.5169*[0.0000]
Meksika  /  G.Afrika 0.6573*[0.0000] 0.6632*[0.0000]
Kolombiya  /   Brezilya  0.6811*[0.0000] 0.6805*[0.0000]
Brezilya  /  Kolombiya 1.2756*[0.0000] 1.2827*[0.0000]
Brezilya / Hindistan 1.0570*[0.0000] 1.0642*[0.0000]
Hindistan /  Brezilya 0.4489*[0.0000] 0.4458*[0.0000]
Brezilya  /  Endonezya    1.0829*[0.0000] 1.0715*[0.0000]
 Endonezya  /  Brezilya 0.4675*[0.0000] 0.4600*[0.0000]

*, %10 veya daha iyi bir anlamlılık düzeyini göstermektedir. Parantez 
içerisindeki değerler  olasılık değerleridir. 



Önder BÜBERKÖKÜ • 431 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Döviz kurlarındaki hareketler özellikle gelişen piyasa ekonomilerinin 

iktisadi ve finansal sistemi üzerinde önemli   etkilere  yol açabilmektedir. 
Bu nedenle, bu çalışmada Türkiye, Şili, Çekya, G.Afrika,  G.Kore, Meksi-
ka,   Brezilya, Kolombiya, Hindistan ve Endonezya’dan  oluşan  10 gelişen 
piyasa ekonomisinin  para birimleri arasındaki uzun dönemli ilişki ince-
lenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişki analizinde yapısal kırılmalı  Gre-
gory ve Hansen (1996) koentegrasyon testinden yararlanılmıştır. Serilerin 
yapısal değişimler içerip içermediği CUSUM ve CUSUMSQ test istatis-
tikleri ile incelenmiştir.  Uzun dönem parametre tahmininde ise  DOLS  ve 
FMOLS tahmincilerinden yararlanılmıştır.  

Çalışma bulguları koentegrasyon testinin uygulandığı toplam 308 du-
rumdan sadece 49’unda değişkenler arasında uzun dönemli  ilişki oldu-
ğu sonucun işaret etmektedir. Bu da toplam durumun  yaklaşık sadece 
%16’sına  tekabül etmektedir. 

Mevcut bulguların politika yapıcılar ve uluslararası yatırımcılar açısın-
dan önemli olduğu  düşünülmektedir. Politika yapıcılar açısından  kendi 
ülke para birimleriyle hangi  ülke para birimleri arasında uzun dönemli  
ilişki olduğunun bilinmesi daha doğru ve etkin ekonomi politikalarının uy-
gulanabilmesi açısından önemlidir.   Uluslararası  yatırımcılar  açısından 
ise   aralarında  uzun dönemli ilişki bulunmayan para birimlerinden oluş-
turulabilecek portföylerin beklenen çeşitlendirme etkisini gösterebileceği 
ifade edilebilir. 

EKLER  
EK I:   Gregory ve Hansen (1996) koentegrasyon testi  kritik tablo değerleri 

ADF Zt Za
Kritik  değerler    %5 %10    %5  %10     %5   %10
C -4.61 -4.34 -4.61 -4.34 -40.48 -36.19
C / T -4.99 -4.72 -4.99 -4.72 -47.96 -43.22
C / S -4.95 -4.68 -4.95 -4.68 -47.04 -41.85
C / S / T -5.50 -5.24 -5.50 -5.24 -58.58 -53.31
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NLP

Özkan İMAMOĞLU1, Göksu DEMİRCAN2

NLP’nin Tanımı
NLP, Nöro Linguistik Programlama kelimelerinin kısaltılmasıyla oluş-

muş bir terim olarak karsımıza çıkmaktadır. NLP kavramı, Beyin ya da 
Sinir Dili Programlaması olarak da ifade edilebilmektedir. Nöro Linguistik 
Programlama ya da kısaca NLP; “düsünme, dil ve davranış süreçlerini in-
celeyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların nasıl en etkin biçimde kulla-
nılabilecegini öğreten bir çalışma alanıdır” (Knight, 2006: 11). 

Nöro-Linguistik Programlama (NLP) birey davranışlarının arkasında 
yatan düşünsel ve bilişsel süreçlerle ilgilenmektedir. Söz konusu süreç-
lerde değişimlerle kişisel mükemmeliğe ya da başarıya ulaşılacağını var-
saymaktadır. Bu kapsamda NLP ‘Kişisel mükemmelliğin sanatı ve bilimi’ 
ve ‘Öznel deneyim araştırması’ olarak da adlandırılmaktadır. NLP başa-
rısızlık doğuran eylemler ile başarı yada mükemmellik getiren edimler 
arasındaki farkın bireyler tarafından anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. 
NLP, ‘İyi yaptığım bir şeyi nasıl yapıyorum?’ ‘Onu nasıl daha iyi yapa bi-
lirim?’’Başkalarında hayranlık duyduğum becerileri nasıl kazanabilirim?’ 
gibi sorulara hitap etmektedir (Alder, 2002: 3). 

“Lingusitik” sözcügü “dil” anlamına gelen Latince “lingua” kelime-
sinden türemistir. Sinirsel islemlerin dil ve iletisim sistemleri aracılıgıyla 
anlatılarak, düzenlenerek ve sıralanarak modeller ve stratejiler haline geti-
rildigini gösterir. Dili kullanma biçiminiz, kimliginizin ve düsünce biçimi-
nizin dısa vurumudur. “Kisi dünyayı algılayıs seklini dili kullanarak ifade 
etmekte ve yine dil aracılıgıyla düsünceyi zihninde canlandırabilmektedir. 
Düsünceler ve düsünceleri ifade etme biçimi degistirilirse davranısın de-
gistirilmesi de mümkün olacaktır” (Dilts vd., 2006: 14). Programlama ise 
özgül sonuçlar elde etmek için bir sistemin bilesenlerini yani duyusal tem-
silleri organize etmektir (Dilts vd., 2006: 14). 

NLP, insanın mükemmelligi üzerine yapılan bir çalısmadır. İnsanların 
kendi deneyimlerini nasıl anlamlandırdıklarını ve baskalarıyla nasıl ileti-
sime geçtiklerini ulasılabilir bir bilgi haline getirir (McDermott ve Jago, 
2003: 19). NLP kavramı için “öznel deneyim arastırması” ve “kisisel üs-
tünlügün bilimi” gibi bazı tanımlamalar genis çapta kabul görmüslerdir. 
Bir davranıs bilimi olarak NLP’nin kapsamı içinde sunlar yer almaktadır 
(Alder, 2005: 24): 

1 Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu1
2 Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu
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• Bir bilgi sistemi- epistemoloji

• Bilgi ve degerlerin uygulanması için yöntem ve süreçler- metodoloji

• Bilgi ve degerleri uygulamak için gerekli olan araçlar- teknoloji

NLP’nin baslangıç noktası, insana duyulan merak ve hayranlıktır. NLP, 
öznel deneyimlerin yapısının arastırılmasıdır. Yaptıklarımızı nasıl yapıyo-
ruz? Nasıl düsünüyor, nasıl ögreniyoruz? Nasıl sinirleniyoruz? Herhangi 
bir alanda basarılı olan insanlar istedikleri sonuçlara nasıl ulasıyorlar? 
Tüm bu soruları cevaplamak için, NLP nasıl düsünüp hissettigimizi inceler 
ve yasamın her alanındaki mükemmeliyeti arastırır veya modellendirir. Bu 
arastırmaların sonuçları baskalarına ögretilebilir. Amaç, herkesin mükem-
mellige ulasabilmesini saglamaktır (O’Connor ve McDermott, 2003: 13). 

NLP, kisilerarası iliskilerdeki düsünce düzeni ve davranıs seklini sapta-
yabilmemizi saglayan bir ilkeler ve farklar grubudur. Bilinçsiz ve farkında 
olmadan akıp giden yasamlarımıza ait o güçleri ve onları kontrol eden zi-
hinsel yapıları saptamamızı saglar. Bizler, edindigimiz bu bilgiyi, düsünce 
ve davranıs seklimizde birtakım degisiklikler yapmak için kullanabiliriz 
(Alder, 2005: 24). NLP kavramı tüm bunları üç sözcükle gerçeklestirmek-
tedir (Tokur, 2006: 25). NLP’deki “Nöro” sözcügü “sinir” anlamına gelen 
Yunanca “neuron” kelimesinden türemistir ve davranısın tümüyle nörolo-
jik bir islemin sonucu oldugu ilkesini simgeler (Dilts vd., 2006: 14). Gör-
me, duyma, tat ve koku alma, dokunma duygularınızı kullanarak, dıs dün-
ya ile ilgili deneyimlerinizi bilinçli ya da bilinçaltı düsüncelere dönüstüren 
nörolojik süreçlerle ilgilidir (Erengil, 2006: 25). Bedeninizin ve zihninizin 
bir bütün olarak isleyisini irdeler. NLP’nin en çok üzerinde durdugu konu, 
nörolojik süreçlerin etkinligini arttırmak ve onu yönetebilme becerisi ka-
zanmaktır (Knight, 2006: 15).

Genel anlamda NLP; iletisim, içsel deneyim, dilin etkileri, üstün dav-
ranısı biçimlendirme ve beynimizi kullanma biçimlerimizle ilgilenir. NLP, 
basarıya ulasmak için gereksinimimiz olan tüm kaynaklara sahip oldu-
gumuzu varsayar; bu kaynakların en etkin biçimde kullanılması üzerinde 
durur. NLP’yi ve tekniklerini ögrenme bir kisisel gelisim ve olgunlasma 
sürecidir (Alder, 2005: 22). 

NLP, insan organizmasında şaşırtıcı bir bilgisayar olan, fakat insanların 
kullanımı hususunda yeterli bilgiye sahibi olmadıkları beyinlerini, bilin-
çaltlarını nasıl daha etkin ve istedikleri gibi kullana bileceklerinin öğre-
tildiği bir tekniktir. Beyinlerimiz henüz tanımlanmamış, el değmemiş bir 
kaynak gibidir. Yaptığımız benzetmeler, belleğimizde düşünce, tutum ve 
bilgilerimizi temsil yöntemimiz, depolama biçimimiz yalnız bize özgüdür. 
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Bu kapsamda NLP bireylere belleklerini nasıl daha etkili kullanabilecekle-
rini ve kontrol edebileceklerini göstermektedir. NLP’nin başlıca amacı, in-
sanların daha etkili bir biçimde iletişim kurmasına yardımcı olarak, kişisel 
ve kişiler arası iletişimde mükemmelliği yakalamaktır. Herhangi birinin, 
iletişim, terapi, kişisel gelişim veya zihinsel kontrol alanlarında daha başa-
rılı ve güçlü olmasını sağlamaktır (Skinner vd., 2003: 179). 

NLP kısaca, bireyin duyuları, duyguları, zihinsel görüntüleri ve iç ses-
lerini en iyi şekilde organize ederek, mevcut potansiyelini performansa dö-
nüştürmesini sağlayan bir kişisel gelişim sistematiğidir. 

NLP’nin Tarihcesi
NLP’nin tarihçesini inceledigimizde; kavramın, Gregory Bateson (ant-

ropolog), Noam Chomsky (dilbilimci) Alfred Korzybski (dilbilimci), Mil-
ton Erickson (modern hipnozun babası olarak bahsedilir) ve belli dereceye 
kadar pek çok kisinin fikirleri üzerine kurulmus oldugunu görmekteyiz 
(Alder, 2005: 30). 

NLP, 1970’lerin baslarında, o dönemde Santa Cruz California Üniver-
sitesi’nde psikoloji ögrencisi olan Richard Bandler’ın, dilbilimi dalında 
yardımcı profesör olan John Grindler ile yaptıgı çalısmalarla baslamıstır. 
Bu iki bilim adamı mükemmel iletisimcileri inceleyerek, iletisim becerileri 
ile ilgili, baskalarına da ögretilebilir modeller yarattılar (O’connor ve La-
ges, 2004: 14). Richard Bandler ve John Grinder arastırmalarına özellikle 
iletisim konusunda ustalasmıs, kendi zaman dilimlerinde köklü degisimler 
yapabilmis kisileri seçerek basladılar: Gestalt terapisinin önderi, yenilikçi 
psikolog Fritz Perls; aile terapisinin önde gelen uzmanı Virginia Satir; son 
olarak da fikirleri, Erickson hipnoterapisi adı altında sürdürülen, dünyaca 
ünlü hipnoterapist Milton Erickson. Aynı zamanda baska uzmanların ve 
özellikle İngiliz yazar, antropolog, sibernetik ve iletisim teorisi düsünü-
rü Gregory Bateson’un içgörülerinden ve düsüncelerinden yararlandılar 
(O’Connor ve McDermott, 2003: 14). 

Richard Bandler ve John Grinder’in ilk çalısmaları olan ve iki ciltten 
olusan “Sihrin Yapısı (The Structure of Magic)”in 1975-1976’da basılma-
sıyla, NLP kavramı dogmustur. Kitapta, Fritz Perls ve Virginia Satir’in sö-
zel ve davranıssal düzenleri tanımlanmıstır. 1975 ve 1977’de basılan diger 
iki ciltlik kitapları “Milton H. Erickson’un Hipnotik Tekniklerinin Düzen-
leri” de, Milton’un çalışma metodlarını konu almaktadır (Alder, 2005: 30). 
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NLP’nin Nöro-Linguistik ve Programlama Düzeyleri
Nöro, bireylerin görme, duyma, tat ve koku alma duyularını kullanarak, 

dış dünya ile ilgili deneyimlerini bilinçli yada bilinçaltı düşüncelere dö-
nüştüren nörolojik süreçler olarak tanımlanmaktadır. Nöronlar beynimizin 
ve zihnimizin bir bütün olarak işleyişini irdeler. Nöro, düşünmemize ya 
da algılamamıza, yani herhangi bir davranışın temelini oluşturan beyinsel 
süreçlere ve sinir sistemine yapılan bir göndermedir. NLP’nin en çok üs-
tünde durduğu konu, bireylerin nörolojik süreçlerin etkinliğini artırmak ve 
yönete bilme becerisi kazanmaktır (Dowlen, 1996). 

Linguistik, dilin bireylerin deneyimlerini anlam kazandırmak ve bu de-
neyimlerini kendilerine ya da başkalarına iletmek için nasıl kullandığı ile 
ilgilenmektedir. Dili kullanılma biçimi, bireyin kimliğini ve düşünce biçi-
mini dışa vurma şeklidir. Dil olmadan bilinçli düşüncelerin zihinde canlan-
dırılması oldukça zordur (Dowlen, 1996). 

Programlamada ise kasıt bireyin deneyimlerini irdeleyerek, oluşum basa-
maklarını belirlemesi, hedeflerine ulaşmak için onları yeniden düzenlemesi 
anlatılmaktadır. NLP ye göre, bireylerin elde ettikleri sonuçlar ve onların bi-
rey ve diğer insanlar üzerindeki etkilerini kişisel olarak programlamak müm-
kündür. Her davranış bir dizi düşünce ve tutum sonucu oluşmaktadır. Bu 
diziyi belirleyecek davranışları kodlayıp, altyapılarının tanımlanması olası-
dır. Dolayısıyla NLP’deki programlamada, bireylerdeki arzu edilen değişik-
liklerin gerçekleştirmek için duyular ve inançlar olmak üzere, düşüncelerin 
düzenleme ve programlama (bir bilgisayarı belirli görevler için uygun bir 
yazılımla programlamamız gibi) biçimi kastedilmektedir (Knight, 2006: 15). 

NLP’nin Dört Temel Uygulama İlkesi
O’Connor ve McDermott (2003), birlikte yazdıkları “Way of NLP” 

(NLP’nin İlkeleri) isimli kitapta, NLP’nin dört temel uygulama ilkesini 
“The Four Pillars of Wisdom” yani “Bilgeligin Dört Temel Sütunu” olarak 
isimlendirmislerdi. O’Connor ve McDermott’a göre NLP’nin dört temel 
uygulama ilkesi sunlardan olusmaktadır:

1. İliski; yani uyum ve dostane bir iliski

2. Ne istedigini bilmek

3. Duyusal keskinlik ya da farkındalık

4. Davranıs esnekligi

Bu dört temel ilkeden ilki ve en önemlisi “İliski”dir. Burada iliskiden 
kasıt, özellikle de karsılıklı güven ve sorumluluga dayanan uyum ya da 
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dostane bir iliski kurmaktır (Erengil, 2006: 12). Pek çok kisi basarı denen 
seyin dıs göstergelerine sahip olmalarına ragmen kendilerini mutsuz hisse-
derler ve baskalarını da huzursuz ederler. nsanlar, dıs çevrelerini, kendi ruh 
hallerini yansıtacak sekilde düzenlerler. Dolayısıyla, kisinin iç çatısmaları, 
dıs çatısmaların da tetikleyicisi olur. Kısacası, iç uyumumuz ya da kisisel 
bütünlügümüz, baska kisilerle iliskilerimizde basardıklarımızın aynasıdır. 
Ne yaparsanız yapın, ne isterseniz isteyin, basarılı olmak baskalarıyla iliski 
kurmayı ve onları etkilemeyi gerektirir. Bu yüzden de, NLP kavramının ilk 
diregini kendiniz ve baskalarıyla uyumlu bir iletisim saglamak olusturur 
(O’Connor ve McDermott, 2003: 2).

NLP’nin ikinci temel ilkesi ise “Ne istedigini bilmek”tir. NLP termi-
nolojisinde buna, arzuladıgınız hedefi ve istediginiz sonucu belirlemek de 
denmektedir (Erengil, 2006: 15). Ne istediginizi kesin olarak bilmeden onu 
elde etmek için çok fazla sansınız olmaz ve istediginiz ya da istemediginiz 
bir amaca gerçekten ulasıp ulasmadıgınızı da asla ögrenemezsiniz.331 Bu, 
bütün ve çok boyutlu bir düsünme yöntemidir. Sürekli kendinize “Ne isti-
yorum”, baskalarına ise “Ne istiyorsun” sorularını sormaktır. Bu, “Sorun 
ne” seklindeki sorulardan çok farklıdır. Çogu kimse “Sorun ne?” sorusuyla 
baslar, ardından suçu baskalarına atarak ve belki de durumu geçici olarak 
kurtararak devam eder. Ancak, hiçbir zaman gerçekten istediklerine ulasa-
maz ya da baskasının isteklerine ulasmasına yardımcı olamaz (O’Connor 
ve McDermott, 2003: 2). 

NLP’nin üçüncü temel uygulama ilkesi “Duyusal keskinlik ve farkında-
lık”tır. Bu, duyularınızı kullanmak, yani fiilen kendinize olanları görmek, 
dinlemek ve hissetmek anlamına gelmektedir. Ancak o zaman, hedefinize 
dogru ilerleyip ilerlemediginizi bilebilir ve bu geribildirimi, eylemlerinizi 
gelistirmekte kullanabilirsiniz (O’Connor ve McDermott, 2003: 2).

NLP’nin son temel ilkesi de “davranıs esnekligi”dir. Bu ilke, pek çok 
eylem seçenegine sahip olmak anlamına da gelmektedir. Buna göre, ne ka-
dar çok davranıs seçeneginiz olursa, basarı sansınız o kadar artmaktadır. Bu 
ilkeye göre; herhangi bir konuda basarıya ulasmak için çıkılan yolda dene-
meler sonuç vermezse, baska yollar denenmeye devam edilmelidir. NLP’ye 
göre, basarısızlık diye bir sey yoktur ve her zaman baska bir seçenek vardır. 
Kisiler de, belirledikleri amaçlara ulasıncaya ve istediklerini alıncaya kadar 
esnek davranmalıdırlar (O’Connor ve McDermott, 2003: 3).

NLP’nin Varsayımları
Nlp’nin varsayımlarından biri “Her Davranısın Özünde Olumlu Bir 

Niyet Vardır”. Bu varsayımla anlatılmak istenen; diger insanların davra-
nısının olumlu niyetini degerlendirmektir. Bu, diger insanların davranısına 
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olumlu olarak bakılması anlamına gelmez fakat etkin iletisim kurmak is-
teniyorsa insanların davranıslarının arkasındaki olumlu niyete bakılması 
gerekir. Örnegin, üstün bir astıyla tartıstıgı farz edildiginde, astlar seslerini 
yükselttiginde üst de tepki verir. Üstün bakıs açısına göre ortada olumlu 
niyet yoktur ama, astın davranısının arkasındaki pozitif niyeti saptamak 
için astın bakıs açısından da bakılmalıdır. Kendisini güvende hissetmemis, 
tedirgin hissetmis olabilir. Bu durumda üstün yapması gereken olumlu ni-
yetini ortaya koymasına yardım etmek ve iki tarafın da elde etmek istedigi 
sonuçların gerçeklesmesine zemin hazırlamaktır. Aynı sekilde bu yaklasım 
kisisel iliskilerin gelistirilmesinde kullanılabilir (Ellerton, 2014). 

Diğer NLP varsayımları aşağıdaki gibidir (Çalışkan, 2006):

• Her deneyimin bir yapısı vardır.

• Zihin ve vücut aynı sistemin parçalarıdır.

• Eger bir kimse bir şey yapıyorsa, her hangi biri he onu yapmayı 
öğrenebilir.

• Başarısızlık degil, sadece geri besleme eksikligi vardır.

• İnsanlar ihtiyaç duydukları kaynaklara sahiptirler.

• İletişim karşıda yaratılan etki ve alınan karşılıktır.

• İnsanlar her zaman kendileri için doğru kararı verirler.

• Eğer yaptığın işe yaramıyorsa başka bir şey yap.

NLP’nin Nörolojik Düzeyi
Nörolojik düzey; aklınızı, bedeninizi, duygularınızı kullanarak dene-

yimlerinize anlam kazandırma süreçlerini kapsar. Düsünme biçimlerini ne 
kadar iyi tanırsanız, esnekliginiz o kadar artacak ve kendi yasamınız üze-
rinde o kadar söz sahibi olabileceksiniz (Knight, 2006: 4). Nörolojik ya 
da mantıksal düzeyler, NLP teknikleri hakkında saglıklı düsünebilmemiz 
için bir baglam olusturur (Erengil ve Özbay, 2005: 67). Gündelik yasam-
daki bilgelik bir dengenin sonucudur. Eger sahip oldugunuz farklı güçler 
arasında bir denge kurmamıssanız, buna sahip olamazsınız. Nörolojik dü-
zeyimiz; yani ruhsal ve manevi düzeyimiz, kimlik ve misyonumuz, inanç 
ve degerlerimiz, becerilerimiz, davranıslarımız ve çevremiz arasında bir 
denge ve uyum varsa, kendi kendimizle dost olmusuz, kendimizle uyum 
içimdeyiz demektir. NLP’nin sihirli sözcügü “bütünlük” de bu asamada 
gerçeklesmektedir. Bu uyumlu iliskiler bütünü içinde kendi kaynaklarımı-
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za odaklanıp, istedigimiz sonuçları gerçeklestirebiliriz (Erengil ve Özbay, 
2005: 70-71).

Başarı Modelleri
Durum Değişim Modeli

Belirlenen hedeflere ulasmak için atılması gereken ilk adım; davranıs, 
düsünce ve duygular bakımından simdiki durumu tespit etmektir. Bir ama-
ca ulasmak, fırsat yakalamak ya da sorun çözmek, ne için olursa olsun 
degisim A’dan B’ye dogru hareket etmek anlamına gelir. A’daki pozisyo-
nunuzdan (simdiki durumunuz) B’deki pozisyonunuza (amaç, sonuç ve 
istenen durum) geçmek isterken, daha iyi bir ilerleme yapıp yapmadıgınızı 
bilebilmek için A’yı tespit etmek durumundasınız (Ünal, 2008: 136). 

Temsil Sistemleri
NLP modelinin temel yapı tasları, temsil sistemleridir. Bu temsil sis-

temleri duyu organlarımızın üç tanesi üzerinde durur, bunlar: görme, isit-
me ve dokunma duyularımızdır. Bunun sebebi, çevremizi temel olarak bu 
üç duyu ile algılıyor olmamızdır. Baslıca davranıslarımızı etkileyen karar-
larımızın çogunu sadece görme, isitme ve dokunma organlarını kullanarak 
veririz (Acar, 2006: 46). 

Bazı insanlar yüzleri (görsel), bazıları isittikleri isimleri (genellikle ses-
li bir sekilde duydukları için) kolaylıkla hatırlayabilirler. Bazı insanlar, bir 
problem üzerinde düsünürken resim çizmekten, sözcüklerle ifade etmek 
yerine semboller ya da diyagramlar kullanmaktan hoslanırlar. Bazıları ise 
problemleri lehte ve aleyhte olan seyleri kâgıda aktararak ancak yazdık-
larını da içlerinden “duyarak” tartısmayı severler. Bütün bunlar, kisilerin 
dıs dünyayı algılarken ve düsünürken tercih ettikleri ve çogunlukla kul-
landıkları temsil sistemleri ile iliskilidir (Alder, 2005: 50). İnsanların tem-
sil sistemlerini ortaya çıkarmak bes sekilde mümkündür; vücut durusları, 
erisim ipuçları, jest ve mimikler, göz erisim ipuçları ve dil. Bunlardan en 
belirleyici olanlar ise vücut durusu, göz erisim ipuçları ve dildir (Çalışkan, 
2006: 121).

İnsanların nasıl düsündüklerini bilince, onlar için neyin önemli oldu-
gunu ve onları neyin kızdırdıgını anlayabiliriz. Görsel sistemi baskın olan 
kisiler, dagınık ve düzensiz bir ortamdan rahatsız olurlar. Bu kisiler, bü-
yük ihtimalle görseldirler. İşitsel sistemi baskın olanlar, gürültüden çabuk 
etkilenirler, çalısırken sessiz bir yere ihtiyaç duyarlar. Dokunsal olanlar, 
rahatlarına düskündürler; nerede ve nasıl oturdukları konusunda hassastır-
lar. Rahatları yerinde oldugu müddetçe, is arkadaslarını rahatsız edebile-
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cek kadar dagınık ve gürültülü bir yerde çalısabilirler. Temsil sistemlerini 
ögrendiginiz zaman, çalısma ortamınızı hem kendinize uygun hem de bas-
kalarının gereksinimlerini anlayıp saygı gösterecek sekilde düzenleyebilir-
siniz (O’Connor ve McDermott, 2003: 83). 

Muhatap olunan insanın ya da insanların hangi temsil sistemlerini agır-
lıklı olarak kullandıgının farkında olmak, onlara daha kısa sürede ulasabil-
meyi, davranıs kalıplarını daha iyi analiz edebilmeyi ve onları daha kolay 
ikna edebilmeyi beraberinde getirir. Karsılasılan kisilerin hangi temsil sis-
temini yogun larak kullandıklarını anlamanın önemli bir yolu, konusurken 
seçtikleri dile dikkat etmektir, çünkü her insan konusurken, agırlıkla et-
kilendigi temsil sistemine göre söz ve söz gruplarını seçme egilimindedir 
(Acar, 2006: 50). 

Temsil Sistemleri ve Göz Hareketleri

Göz hareketleri sistematik bir kalıp izler ve kisinin o anda yasadıgı de-
neyimlerle ilgilidirler. kisinin hatırlamak yoluyla zihninde canlandırdıgı 
bir görüntü, gözlerini sol yukarı, ses ise sol yana dogru hareket ettirmesine 
sebep olmaktadır. Sag yukarıda ise hayal edilen bir görüntü, sag yanda 
hayal edilen bir ses vardır. Kisi sag asagıya baktıgında, dokunsallık duyu-
su ön planda iken, sol asagıda ise bir iç diyalogun varlıgı söz konusudur 
(Acar, 2006: 52). Sol elini kullananlarda, bunların tam tersi olabilir, bazı 
kisilerde ise bu hareketler, isaret edilen temsil sistemlerine tam olarak uy-
mayabilir. Yine de, tüm bu genellemeler, iletisim kurmada bize oldukça 
faydalı olabilirler. Göz erisim ipuçlarından, hem baskalarının nasıl düsün-
düklerini bulmakta hem de belirli sekillerde düsünmenizi kolaylastırmakta 
faydalanmak mümkündür (McDermott ve Jago, 2003: 98). 

Herkesin farklı bir temsil sistemi ve stratejisi oldugu düsünülürse, hep-
sinin ihtiyacını karsılayacak tek bir temsil sistemi bulmak mümkün degil-
dir. Bu durum da, tek taraflı olarak hazırlanan bir konusmanın pek ise ya-
ramayacagı sonucunu normal kılar. Bütün temsil sistemlerini ve stratejileri 
kullanarak hazırlanacak bir konusmanın, dinleyici kitlesini olusturan her 
bireye dogru sekilde ulasması ve grubun tamamında dogru etkiyi yaratma-
sı kaçınılmazdır. Dinleyicilere mutlaka bir seyler gösterilmeli, bir seyler 
dinletilmeli ve bir seyler hissettirilmelidir (Acar, 2006: 53-54). 

NLP’nin Linguistik Düzeyi
Bütün duyu, davranıs ve isteklerimizi ifade etmenin en önemli araç-

larından birisi olan dilimiz, etkilesim ve iletisimimize sekil veren bütün 
dilsel modeller,“linguistik” olarak adlandırılmıstır. Dil olmadan, bilinçli 
düsünceyi zihinde canlandırmak zordur (Tokur, 2006: 60). 
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Dil ve beyin arasında önemli bir iliski vardır. Dili yönlendiren ve yöne-
ten beyindir; bununla birlikte dil de beyni yönlendirmektedir. Bazen dilin 
yanlıs kullanılması beyinde yanlıs temsillerin olusmasına sebep olur. Kul-
lanılan dilin olusturdugu bu temsiller, yine yanlıs düsünce ve davranısla-
rın kaynagı olacaktır. Kisi, kullandıgı veya duydugu kelimeler, isaretler ve 
semboller ile bunlara yükledigi anlam sonucu duygu, düsünce ve davra-
nıslarını olusturur. Dolayısıyla elde ettigimiz sonuçlar içsel ya da çevreyle 
iletisimde kullandıgımız dil ile direkt ilgilidir (Yurdakul, 2003: 128). 

NLP, iletisimdeki basarısızlıgı önlemek ve etkili bir iletisimi gerçekles-
tirmek için “iletisime girmeme sansınız yok” gibi bir varsayımı kabul eder. 
Bu varsayım sürekli olarak sözsüz bir sekilde, hatta ufacık bir kas hareke-
ti ve ses tonuyla bile iletisime girdigimiz gerçegini pekistirir. Bu yüzden 
NLP “iletisimin sorumlulugu iletendedir” diyerekten ikinci bir varsayım 
kabul eder ki; bu, uyumu yaratmak ve kendi sonucumuzu temin etmek için 
bilinçli olarak esleme yapmak zorunda kalabilirsiniz anlamına gelmekte-
dir. Aksi takdirde, muhtemelen ihmalkar biçimde bir seyler iletirsiniz ve 
bedelini o an veya zamanla ödemek zorunda kalırsınız (Acar, 2006: 140). 

NLP’nin İletişim Modeli
NLP ve satış söz konusu oldugunda, NLP’nin iletisim ve ikna modelle-

rinin ise yaradığını görülmektedir. İnsan beyni, bilgileri nasıl alır ve bunlar 
davranısları nasıl etkiler sorusunun cevabını NLP iletisim modeli ile açık-
lamak mümkündür. İnsan beyni duyma, görme, dokunma, tatma ve kokla-
ma gibi bes duyusuyla saniyede yaklasık olarak iki milyon veri alır. Zihin, 
kendisine ulasan bu birbirinden çok farklı iki milyon veriyi dil, bellek, 
davranıs, degerler, inançlar, kararlar vb. seylerle silme, bozma ve genelle-
melerle süzerek aynı anda sadece yedisini algılar. Süzme islemi sırasında 
verilerin bir kısmı resme, bir kısmı sese, bir kısmı da duygulara dönüsür. 
Böylece insan dıs dünyayı kendi içinde gördügü resimler, isittigi sesler ve 
hissettigi duygular aracılıgıyla algılar. Bunu beyin, herhangi bir özel emir 
olmaksızın otomatikman yapar. çerde olusturulan bu resim, ses ve duy-
gular insan fizyolojisini, fizyoloji de davranısları ve dili etkiler. Kısacası 
“harita, bölgenin kendisi degildir” seklindeki NLP varsayımında deginil-
digi gibi gerçek dünya, insan beyninde olusturulan algı ve iç filtrelerden 
süzülerek her insan için farklı anlamlar kazanır (Çalışkan, 2006: 112). 

Evrensel Modelleme

Evrensel modelleme, beynin süzme islemini yaparken kullandıgı silme, 
bozma ve genelleme mekanizmalarından olusur. Silme, beynin bazı veri-
leri silmesi olayıdır. Üç boyutta gerçeklesen silme mekanizmasının ilk bo-
yutu nörolojik olandır. Sözgelimi kulaklar 20 ila 20.000 dalga boylarındaki 
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sesleri duyar, gözler 380 ila 680 milimikron arası ısık dalgalarını görür 
ve digerlerini siler. Silmenin diger bir boyutu ise algıda seçicilik olarak 
tanımlanan seydir. Buna göre insanlar ilgi duydukları seyleri algılarken, 
aynı anda ulasmakta olan baska verileri siler. Örnegin, hamile kalan bir 
kadının çevresinde gördügü hamile kadın sayısının artması, yeni bir araba 
alan kisinin sık sık aynı marka otomobili fark etmesi gibi. Silmenin üçün-
cü boyutu ise aslında diger iki boyutu da içinde barındırır. Ancak burada 
genel bir silmeden bahsedilebilir. Örnegin, kimse agrı ya da acı olmaksızın 
sol dizini hissetmez, ya da baska bir uzvunu. Çünkü tüm bu veriler beyin 
tarafından silinir (Dövücü, 2001: 122). Beynin silme islevinin aslında kötü 
tarafı iyi anıları da siliyor olması, negatif anıları ise hayatta kalmak islevini 
sürdürmek ve sürekli olarak kendisini korumak için silmiyor olmasıdır. 
Aslında insanların genel anlamda yasadıgı problemler pozitif anılara ula-
samamasından kaynaklanır. ste burada NLP uygulamaları ve ilkeleri ile 
yapılmak istenen sey beyindeki pozitif anıları ortaya çıkartarak insanların 
olumlu bir fizyolojiye bürünmesini, bunun da olumlu davranıslara dönüs-
mesini saglamaktır (Çalışkan, 2006: 114). 

Beyin, seçtigi algıları bir taraftan da bozmaktadır. Bir çesit zihinsel se-
naryo hazırlama olarak tanımlanabilen bozma, yaratıcılıgın ve girisimcili-
gin kökenini teskil eder. Burada hayal gücü devreye girer. Bir heykeltırasın 
mermer blogunda saklı bir figür görmesi, bir yazarın gerçekte olmayan 
kisiler yaratması, bir aktörün gerçekte olmadıgı kisi olması bozma meka-
nizması ile gerçeklesir. Bu, bozmanın pozitif kullanımıdır (Korkuçu, 2003: 
7). Ancak tıpkı silme mekanizmasında oldugu gibi negatif bozmalar da 
görülür. Negatif bozma ile herkes aslında görmek istedigini görür, duymak 
istedigini duyar; böylece, gerçege göre degil zihinde yaratılan senaryolara 
göre dünya algılanmıs olmaktadır (Çalışkan, 2006: 115). 

Genelleme mekanizması ise, insan için önemli bir isleve sahiptir. İn-
sanların bilinçaltı genellemeler yaparak ögrenir. Genellemeler sayesinde 
insanlar, bir kere ögrendikleri bir seyi her defasında tekrarlamak zorunda 
kalmazlar. Sözgelimi araba kullanmayı ögrenen bir insan, farklı her araba-
yı kullanmayı ayrı ayrı ögrenmek zorunda kalmaz. Beyin bir kere ögrendi-
gi bilgiyi genelleyerek bu yeniden ögrenme gerekliligini ortadan kaldırır. 
Bu genellemenin olumlu yönleridir. Ancak silme ve bozmada oldugu gibi 
genellemelerin de negatif yönleri bulunmaktadır. Bu da insanları normal 
yasamlarında oldukça zorlayan bir durumdur. Örnegin iliskisinde zorluk 
yasayan bir erkegin bütün kadınlarda bir genelleme yaparak tekrar iliskiye 
girmek istememesi, ya da trafik kazası yapan bir sürücünün yasadıgı olayı 
genelleyerek tekrar araba kullanmak istememesi, basarısız bir satıs yapan 
satıs elemanının sürekli satıslarda basarısız olacagı kaygısını tasıması gibi 
(Dövücü, 2001: 125). 
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NLP İletişim Modelinde Uyum ve Aynalama
İş dünyasında pek çok karar, teknik becerilerden çok karsılıklı uyuma 

baglı olarak alınır. Sözü geçen bu uyum, anlık yakınlasmalarla degil, za-
mana baglı olarak gelisen bir süreçtir. Kendinize yakın buldugunuz, uyum-
lu bir iliski içinde oldugunuzu düsündügünüz biriyle isbirligine girme ve 
onu destekleme olasılıgınız yüksektir (Knight, 2006: 144). Kisiler arasın-
daki uyum; sesin hızı, yüksekligi ve tonunun uyusmasına kadar gidebilir. 
Beden dili sizinkinden çok farklı olan (örnegin, sizin olumlu ve açık du-
rusunuza karsı, bacak bacak üstüne atıp, kollarını kavusturarak oturan) bir 
insanla iletisim sasırtıcı derecede zor olabilir. Uyusma teknigini, iletisimin 
baslangıcında bilinçli olarak uygulayarak, aksi halde yoksun kalacagımız 
uyumlu bir iliski kurabilir ya da gelistirebiliriz. Fizyolojik, sesle ilgili veya 
diger karakteristik özelliklerin uyusmasının uyumlu bir iliskiyi, dolayı-
sıyla iletisimi gelistirdigi bilinmektedir. Yalnız bunun bir de diger yönü 
vardır. Fizyolojik ve sese iliskin uyusmayan karakteristik özellikler, zayıf 
uyumlu bir iliskiye isarettir, ayrıca onu azaltma ya da kesme yönünde de 
islev görür. Bu yüzden, uyusmamak, bir toplantı ya da görüsmeyi çabuk 
sona erdirmenin etkili bir yoludur (Alder, 2002: 98). 

Aynalama, karsıdaki kisinin ya da grubun sözsüz davranıs modelini ki-
siye ya da gruba geri sunmaktır. Çevreleriyle derin bir uyum içinde olan 
kisilerle yapılan çalısmalar, onların etkilesime katılan kisilerle asagıdaki 
konularda benzerlik sergiledigini göstermiştir (Knight, 2006: 146-148):

• Durus

• Hareket ve mimikler

• Nefes alıs verisler

• Ses tonu, sesin inceligi ve vurgulama

• fade (bakısların yönü ve göz hareketleri)

• Kullanılan dilin içerigi (görsel, isitsel, duygusal kilit sözcükler)

• İnançlar

• Değerler

NLP’de, iletisim kurulmak istenen insanla önce uyum ortamı yaratmak 
temeldir. Uyum saglayabilmek için kisiyi aynalamak, eslestirme ve yansıt-
malarla kisi ile iletisimci arasında benzerlik ortamı yaratmak, daha sonra 
da güven ve rahatlama ortamı yaratıldıktan sonra kisiyi yönlendirmek ve 
belirli konularda ikna etmek mümkündür (Ünal, 2008: 168). 
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İletisimde uyum yaratmakla ilgili bu tesadüfleri bilinçli olarak yarata-
bilmek NLP’de modelleme ve aynalama teknikleri ile mümkündür (Gün, 
2001: 140). Aynalama, karsıdaki kisinin ya da grubun sözsüz davranıs mo-
delini kisiye ya da gruba geri sunmaktır (Gün, 2001: 142). İletisim sıra-
sında kisilerin vücut durusu, hareketleri, ses tonu, konusma hızı ve diger 
ses özellikleri, dil ve düsünme tarzı, kelime seçimi, nefes alısverislerini 
aynalayarak uyum ortamı yaratmak mümkündür (Öner, 2001, 86). İyi an-
lasan iki insan konusurken izlendiginde genellikle vücut görüntülerinin, 
ses tonları ve konusma hızlarının birbirlerinin ayna pozisyonları oldugu 
fark edilebilir. Aynalama, iletisim kurulmak istenen diger insanın bir dav-
ranısına kendisini rahat hissedinceye kadar eslestirme yapmakla baslar. Es-
lestirme bir insanın fizyolojisini aynen tekrarlamaktır. Yani, vücudun sag 
ve sol taraflarını karsıdaki insanı aynen kopya eder. Yansıtma ise, diger 
insanın aynadaki görüntüsünü sergilemektir. Bu durumda sag ve sol taraf-
lar aynada oldugu gibi ters görünür. Uyum olusturduktan sonraki asama, 
yönlendirmedir. Yönlendirme, fizyolojinin bir ya da birkaç parametresini 
derece derece degistirerek, diger insanın takip etmesini saglamaktır (Çalış-
kan, 2006: 118). 

Özetle NLP’de, iletisim kurulmak istenen insanla önce uyum ortamı 
yaratmak temeldir. Uyum saglayabilmek için kisiyi aynalamak, eslestir-
me ve yansıtmalarla kisi ile iletisimci arasında benzerlik ortamı yaratmak, 
daha sonra da güven ve rahatlama ortamı yaratıldıktan sonra kisiyi yönlen-
dirmek ve belirli konularda ikna etmek mümkündür (Çalışkan, 2006: 119). 

NLP’de Modelleme
Bir yetenegi ya da üstün bir beceriyi, yeniden üretmek amacıyla kod-

lamaya modelleme denir. Modelleme aynı düsünce basamaklarını kullana-
rak, dil ve davranısları kopyalamaktır (Knight, 2003: 75-77). 

Modellemenin özündeki düsünce “birisi bir seyi basarabilmisse, herkes 
basarır” inancıdır . nsanlar dogustan itibaren çok temel birçok beceriyi bas-
kalarını ve dogayı gözlemleyerek ve taklit ederek kazanmıstır. Bebekler 
ve çocukların becerileri ögrenme yöntemleri modellemeye iyi bir örnek 
olarak gösterilebilir. Ancak daha ileriki yaslarda daha geleneksel yöntem-
lerle ögrenmeye basladıklarında ise modelleme becerileri giderek kaybolur 
(Çalışkan, 2006: 131). 

Günümüzde birçok sirket personelini daha deneyimli elemanlarla es-
lestirerek profesyonel gelisimi hızlandırmayı hedeflemektedir. Mentörlük 
olarak adlandırılan bu sistemin islerligi, deneyimli personelin bilgi ve be-
cerilerini digerlerine aktarabilmesine baglıdır. Modellemede bu davranıs-
ların diger bireylere aktarılmasında “neden” sorusundan çok “nasıl” sorusu 



Özkan İMAMOĞLU, Göksu DEMİRCAN • 449 

önem kazanır. Çünkü modellemede bir davranısın neden yapıldıgı degil, 
nasıl yapıldıgı önemlidir (Çalışkan, 2006: 131). 

Modelleme, farklılıklarla yani kisilerin sonu davranıslara ve basarılara 
ya da basarısızlıklara varmak üzere neyi farklı yaptıklarının irdelenmesi-
dir. Diger bir deyisle farkı yaratan ne oldugunun belirlenmesidir (Alder, 
2002: 194). 

NLP, bütün davranısların bir yapısı yani stratejisi oldugu ön kabulü 
çerçevesinde bu stratejilerin modellenebilecegi, ögrenilebilecegi, ögreti-
lebilecegi ve degistirilebilecegine dayalı bir yöntemdir. Bugün özellikle 
is dünyasında büyük ve basarılı sirketlerin tepe yöneticilerinin uzun yıllar 
edindigi tecrübeler modellenerek isletmelere aktarılmaktadır (Çalışkan, 
2006: 131). 

NLP’de bu konuda odaklanılan nokta, basarılı sonuçlar alınmıs dav-
ranısları yaparken davranıs sahibinin nasıl düsündügü ve hedefine nasıl 
ulastıgıdır. Bu davranısları modellemek için modelin yaptıkları (davranıs 
ve fizyolojileri), nasıl yaptıgı (düsünme sekilleri) ve neden yaptıgı (inanç 
ve degerleri) sorgulanır. Bu islem yapılırken model ilk olarak gözlemlenir, 
sorgulanır ve ilgiyi çeken davranıs sergilenirken modelin yanında bulunu-
lur (Çalışkan, 2006: 132). 

Bir kisi, bir takım ya da bir organizasyon modelleme konusu olabilir. As-
lında modellemenin kurumsal gelisime yönelik olanı 1970’lerden beri “ben-
chmarking” adı altında uygulanmaktadır. Benchmarking ile NLP’nin mo-
delleme programı arasında benzerlikler söz konusudur (Saygın, 2003: 104). 
Modelleme, benchmarkingin kisisel gelisime yönelik uygulamasıdır. Burada 
herhangi bir beceri ya da davranısta usta ya da basarılı olan kisilerin bu dav-
ranısları gözlemleme ile kisinin alt modalitelerinin sorgulanmasıyla kopya-
lanmaya ve ögrenilmeye çalısılır. Modelleme her türlü becerinin bu sekilde 
ögrenilmesinin mümkün olabilecegini ifade eder (Çalışkan, 2006: 133). 

Örgütsel İletişimde NLP Tekniklerinin Kullanımı
Temel Zihinsel Programlar (Metaprogramlar)

Klasik beden dili alanında yapılan araştırmalar insan davranışını açıkla-
mada günümüzde yetersiz kalmaktadır. NLP insan davranışını açıklarken, 
her bireyin kendine has yapısının ve özelliklerinin olduğu varsayımından 
hareket eder. Bireylerin sahip oldukları sayısız kişisel özellikler NLP’de 
belli bir sistematik içinde gruplandırılmış ve bu kişisel farklılıklara da zi-
hinsel programlar (meta programlar) adı verilmiştir (Uysal, 2007: 65). 
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Zihinsel programlar kişinin çevresindeki dünyayı algılama biçimini ve 
diğer insanlarla olan iletişimini ve görünen davranışlarını tanımlayan filt-
relerdir. Zihinsel programlar, kişisel deneyimleri otomatik olarak filtrele-
yen düşünce süreçleri ve derin köklü zihinsel programlardır. Bu zihinsel 
programlar kişinin bütün hayatını etkileyen motivasyon yönünü ve odak-
lanma metotlarını belirler. Kişilerin iletişim becerilerinin artması, iletişim 
kurulan kişinin zihinsel programlarının anlaşılmasından geçer. Örgütler 
için etkili bir iletişim düzeni oluşturabilmek de örgüt üyelerinin temsil sis-
temleri yanında zihinsel programlarının (meta programlarının) anlaşılması 
ile mümkündür (Ellerton, 2006). 

Yaklaşan – Kaçan Meta Programı
Meta programlar, kişilerin sıklıkla yaptıkları hareketleri ve kişisel dav-

ranışlarının tanımlanmasıyla, olumluluklara yaklaşan ya da olumsuzluk-
lardan kaçan kişilerin ayırt edilmesini sağlar. Bu meta program, kişilerin 
hedeflerine nasıl ulaştığı ve kişisel motivasyonları ile ilgilidir. Bireyler 
farklı şekillerde motive olurlar. Bazılarını zevk ve haz duygusu motive 
ederken, bazılarını ise acı motive etmektedir. Bu meta programla açıkla-
nan kişiler ya zevke ve haza yaklaşmak, ya da acıdan kaçmak üzere motive 
olup hedeflerine ulaşırlar. Kişilerin bu meta programlarını öğrenmek için 
yaptıkları ya da yapmayı düşündükleri eylemi neden istediklerini sormak 
gerekir (Uysal, 2007: 67).

Yaklaşan meta programına sahip kişiler hedeflerine, yeniliklere ve 
ödüllere odaklanırlar. Onları motive eden değerler, daha iyi, daha güzel 
şartlara sahip olmaktır. Bu kişilere bir eylemi neden yaptığı ya da yapmak 
istediği sorulduğunda, alınacak cevap daha iyi durumda olmayı istedikle-
ridir. Çoğu insan için oldukça zor olan diyet programını, onlar daha güzel, 
daha zarif ve sağlıklı olmak için yaparlar. Üniversiteye başarılı ve kariyer 
sahibi bir kişi olmak için giderler (Uysal, 2007: 67).

Kaçan meta programına sahip kişiler ise, korku ve acı ile motive olur, 
istemedikleri durumlara odaklanırlar. Onlar için eyleme geçmek ancak kötü 
bir durumdan kaçmak için söz konusudur. Bir eylemin sebebi sorulduğunda, 
kötü bir durumdan kaçmalarını yanıt olarak vereceklerdir. Diyet programını 
onlar sağlıklarını kaybedecekleri için, çirkin göründükleri ve toplum içinde 
rahatsız oldukları için yapacaklardır. Üniversiteye gitme sebepleri, iş bula-
mama kaygısı ve geleceğini garanti altına alma isteğidir (Uysal, 2007: 67).

Yaklaşan ve kaçan kişilerin meta programlarını kullandıkları dil de ele 
verir. Yaklaşan kişiler amaçlar, hedefler ve yapılması gerekenler hakkında 
konuşurken; kaçan kişiler durum, atmosfer, kişiler, engeller ya da çatışma-
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lardan bahsederler. Yaklaşanların çoğunda sağ beyin baskınken, kaçanların 
çoğunda sol beyin baskındır (Biçer, 1999: 77). 

Girişken – Tepkisel Meta Programı
Bu meta program eylemlerle ilgilidir. Girişken kişiler ataktır ve ge-

nellikle eylemlerinde başarılıdır. Karar verdikleri eylemlere girişmek için 
başkalarını beklemezler. Yaptıklarının ve yapacaklarının sorumluluklarını 
alırlar. Benlik duygusu gelişmiş, motivasyonu yüksek, aktif ve riski seven 
kişilerdir. Önemli konumlardaki başarılı kişilerin çoğu girişken (proaktif) 
kişilerdir (Uysal, 2007: 68).

Tepkisel (reaktif) kişilerin bakış açısına göre girişken kişiler; detayları 
önemsemezler, durumları analiz etmeden ve düşünmeden olaylara atlarlar, 
istediklerini elde etmek için zor kullanırlar. Oysa bu kişiler işlerinde çok 
iyidir. Girişken kişileri davranışlarından tanımak mümkündür. Aktif söz-
cüklerle kısa cümleler kurarlar. Kontrollü konuşurlar ve uzun süre belli bir 
yerde oturamazlar.125 Kurdukları cümleler somut ve nettir. Yapacaklarını, 
yaptıklarını ve hissettiklerini sözlerini çarpıtmadan ifade ederler. Proaktif 
kişileri “Sen bunu başarabilirsin”, “Bunu yapabilirsin” gibi sözler motive 
edecek ve harekete geçirecektir (Uysal, 2007: 68).

Girişken (proaktif) kişiler için oturarak yapılan meslekler uygun değil-
dir. Onlar sürekli hareket halinde olmak isteyen kişilerdir. Bu yüzden inşa-
at mühendisi, satış sorumlusu gibi hareketli meslekler onlar için uygundur.
Tepkisel kişiler uzun süre kalkmadan belli bir yerde oturabildikleri için 
oturarak yapılan ve araştırma gerektiren meslekler onlar için uygundur. 
Muhasebecilik, mali müşavirlik, müşteri ilişkileri gibi meslekler onlar için 
uygundur (Uysal, 2007: 68).

Benzerlikçiler – Farklılıkçılar Meta Programı 
Bu meta program kalıbı karşılaştırma ile ilgilidir. Benzerlikçiler, ha-

yatlarındaki her unsurun aynı kalmasını isteyen, değişikliklerden hoşlan-
mayan kişilerdir. Bu kişiler ortak yönlere ve benzerliklere odaklanırlar. 
Önceki deneyimleriyle ilişki kurarak, onlarla benzerlik gösteren isteklerde 
ve eylemlerde bulunurlar. Aynı evde oturur, evin oturma ve kullanma düze-
nini bozmazlar. Her zaman aynı lokantaya ve tatil yerine giderler. Bunları 
değiştirme konusunda istekleri yoktur (Uysal, 2007: 69).

Benzerlikçiler çoğunlukla sorun çıkarmayan başkaları tarafından tercih 
edilen kişilerdir. Olayların faklı yanlarından çok ortak yanlarını gördükle-
ri için diyalog kurarlar ve iletişimleri kuvvetlidir.126 Genellikle kendileri 
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gibi benzerlikçi kişilerle iletişim kurmayı seçerler. “tıpkı”,”aynı”, “önceki 
gibi”, “benzer”, “her zaman olduğu gibi” sözcüklerini sıklıkla kullanırlar. 
Onlar için değişmeyen, farklılık yaratılmayan rutin işler uygun meslek-
lerdir. Örneğin gişe memurluğu, belli bir üretim bandında çalışmak gibi 
(Biçer, 1999: 81). 

Farklılıkçılar olayların farklı yönlerine odaklanıp, her olayda bir eksik-
lik ya da farklılık bulmaya çalışırlar. Bu onlar için doğal bir tepkidir. Farklı 
tatil yerlerine gidip, farklı lokantalardaki değişik tatları denerler. Evleri-
nin oturma konumlarını sıklıkla değiştirirler. Her zaman yeni deneyimler 
yaşama konusunda isteklidirler. Özellikle birkaç senede bir hayatlarında 
büyük değişiklikler yapmayı isterler. Bu meta programın uç noktasında 
uyum sağlayan kişiler sık sık iş değiştirirler. Eleştirel yapılarından dolayı 
genellikle ilişkilerinde problem yaşarlar (Uysal, 2007: 70).

Dış Referans- İç Referans Meta Programı
Bu meta program kişilerin karar verme sürecinde diğer insanlardan etki-

lenme durumunu gösterir. Dış referanslı kişiler, diğer insanlardan çok fazla 
etkilenirler. Diğer insanların görüşleri ve onayları onlar için çok önemlidir. 
Karar verme aşamasında diğer insanların görüşlerinden ve değerlerinden 
etkilenirler. Kıyafet seçiminde, iş seçiminde, tatil seçiminde hatta eş seçi-
minde bile yakınında bulunan, güvendiği kişilerin görüşlerine başvururlar. 
Dış referanslı insanların motivasyon kaynağı, diğer kişiler tarafından beğe-
nilmek ve takdir edilmektir (Uysal, 2007: 70).

Kurallılar-Kuralsızlar Meta Programı
Bu özellikle iş dünyasında önemli olan bir meta programdır. Kuralsız 

olarak adlandırılan kişiler özellikle kendi geliştirdiği alternatiflere ve se-
çeneklere sahip olmak isterler. Uzun süredir uygulanan kurallara uyum 
sağlamada zorluk çekerler.128 Var olan kurallar onlar için yaratıcılıkları-
nı kısıtlayan bir uygulamadır. Özgür olmak ve kendi kurallarını kendileri 
koymak isterler. Kurallı kişiler ise yazılı eylem planlarına ve uzun süredir 
uygulanan kurallara uyma konusunda oldukça isteklidirler. Onlar için ku-
rallar uyulması gerektiği için vardır. Kurallarla çalışmak onlar için gerekli-
liktir ve rahatlık sağlar. Kurallara uyar fakat var olan kuralları değiştiremez 
ve geliştiremezler. İnisiyatif kullanmaları gereken ve değişik alternatifler 
arasında seçim yapmaları gereken işlerde başarılı olamazlar. Kurallı kişiler 
için, önceden belirlenmiş ve onların durumlarına uyan kurallar konulmuş 
ortamda çalışmak uygun olacaktır.
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Milton Modeli
Milton model dilin kullanılarak kişinin gizli kalmış yeteneklerine ulaş-

mak için transın kullanıldığı bir tekniktir (Ellerton, 2006). İletişim kurar-
ken, anlam farklılıklarından, takılardan, metaforlardan, belirsiz dil kalıpla-
rından, zihin okumalardan yararlanarak kişinin inançlarında, yeteneğinde, 
değerlerinde ve ruhsal durumunda değişiklikler yaratılması sağlanır.

NLP’nin Avantajları
NLP, başarıya ulaşmak için gereksinimimiz olan tüm kaynaklara bire-

yin sahip olduğu varsayarımı ile hareket eder. NLP söz konusu bu kaynak-
ların en etkin biçimde birey tarafından kullanılması üzerinde durmaktadır. 
NLP bir öğrenme, kişisel gelişim ve olgunlaşma sürecidir. NLP’nin kişisel 
gelişim tekniği olduğu gerçeğinden yola çıkılarak, gelişim süreci içerisin-
de bireylere fayda sağladığı ana konulardan da bahsetmek gerekmektedir. 
Bu kapsamda NLP genel olarak:

• Öğrenmeyi etkin kılma,

• Kendimizin ve başkaların dünyayı nasıl algıladığını açıklama,

• İç ve dış iletişimi etkinleştirme,

• Bireysel potansiyeli, performansı doruğa çıkarma,

• Bilgiyi, daha etkin kullandırma,

• Kişilerde davranışsal değişimi gerçekleştirme,

• Duyarlılığımızı artırarak davranış ve tutumlardaki titreşimleri se-
zinleyip yorumlama yeteneği sağlama,

• Geçmişte yaşanan ve bireyler üzerinde kötü etkiler bırakan olayla-
rın tesirini azaltmada,

• Sigara içme gibi kötü alışkanlıklardan uzaklaşmada,

• Bir takım alerji hastalıklarının tedavisi gibi konularda bireylere 
fayda yaratmaktadır. (Çiftçioğlu Aydemir, 2010: 102).

Daha çok kişilik ile ilişkili psikolojik problemleri çözümlemek üzerine 
kurgulu gibi görünen bu program günümüzde rekabetçi, hızla değişen ve 
yenilenen iş dünyasında yöneticiler tarafından da faydalanılmaktadır. Gü-
nümüzde NLP:
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• Hedef belirleme, bireyler arasındaki çatışmaları çözme, anlaşma ve 
uzlaşma sağlamada

• İletişimde ikna ediciliği arttırma,

• Topluluğa karşı ya da birebir sunumlarda iletişimden zevk almaya 
ve iletişim konusunda gelişme sağlamada,

• Olumsuz inançlar yerine, işletmede çalışanları güçlendirecek olum-
lu inançlar koymada ve benimsetmede,

• Yöneticilerin önemli ve stresli zamanlarında ruh hallerini kontrol 
edebilmelerinde,

• Yöneticilerin geçmişteki birikimlerini, doğal becerilerini alıp, iste-
dikleri zaman kullanabilme yetisi kazanmalarında,

• Yöneticilerin diğerlerinde hayranlık duydukları becerileri kendile-
rinde uygulamada konularında yöneticilere ve işletme yönetimine 
destek olmaktadır. (Çiftçioğlu Aydemir, 2010: 103).

Ayrıca NLP’nin diğer yararlarını asagıdaki gibi özetlememiz mümkün-
dür (Alder, 2005: 28-29):

• Hissetme seklini kontrol edebilmek

• Pozitif düsünebilmek

• Sizi motive eden hedefleri benimsemek ve enerjinizi yönlendirmek

• Geçmis yasam tecrübelerinizin negatif etkileriyle bas edebilmek

• stenmeyen alıskanlıkları daha kullanıslı olanlarla degistirmek

• Digerlerinin kazandıgı becerilerde yeterlik kazanmak

• Güven gelistirmek

• Yaratıcı düsünmek

• Etkili iletisim kurmak

NLP’nin is yasamındaki yararlarını ise su sekilde sıralayabiliriz (Ünal, 
2008:98):

• İs yasamıyla özel yasamın yapıcı etkilesim kurmasına yardımcı 
olur.
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• Ögrenme sürecini hızlandırır ve ögrenmeyi etkin kılar.

• Degisimi gerçeklestirir, ilgi ve çalısma alanına uygun yönetim biçi-
mi bulunmasını saglar.

• Duyarlılıgı artırarak, davranıs ve tutumlardaki titresimleri sezinle-
yip yorumlanmasını saglar.

• Bireysel performansı doruga çıkarır.

• Yaratıcılıgı gelistirir.

• Mükemmelligi hedefler, kisisel mükemmelligin, örgütsel mükem-
mellige ulasmasını saglar.

• Daha etkin iç ve dıs iletisimle, mutluluk ve tatmin düzeyini yüksel-
tir. Böylece aidiyet duygusunu gelistirir.

• Motivasyonu arttırır.

• Bireyin takım yönetme becerisi, sunus ve liderlik yetenegi, görüs-
me ve hedef yerlestirme yeteneklerini gelistirir.

• Seçenekleri arttırır, etki alanını genisletir.

Bireysel ve Örgütsel Çerçevede NLP
NLP bir kişisel gelişim programıdır. Bu kapsamda İşletmelerin en bü-

yük kaynağı olan insanlar geliştikçe işletmelerinde gelişmemesi olanak-
sızdır. Kendini iyi tanıyan bir lider, yetenek ve becerilerini diğerlerine ko-
layca aktarabilir, iyi kurulan iletişim, tüm organizasyonu etkileyerek, daha 
verimli çalışılmasına olanak sağlamaktadır. Güçlü bir vizyon yaratmada 
ve organizasyonları bu vizyon etrafında toplamada, karşılıklı güven orta-
mı yaratmada, istediğimiz içsel kaynaklara ulaşmada NLP tekniklerinin ve 
modellerinin yöneticilere fayda sağlayacağı oldukça açıktır. Yöneticilerin 
davranış, tutum ve düşüncelerinde yaratıkları değişimler çevrelerine yan-
sıyarak zamanla çoğunluğu etkileyebileceğini söylemek mümkündür. Bu 
kapsamda NLP teknikleri yöneticilere iki temel alanda fayda yaratmakta-
dır. İlki doğru hedef belirleme ve söz konusu hedeflere ulaşma konusunda 
motivasyon sağlama diğeri ise iletişimde etkinlik sağlama olarak özetlene-
bilir (Çiftçioğlu Aydemir, 2010: 104). 

Alışılmış yöntemlerle işletmeler yalnızca sıradan, her firmanın sahip 
olabileceği sonuçlar elde edeceklerdir. Oysaki rekabette farkı yaratan eği-
timin kendi değil eğitilen kişilerdir. Başarının sırrı eğitilen kişilerin, eği-
timden ne aldıkları, ne kadar aldıkları ve öğrenilen bilgilerin ne kadarını 
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gündelik yaşantılarına geçirdiklerinde yatmaktadır. Geleceğin anahtarı 
kişilerin içinde saklıdır. Yöneticilerin düşüncelerini, davranışlarını ve iç 
çatışmalarını yönetmedeki ustalıkları, yaratıcılığa ve işbirliğine dayalı bir 
geleceğin kapılarını açmakta, mensubu oldukları işletmeleri çağa ayak uy-
duran ve diğerlerine göre fark yaratan kurumlar haline getirmektedir. Kı-
saca özetlemek gerekirse; organizasyonlar mükemmellik arayışındadırlar. 
Mükemmel organizasyon yapıları, mükemmel insanlarla (tek tek insanlar-
la ve özellikle yöneticilerle) ortaya çıkmaktadır. Bir insanın neyi motive et-
tiğini, en iyi sonucu hangi tür iletişimin verdiğinin bilinmesi, bir grup ya da 
bir organizasyon düzeyinde etkili olmanın en önemli unsurudur. NLP’nin 
işletmelere sağladığı en önemli fayda örgütsel etkinliğin temeli olan birey 
ve davranışları üzerinde yarattığı olumlu değişimdir (Çiftçioğlu Aydemir, 
2010: 103). 

NLP klasik iletisim anlayısından farklı olarak, iletisimde nörolojik ve 
psikolojik süreçler üzerinde durmaktadır. NLP’nin iletisim konusundaki 
yaklasımı; her insan için uygun bir model olusturmak yerine, her insan 
için farklı bir uygulama olusturmaktır. Her insan, farklı bir bireydir. Etkili 
bir iletisim için, kisiler arasındaki farklılıkların belirlenmesi ve bu farklı-
lıklardan yola çıkarak uyum saglanması gerekir. İletişim sırasında insanlar 
kendi farklılıkları konusunda, bilinçsiz bir sekilde ipuçları verirler. Kisiler 
bu ipuçlarını sözlü olabilecegi gibi, sözsüz bir sekilde beden dillerini kul-
lanarak da gösterebilirler. NLP, iletisimde kisiler arası farklılıkların belir-
lenebilmesi konusunda yardımcı olur (Ünal, 2008: 91). 

Geleneksel iletisim kuramı, genellikle iletisim aracının teknik ayrıntı-
ları, mesajın sekli ve son teknoloji üzerinde yogunlasmıstır. NLP ise daha 
çok, iletisimde rol oynayan algılar, tutumlar ve inançların çesitligi ile il-
gilenir. NLP, iletisimin nasıl yapıldıgı ya da yapılması gerektiginden çok, 
iletisimden alınmak istenen sonucun ne derece gerçeklestigi üzerinde du-
rur. Kısaca NLP teknik ayrıntılarla degil, ulasılan sonuçla ilgilenir (Alder, 
2005: 4). 

“İletisimde NLP Modeli”; bireysel algılamalar, tecrübe, bes duyu, dil, 
tutumlar, degerler ve inançlar tarafından süzülmektedir. Bu süzme süreci-
nin amacı, karmasıklıgın daha anlasılır ve basit hale getirilmesidir. NLP ile 
iletisimin karsılıklı etkilesim sürecindeki modeli, olanlara yönelik algılar 
ile yanıtları etkileyen duygular arasında kurulan baglantıyı açıklar. letisim, 
NLP kavramında yer alan ve diger insanlarla sözel olmayan davranıslar, 
ses tonu ve dilin kullanımı ile daha etkin iletisim kurmayı saglayan teknik-
lerin yer aldıgı sistemle daha da etkinlestirilmektedir (Tüz, 2002). 

NLP’nin iletisim konusundaki yaklasımı; her insan için uygun bir mo-
del olusturmak yerine, her insan için farklı bir uygulama olusturmaktır. 



Özkan İMAMOĞLU, Göksu DEMİRCAN • 457 

Her insan farklı bir bireydir. Etkili bir iletisim için, kisiler arasındaki ben-
zerliklerin artırılması ve farklılıkların azaltılması gerekir. letisimde insan-
lar, karsılarındaki kisiye bilinçsiz sekilde sinyal gönderirler. Bu sinyaller, 
kendilerine nasıl davranılmasını istedikleri konusunda bilgi verir. Kisiler, 
bu sinyalleri sözlü olabilecegi gibi, sözsüz bir sekilde beden dillerini kul-
lanarak da gönderebilirler. NLP, iletisimde kisiler arası farklılıkların belir-
lenebilmesi ve bunların çözümlenmesi konusunda yardımcı olur. NLP tek-
nikleriyle etkili iletisim kurmak mümkündür. Bunun için atılması gereken 
ilk adım, iletisimin kurulma amacının, hedefin belirlenmesidir. letisimin 
hedefi belirlendikten sonraki adım, iletisim kurulan kisinin kendisini an-
layıp anlamadıgını tespit etmektir. letisim kurulan kisinin bakısları, göz 
hareketleri, yüz ifadesi, ses tonu, el ve ayak hareketleri, iletisim kuran kisi-
ye verdigi tepkileri gösterir. Önemli olan bu ipuçlarını anlamak ve çözüm-
leyebilmektir. NLP bu ipuçlarını kullanma yöntemleri sunarak etkili bir 
iletisim kurulmasını saglayabilir (Ünal, 2008: 91). 

Müşteri Memnuniyetinde NLP’nin Rolü
NLP teknikleri, dil kalıpları, motivasyon modelleri, bunların program-

lanması ve bireysel verilerin nasıl kodlandıgı ile ilgili çalısmaları içerir. 
Bunların hepsi müsterilerin bilgi edinme süreçleri ve nasıl karar aldıklarını 
kısacası satın alma stratejilerini ortaya çıkartmada yardımcı olur. Böylece, 
satıs elemanlarına insanları nasıl etkileyebilecegi ile ilgili bir fikir verir. 
Quinn, NLP’nin iliskiler kurarak daha yüksek satıs ve müsteri sadakati-
ne nasıl ulasılacagı konusunda teknikler sundugunu ifade eder. Bununla 
birlikte NLP, müsterilerle daha iyi iletisim sayesinde daha yüksek müsteri 
hizmetleri düzeyine ulasılabilecegini de vurgular (Thomspon vd., 2002: 
292). 

Bir mal ya da hizmet satın almak, bir degistirme yapmak, bilgi almak ya 
da sikayette bulunmak amacıyla bir müsteri sirkete gelebilir. Bu durumda 
aktif ve dikkatli bir dinleyici olarak, müsterinin konuya iliskin haritasını 
ve temsil sistemlerini ortaya çıkartarak söz konusu durumun müsteri ta-
rafından nasıl algılandıgını belirlemek mümkün olabilir. Satıs elemanı ve 
müsteri, belli bir durumu kendi davranıs biçimi ve duygusal algılamasına 
baglı olarak ayrı ayrı yorumlayabilir. Bu durumda etkili bir satıs elemanı, 
uyum ve aynalama yoluyla müsterinin davranıs biçimine uygun olarak tep-
ki vermelidir (Çalışkan, 2006: 135) 
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KRİZ, KRİZİ SINIFLANDIRMA VE KRİZ ÇEŞİTLERİ: 
2008 EKONOMİK KRİZİ

Özkan İMAMOĞLU1, Göksu DEMİRCAN2

GİRİŞ
Dünya ekonomik sistemi 2008 yılında Amerikan Lehman-Brothers şir-

ketinin çöküşüyle patlayan ve sarsıcı ekonomik ve sosyal sonuçları olan 
bir kriz ile sarsıldı. Etkileri ve derinliği ile yirminci yüzyıl başında gerçek-
leşen ve kapitalizmin en ciddi krizlerinden kabul edilen Büyük Buhran ile 
karşılaştırılan bu kriz, günümüzün ulaşım, ticaret ve iletişim ağlarıyla kü-
reselleşmiş ekonomik yapısı içerisinde hızla yayılarak geniş bir coğrafya-
da etkisini göstermiştir. Hatta pek çok iktisatçıya göre Avrupa Birliği içeri-
sindeki sonuçları krizin çıkış noktası olan Amerika’dan bile fazla olmuştur. 

Her ne kadar alınan önlemler ve uygulamaya konan yeni politikalar ile 
atlatılmaya çalışılsalar da, bu denli büyük krizlerin arkalarında hasar bırak-
maları kaçınılmazdır. Türkiye de, özellikle 1980’lerden bu yana uygulama-
ya koyduğu politikalar ve programlarla ekonomisini Neoliberal sistem ile 
bütünleştirmiş, küresel ağın bir parçası haline gelmiştir. Bu durumda 2008 
krizinden de etkilenmemiş olması pek olası değildir. Ancak krizden dört 
yıl sonra bakıldığında 90’lı yıllar boyunca art arda darbelerle sarsılmış ve 
Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinden aldığı dersler ile istikrarlı bir dö-
neme girmiş olan Türk ekonomisinin dünyanın geri kalanına kıyasla hayli 
kolaylıkla atlattığı görülmektedir.

Bu çalışmada ekonomik krizler, neden ve nasıl ortaya çıktıkları ve 
değişik kriz modelleri anlatılacaktır. Ekonomik krizlerle ilgili genel bir 
bakış açısı edinildikten sonra, 2008 krizinin ortaya çıkışı ve nedenleri 
tartışılacaktır.

KRİZ, SINIFLANDIRMA VE ÇEŞİTLERİ

EKONOMİK KRİZLER VE NEDENLERİ
Kapitalist sistem ortaya çıkışından bu yana krizlerle ilerleyen bir sistem 

olmuştur. Bir Krizin Kısa Hikayesi kitabında Korkut Boratav’ın ifade ettiği 
gibi kapitalizm krizlere ihtiyaç duyan bir sistemdir (2009: 132). “Krizin 
İktisadı – İktisadın Krizi” makalelerinde Kalaycı, Aytekin ve İzgi de kapi-
talizmi krizlerle iç içe bir sistem olarak tanımlamış, sistemin “kendini ye-

1 Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu1
2 Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu
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nileyen yapısı içinde ‘kriz’-‘krizden çıkış’-‘büyüme’-‘tekrar kriz’ şeklinde 
ortaya çıkan bir gelişme” gösterdiğini kaydetmişlerdir (2009: 7).

Aykut Kibritçioğlu, “Türkiye’deki Ekonomik Krizler ve Hükümetler, 
1969-2001” makalesinde ekonomik krizleri “herhangi bir mal, hizmet, 
üretim faktörü veya döviz piyasasındaki fiyat ve/veya miktarlarda, kabul 
edilebilir bir değişme sınırının ötesinde gerçekleşen şiddetli dalgalanma-
lar” olarak tanımlamıştır (2001: 1). Tanımdan da anlaşılacağı üzere, fiyat 
ve miktarlarda belli oranlarda dalgalanmalar sürekli görülen hareketlerdir. 
Enflasyon seviyeleri, döviz kurları ve başka göstergeler aracılığıyla bu dal-
galanmalar takip edilmekte ve ülkelerin ekonomik durumları uluslar arası 
değerlere göre değerlendirilmektedir. Dalgalanmayı kriz yapan şey süresi 
ve derinliğidir. Ekonomik kriz olarak tanımlanan süre içerisinde göster-
geler öngörülemeyen keskinlik ve büyüklükte değişimler yaşayıp, piyasa 
aktörlerinin doğru adımlar atabilmek için ihtiyaç duydukları tahmin edile-
bilir, istikrarlı ekonomik çevrenin oluşumuna engel olurlar. 

Ekonomik krizlerin ortaya çıkmasının nedenleri farklı iktisat öğretileri 
tarafından farklı şekillerde açıklanmaktadır. Klasik İktisat Teorisi bu dal-
galanmaları dış şoklar ve yanlış karar süreçlerine dayandırmıştır.  Nakit 
sıkıntısı, satışlarda azalma, ani pazar değişiklikleri, uluslararası mesele-
ler, yeni hükümet düzenlemeleri, olumsuz kamuoyu görüşleri, düzenle-
me yapanların yeterli bilgiye sahip olmaması, güncel ve yeterli olmayan 
bilgiler gibi durumlar krizlerin tetikleyici olabilmektedir (Callahan, 1998: 
32, alıntı Yücel & Yıldırım, 2010: 1496-1497). Marksist teori ise krizleri 
kapitalizmin içsel dinamikleriyle açıklamakta, tarihsel ilerleyişi göz önüne 
konduğuna sistemin başlangıcından itibaren çok sayıda krize sahne olu-
şuna dikkat çekmektedir. İzzettin Önder’e göre, krizler aşırı birikim, kar 
oranlarının gerilemesi, kar sıkışması ve sektörler arası dengesizlikler gibi 
nedenlerle gerçekleşen sıkışıklıkları aşma mekanizmaları olarak sistemin 
içindedirler. 

KRİZ MODELLERİ VE ÇEŞİTLERİ
Her ne kadar belli kıstaslar üzerinden yapılan ayrımlar mevcut olsa da, 

krizleri sınıflandırmak konusunda iktisat dünyasında genel bir kural ya da 
kabul edilmiş tek bir kuramdan söz etmek mümkün değildir. Fatih Özatay 
genel olarak yapılan ayrımları şu şekilde açıklamaktadır:

“Bir ayrım şu: bankacılık krizleri ve para krizleri. İkisine birlikte finan-
sal krizler diyenler de var. Biraz daha deşerseniz ödemeler dengesi krizleri, 
sermaye hesabı krizleri gibi başlıklar bulmak da mümkün. Üstelik krizleri 
açıklamaya çalışan bazı kuramsal modellerde bankacılık krizleri ile para 
krizlerini ayırt etmek mümkünde olmayabiliyor da. (…) Bir başka düzey-
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de ayrım şu: Krizlerin salt iktisadi temellerdeki zayıflıklara bağlı olarak 
çıktıklarını belirten modeller var. Bunun karşısında ise panik şeklindeki 
hareketleri krizlere yol açtığını ileri süren kuramlar bulunuyor. Bunlara 
‘kendi kendini doğrulayan bekleyiş’ modelleri de deniliyor. Bunlar banka-
cılık krizleri de olabilir, para krizleri de.”3

Özatay’ın açıklamasından da anlaşılacağı üzere birbirini etkileyen/
tetikleyen farklı nedenlerle ortaya çıkan krizlerin ayrıştırılması da farklı 
kıstaslar üzerinden birbiriyle çakışabilen kuramlarla sonuçlanmıştır. Buna 
karşın Özatay krizlerin sınıflandırmasını iktisat yazınında açıklanan mo-
dellerle ele alıyor ve birinci, ikinci ve üçüncü kuşak kriz modelleri olarak 
ayrıştırıyor. Bu modeller genel olarak ortaya atıldıkları dönemin krizlerini 
açıklama çabalarıyla ortaya çıkmışlardır. 

Birinci kuşak kriz modelleri, gevşek maliye politikası nedeniyle uygu-
lanan kur rejimiyle uyuşmayan para politikaları neticesiyle oluşan, panik 
hareket4 içermeyen, krizin kaçınılmaz olup göz göre göre geldiğini iddia 
eden modellerdir. Özatay’a göre, sistemin çökeceği belli olan ve krizin hak 
edildiğini iddia eden modellerdir. 

İkinci kuşak kriz modelleri, 1990’ların başında Avrupa Para Sistemi’nin 
Döviz Kuru Mekanizma’sının girdiği krizi, parasallaşma ve bütçe 
açıklarından kaynaklanmamış olması nedeniyle, birinci kuşak modellerin 
açıklayamaması üzerine ortaya çıkan, çöküşün aniden gerçekleştiği 
kuramıyla hareket eden modeller olarak ortaya çıkmışlardır. 

1990’lı yılların ikinci yarısında Asya Kaplanlarının yaşadığı krizle 
birlikte iktisadi akademik yazında üçüncü kuşak modellerine geçilmiştir. 
Bu ülkelerde kamu bütçesinde açık olmadığı gibi, ikinci kuşak modellerin 
açıklamaları olan yüksek işsizlik sorunu da görünmediğinden yeni neden-
lerin araştırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Özatay, bu modellerin 2008 
krizini açıklamakta da kullanıldıklarının altını çizip; şirketler kesiminin ve/
veya finansal kesiminin bilanço yapısındaki –açık döviz pozisyonu, vade 
uyuşmazlığı, sorunlu krediler, yetersiz sermaye ve yüksek kaldıraç oranı 
gibi- bozuklukları temel sorun olarak adlandırdıklarını belirtmektedir. 

Aykut Kibritçioğlu ise makroekonomik seviyedeki krizleri reel sektör 
ve finansal sektör krizleri olarak iki ana başlıkta toplayıp, bunların alt kate-
gorileri olarak sınıflandırmıştır (Şekil 1). Kibritçioğlu’na göre, reel sektör 
krizleri mal-hizmet piyasasındaki üretimde veya istihdamda ciddi daral-
malar olması halinde ortaya çıkmaktadır. Üretim daralmasından ziyade, 

3  Özatay, 2009: 29
4  “Kendi kendini doğrulayan bekleyişler” olarak da adlandırılan bu hareketler, piyasalara dair 

belli beklentilerin gerçekleşmesi sonucu krizi tetikleyen hareketlerdir. Özatay, 2009
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fiyat düzeylerinde sürekli bir artış gözlenmesi nedeniyle gerçekleşenler ise 
enflasyon krizi olarak adlandırılmaktadır. Bunun yanında finansal krizler, 
döviz ve hisse senedi piyasası gibi finansal piyasalardaki şiddetli fiyat dal-
galanmaları veya bankacılık sektöründe bankalara dönmeyen kredilerin 
fazlaca artması nedeniyle oluşan krizlerdir. Ancak elbette ki bu krizlerin 
birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılması olası değildir. Örneğin, 2008 krizi 
finansal sektörde başlamış ve reel sektöre de sıçrayarak, üretimde sıkışma-
lara ve işsizlikte artışa neden olmuştur.   

Şekil 1: Ekonomik Krizler5

 2008 EKONOMİK KRİZİ
Aslında öncül işaretlerini 2006’dan itibaren vermeye başlayan ancak 

esas patlamasını 2008 yılında yapan, dünya çapında pek çok insanın işsiz 
ve evsiz kalmasına neden olan krizin dünyaya yaklaşık olarak 20 trilyon 
dolara mal olduğu tahmin edilmektedir. Dünya ekonomisinde toptan bir 
küçülmeye neden olan kriz, sosyal hareketleri de beraberinde getirmiştir. 
Charles Ferguson tarafından yönetilmiş olan Oscar ödüllü 2010 yapımı In-
side Job belgeselinde de söylendiği gibi “ekonomi mühendislerinin yarat-
tığı rüyanın kâbusa dönmesinin sonuçlarını ödemek zorunda kalan” insan-
lar kendi kayıpları pahasına büyük şirketleri kurtarmak için paketler öne 
süren devletlerine tepkilerini göstermişlerdir. 

Bu bölümde önce 2008 krizinin nedenleri daha sonra da ortaya çıkışı ve 
yayılışı incelenecektir. 

5  Kibritçioğlu, 2001: 2
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Krizin Nedenleri
2008 krizinin ana nedeni Amerikan emlak piyasasındaki kredilerin ar-

tışı ve dönüşlerinin azalması olarak belirlenmiş ve tekrarlanmıştır. Ancak 
günümüzün bütünselleşmiş ekonomik sistemi içerisinde krizin ana nedeni 
(ya da ana katalizörü) bu olsa da pek çok etkenin iç içe geçtiği gerçeği göz 
ardı edilmemelidir (Şekil 2). Kibritçioğlu’na göre, 2008 Krizi’ni daha önce 
yaşanmış olan büyük krizlerden ayıran en önemli nokta da, Neoliberal sis-
tem altında, gelişmiş teknolojinin de yardımıyla daha önce olmadığı kadar 
küreselleşmiş olan dünya ekonomisindeki, ilk başta birbirinden bağımsız 
gibi görünen ancak az veya çok birbirini tetikleyen politik, ekonomik ve 
ekolojik sorunların birbirlerini tetiklemesidir. 

Şekil 2: 2006-2011 Krizinin Temel Bileşenleri6

Özlem Onaran 2009 tarihli makalesinde 1970’li yıllarda kapitalist sis-
temin kurtarıcısı olmuş olan Neoliberal düzenin, 2008 yılındaki krizin ger-
çekleşmesinde önemli bir payı olduğunu savunmaktadır. Sistem içerisin-
deki yüksek finansallaşmanın kısa dönemde tüketimi ateşleyerek borçları 
arttırdığını ve “borç önderliğinde büyüme”yle sonuçlandığını ifade eden 
Onaran’a göre, gelecekte geri ödenmesi gereken bu borçlar ve sistemin 
genel başarısının yarattığı rehavet ortamı krizi hazırlayan en önemli et-
menler oldu (2009: 3). Krediler yüksek notlu tahviller aracılığıyla başka 
yatırımcılara satılmaya devam edilebildiği ve fiyatları gittikçe artan evler 
olduğu sürece sistem karlılığını sürdürdü ve riskler görmezden gelinebildi. 

6  Kibritçioğlu, 2011: 4. Kesik çizgi ile gösterilen oklar, kesiksiz okların gösterdiğine oranlar 
daha zayıf (olduğu düşünülen) etkileri ifade etmektedir. 
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2002 yılı sonlarında Amerikan Merkez Bankasının düşük vadeli faiz 
oranlarını %1 civarlarına çekmesiyle, ipotekli evler için yaygın olarak kre-
diler açılmaya başlandı. Ancak 2004’te faiz hadlerinin yükselmesiyle, bu 
açılan krediler geri ödenemez hale geldi ve oluşturulmuş olan hava ka-
barcığı 2008 yılında patladı. Kibritçioğlu’nun aktardığına göre balonun 
patlamasına dair akademik literatürdeki yaygın inanış 1970’lerden itiba-
ren gelen uygulamalar sonucu finans piyasalarının denetimsiz ve düzensiz 
kalması (ki bu nedenle Amerikan Merkez Bankası’nın gerekli önlemleri 
almaması ve daha sonra da cevap vermekte gecikmesi krizin ilerlemesinin 
en önemli etmenlerinden olarak görülmektedir) ve 1990’lardan itibaren 
özellikle ABD’deki finans sektöründe faaliyet gösteren firmaların “yeni 
icat edilen” bir takım finansal araçlar aracılığıyla “aşırı-risk yüklenmeyi” 
tercih etmeleridir (2011: 5). Bunun yanında 2000’li yılların ilk yarısında 
uygulanan “kötü” politikaların da etkisinden söz edilmektedir. Şekil 3’te 
finans krizini tetikleyen ana etkenler gösterilmiştir. 

Şekil 3: ABD’deki Finans Krizinin Başlıca Ekonomik Etkileri7

Doğan Alantar 2008 tarihli “Küresel Finansal Kriz: Nedenleri ve So-
nuçları Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı makalesinde krizden çıkışın, 
krizi getiren nedenlerinin anlaşılmasıyla mümkün olacağını söylemektedir. 
Çalışmasında ABD’deki finansal krize odaklanan Alantar’a göre de 2000-
2006 yılları arasındaki likidite bolluğu ve özensiz dağıtılan krediler krizi 

7  Kibritçioğlu, 2011: 6
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tetikleyen ana nedenlerden. Bankaların kamuoyunda NINJA (no income, 
no job, no asset –gelirsiz, işsiz, varlıksız) olarak anılan insanlara bile kredi 
vermesinin konut fiyatlarındaki yükselişe neden olduğunu belirten Alan-
tar; geri ödemelerde sorunlar çıkmaya başlamasıyla, ipotekli evlerin art-
ması ve yeniden piyasaya sürülmesiyle, bu sefer konut fiyatlarında düşüş-
lerin yaşandığını anlatır. Bu durumunsa kredisini ödemekte olan insanların 
ellerindeki evlerinin piyasa değerinin üstünde ödemeler yaptıklarını fark 
ederek kredi ödemeyi reddetmeye başlamalarıyla içinden çıkılmaz bir hale 
geldiğini açıklamaktadır. 

“Burada dramatik olan şey kredi geri ödemelerinin bankalar tarafından 
diğer mali kuruluşlara satılması ve bu evleri teminat olarak alan sermaye 
piyasası araçlarının yaygınlığıdır. Bu nedenle zararlar domino taşları gibi 
bir mali kuruluştan diğerine sirayet ederek büyümüş ve mali sistemin te-
mel taşları niteliğindeki kuruluşların iflasına yol açmıştır.”8

‘’Nakit akışlarının bir havuzda toplanması ve yatırımcılara satılmak 
üzere mali bir varlık olarak menkul kıymetler üretilmesi” (Alantar, 2008: 
2) olarak tanımlanan menkul kıymetleştirme (securitization) özellikle risk 
paylaşımına neden olması sebebiyle kullanılan kredileri arttırıcı rol oyna-
mıştır. Riskin bir kurumdan diğerine aktarılmasına neden olan bu sistem, 
kriz durumunda geri tepmekte ve bu kez ters giden ekonominin sonuç-
larının krediyi veren bankanın yanında menkul kıymeti satın alan diğer 
kuruluşların da zarar etmesine neden olmaktadır.

Hemen her fonksiyon için ayrı bir kurumun kurulduğu günümüz eko-
nomisindeki saydamlık eksikliği ve bilginin yatırımcılara, firmalara ve di-
ğer ekonomik aktörlere farklı hızlarda ulaşması sonucu oluşan “asimetrik 
bilgi” olgusu da krize giden yolda etkin oldukları gibi, kriz sonrası değer-
lendirmeler açısından da sorun teşkil etmişlerdir. Bunun yanında bankalar 
ve diğer mali kuruluşlarla ilgili notlar veren derecelendirme kuruluşlarının, 
bu kurumlarca finanse ediliyor olması çıkar çatışmasına neden olmakta; bu 
da zaten finansal sorunları tespit etmekte yaşadıkları sorunların yanında 
verilen notların güvenilirliğine gölge düşüren bir başka etkendir. Örneğin, 
Inside Job filminde açıklandığı üzere, İzlanda hükümeti tarafından finanse 
edilen ve krizin patlamasından kısa bir süre önce hazırlanan bir çalışmada 
ülke adeta bir yatırım cenneti olarak tasvir edilmiştir. 

Kısacası, giderek şişirilmiş finans balonu, denetimsizlik ve sistemin o 
an için işlemesine bağlı olarak alınan risklere karşı takınılan sorumsuz ta-
vır 2008 Krizi’nin temelini oluşturan nedenlerdir.

8  Alantar, 2008: 2
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Krizin Ortaya Çıkışı ve Yayılışı
Aykut Kibritçioğlu gibi bazı yazarlar Ekonomik Krizin başlangıcını 

2006 yılına dayandırmaktayken, Esra Güler gibi bazıları ise krizi 2007/08 
Krizi olarak adlandırmaktadır. Kesin olan krizin ayak seslerinin 2006’da 
duyulmuş olmasına rağmen esas büyük patlamanın 2008’de gerçekleşmiş 
olmasıdır. 

 Fatih Özatay, biri A. Felton ve C. Reinhart biri de Mauro Guillen ta-
rafından hazırlanmış olmak üzere kullandığı iki derlemenden yararlanarak 
kronolojik olarak açıkladığı krizin başlangıcını 2006 yılının Aralık ayında 
bir ipotekli kredi şirketi olan Ownit Mortgage Solutions’ın batmasına ka-
dar götürmektedir. Bunun takibinde 7 Şubat 2007’de ABD Senatosu “eşik 
altı (subprime)” piyasasıyla ilgili bilgi aldığını belirten ve bunun Sena-
to’nun daha 2007 başlarında ekonomik durum ile ilgili yolunda gitmeyen 
bir şeyler olduğuna dair endişeli olduğuna işaret ettiğini kaydeden Özatay 
eşik altı piyasasının önemini aşağıdaki gibi açıklamaktadır:

“Kredi alabilecek kişileri borcunu en rahat ödeyebileceklerden başla-
yarak en az ödeyebileceklere doğru sıralayın. Bu listeyi üç bölüme ayırır-
sanız en üst bölümde kredi derecesi en yüksek olan kesim olacak. En altta 
kalan kesime (üçüncü bölge) eşik altı kesim deniliyor. Farklı bir ifadeyle 
batık kredi oranının en az olmasının beklendiği kesim en üstteki kesim. 
Eşik altında ise bu oran doğal olarak yüksek olacak. Bu kesimin bazı özel-
likleri var. Birincisi, borçları için yapacakları anapara ve faiz ödemelerinin 
gelirlerine oranı genellikle yüzde 50’den yüksek. Dolayısıyla, aylık borç 
ödemelerini aylık gelirlerinden düştükten sonra ellerinde kalan para ile ai-
lelerini geçindirmekte zorluk çekiyorlar. İkincisi, iki yıl ve daha öncesine 
gidildiğinde, geçmişte aldıkları kredileri geri ödeyememeleri nedeniyle 
mahkemeye düştükleri ya da o krediler ile aldıkları malların ellerinden 
alındığı belirleniyor. Üçüncüsü, son 12 ay içinde aylık ödemelerini 30 gün 
ya da son 24 ay içinde 60 gün aksatmışlar.” 9

2007’nin başlarında gerçekleşen HSBC’nin eşik altı piyasasındaki ge-
lişmeler nedeniyle 10,5 milyar dolar zarara uğraması; kreditörlerin bu pi-
yasada faaliyet gösteren büyük bir finans şirketi olan New Country Finan-
cial’a kredi vermeyi durdurması ve bir ay sonra bu şirketin iflas başvurusu 
yapması; yine piyasanın aktörlerinden Accredited Home Lenders şirketinin 
2,7 milyar dolar tutarındaki kredilerini çok daha düşük bir değere satmak 
zorunda kalması ve bunu takiben New York savcısının bu piyasayla ilgili 
soruşturma açması; General Motors şirketinin finansman kolunun 1 milyar 
dolar zarar açıklaması, UBS’in eşik altı işleyişleriyle ilgilenen alt bölü-

9  Özatay, 2009: 101-102
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münün kapanması ve Bear Stearns bünyesindeki iki zengin fonuna (hedge 
fund10), fonların varlıkları arasında bulunan “zehirli” menkul kıymetlerin 
fiyatlarında oluşan büyük düşüş nedeniyle, 3,2 milyar dolar aktarılması 
krizin gelişinin ilk işaretleri olarak kaydedilmiştir. 

Bütün bu gelişmelerin tetikleyicisi olan konut fiyatları ve konut kredi-
si sektörünün durumunu incelemek gerekmektedir. Grafik 1’de görüldüğü 
gibi daha önce bahsedilen düşük faiz oranları neticesinde ABD’de konut 
fiyatları kısa sürede önceki seviyesinin iki katına çıkmış ve 2004’te faiz-
lerin yeniden yükselmeye başlamasıyla düşüşe geçip 2008 krizi sonrası 
negatif seviyelere inmişlerdir.

Grafik 1: ABD Konut Fiyatlarındaki Nominal ve Reel Değişim, 2003-201011

Fiyatların nominal ve reel değerlerindeki artış dışında, kriz tartışmaları 
boyunca en çok gündeme getirilen ve kullanılan endeks, Case-Schiller en-
deksi oldu. ABD’deki 10 ve 20 eyaletteki konut fiyatlarının ağırlıklı ortala-
masının mevsimsel nedenlerle gerçekleşen dalgalanmalardan arındırılmış 
hali olarak belirlenen bu endeks 1996 yılından başlayan ve 2006 başlarına 
kadar devam eden keskin bir yükselme var. Özatay’a göre, ABD’deki enf-
lasyondan arındırılıp bakıldığında yüzde 86’lık bir artışa işaret eden bu 
eğilim çok yüksek bir reel artış. Grafik 2’de bu endeksin 1890’dan 2010’a 
kadarki dönem içindeki değişimini gösterilmektedir. Grafikten açıkça belli 
olduğu üzere, 2000’li yıllarda gerçekleşen bu artış daha önce eşi görülme-
miş nitelikte.

10  “ABD’de en az düzenleme ve denetlemeye tabi olan yatırım fonları. (…) Bu fonlardan hisse 
satın alabilmeleri için mali yatırımcıların servetlerinin en az 5 milyon dolar olması ya da son 
iki yılın her birinde en az 200 000 dolar gelir elde etmeleri gerekiyor. (…) Geniş yatırımcı 
kitlesine açık olmadıkları için bu hedge fonlar hakkında fazla bilgi yok. Resmi istatistikler 
mevcut değil,” (Özatay, 2009: 103).

11  Kaynak: OECD
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Grafik 2: ABD’deki Konut Fiyatları (Case-Schiller Endeksi), 1890-201012

2007’nin ortalarından itibaren faiz oranlarını düzenleyerek krizi en-
gellemeye çalışan Amerikan Merkez Bankası, Özatay’a göre sorunun 
temelindeki konut piyasasının durumunu düzeltmeyecek ancak yangın 
söndürmeye yarayacak uygulamalara girişti. Likidite bolluğu yaratmayı 
amaçlayan faiz indirimleri, güven bunalımları nedeniyle sürekli erimekte 
olan sektördeki sermayeyi yerine koyamamaktaydı. 

Bu durum iç talepte bir sıkışmayla ve buna bağlı olarak ABD ekonomi-
sinde resesyona doğru bir ilerlemeyle sonuçlandı. İşsizliğin de artmasıyla 
kredi sorunu daha da içinden çıkılmaz bir hale geldi. 2008 yılının başında 
Bush yönetimi tarafından yürürlüğe konan 168 milyar dolarlık mali geniş-
leme paketiyle başlayan ve Eylül 2008’de 700 milyar dolarlık bir başka 
paket takip etti. Şubat 2009’da Obama hükümeti tarafından açıklanan 800 
milyar dolarlık diğer paket iç talep sıkışmasına uyarıcı önlemler içerme-
sine rağmen, yine yeterli olamadı. Özatay’a göre, 2007’de başlamış olan 
krize yönelik alınan bu önlemler hem geç hem yetersiz hem de sorunun 
kaynağını göz ardı eden uygulamalardı. 

Küresel bütünleşik sistem içerisinde kriz hızla yayıldı ve zaten farklı 
krizlerle baş etmekte olan ekonomiler üzerinde etkisini gösterdi. Kibrit-
çioğlu’na göre krizin yayılımı üç kanal üzerinden oldu; aşırı-riskli varlık 
ticareti kanalı (birinci finans kanalı), kredi kanalı (ikinci finans kanalı) ve 
ticaret kanalı. Bu kanallardan ilki ilgili ülkede [kriz öncesinde] ABD ile 
arasında var olan uluslararası finansal akımlar aracılığıyla, ileride ‘zehir-
li’ (toxic) niteliğe bürünecek olan varlıklar (assets) edinmiş olan finansal 
aktörlerin varlığı”na işaret ediyordu ve krizin gelişmiş ülkelere yayılmada 
en çok kullandığı kanal oldu (Kibritçioğlu, 2011: 7). Kredi kanalı, kriz ile 
daralan uluslar arası kredi kanallarının ilgili ülkelere fon akışını azaltma-
ları sonucu yerel banka ve şirketlerin finansman güçlükleri çekerek krize 

12  Kaynak: http://www.multpl.com/case-shiller-home-price-index-inflation-adjusted/
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girmeleri ve ticaret kanalı, ülkenin ABD ile ticaret ortağı olduğu ölçüde 
ABD ekonomisindeki durgunluk sonucu oluşacak talep daralmasından 
etkilenmesi ise 2008 krizinin daha gelişmekte olan ülkelere yayılımında 
kullandığı kanallardır. Bunların yanında tüketici ve yatırımcıların diğer 
ülke ekonomilerine ve orada uygulanan politikalara olan güvenlerindeki 
azalma da bu kanallardan gerçekleşecek olumsuz etkileri güçlendirici rol 
oynamıştır.

Avrupa Birliği üye devletlerin kendi ulusal çıkarlarını göz etmelerine 
de dayanan uluslar arası yapısı nedeniyle krize cevap vermekte Ameri-
ka’dan bile daha yavaş kaldı. Özellikle Yunanistan’ın durumu ve tehlikeye 
giren Eurobölgesi’nin etkisiyle, her ne kadar konuya eğilmiş olsalar da 
krizden 3 yıl sonrasına kadar ortak bir görüş ile hareket etmeyi başarama-
dılar. Naudé’ye göre ise, krizin gelişmekte olan ülkeler aslında beklenildi-
ğinden daha az olmakla birlikte her ülkenin iç dinamikleri ve kriz öncesi 
konumundan etkilenmiştir. 

KRİZİN DÜNYA ÜZERİNE ETKİLERİ
2008 Krizi’nin Türkiye üzerindeki etkilerini incelemeden önce, dünya 

ülkeleri üzerindeki genel etkisini ve farklı ülkelerde nasıl sonuçlara neden 
olduğunu incelemek önemlidir. Bu bölümde genel olarak krizin gelişmiş 
ülkelere ve gelişmekte olan ülkelere etkilerine bakılacaktır. Gerekli görün-
düğünde özel durumlarla ilgili açıklamalara yer verilecektir.

“The Financial Crisis of 2008 and the Developing Countries” (2009) 
makalesinde, Naudé, gelişmekte olan ülkelerin her ne kadar dünya eko-
nomisine dahil oldukları kanallar aracılığıyla ve bu eklemlenmeyle para-
lel olarak büyüme hızlarında yavaşlama, işsizlikte ve yoksullukta artış ve 
eşitsizlikte değişikler gibi durumları yaşaması beklense de, krizin getirece-
ği esas yavaşlamanın Amerika ve Avrupa Birliğinde yaşanacağını öngör-
müştür. Ekonomisi daha küçük olan ve Amerika’ya bağımlı olup, fazlaca 
borcu olan ülkelerin daha ciddi şekilde krizin sonuçlarıyla yüzleşeceğini 
açıklayan Naudé’ye göre; Brezilya, Çin ve Hindistan gibi büyümekte olan 
pek çok piyasa göreceli olarak güçlü oranlarda büyümeye devam edecek 
ve diğer ülkeler için de tampon görevi görerek, krizin etkilerinin daha az 
hissedilmesini sağlayacaktır. Bunun nedenini ise Naudé ekonomik krizin 
gelişmekte olan ülkelerin çoğunun 1990’lı yılların sonundan beri büyü-
mekte olan ekonomilere sahip oldukları bir dönemde gelmiş olmasıyla 
açıklamaktadır. Grafik 3’te de görüldüğü üzere, genel olarak bu ülkeler 
kriz öncesi ortalamanın üstünde seyreden Gayri Safi Yurtiçi Hasıla değer-
lerine sahip olmanın yanında, 2008’deki çöküşten de yüksek gelirli ülkeler 
gibi etkilenmemişlerdir. 
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Grafik 4’te görüldüğü üzere krizin gelişmekte olan ülkelerin enflasyon 
oranlarına olan etkisi, dünya geneline ve gelişmiş ülkelere olduğundan 
daha fazla olmuştur. Ancak Alantar’a göre görünen bu yükselme sadece 
krizin etkisinden doğmamıştır; enerji talebi gittikçe artan gelişmekte olan 
ülkeler için petrol fiyatlarındaki yükselme enflasyonist bir etki yaratmıştır. 

Grafik 3: Dünya Geneli, Yüksek Gelirli ve Düşük ve Orta Gelirli Ülkelerin GSYH Büyü-
meleri, 2002-201013

Grafik 4:Dünya Geneli, Gelişmekte Olan Ülkeler ve Gelişmiş Ülkeler için Enflasyon 
Oranları, 2002-200914

SONUÇ
2008 Krizi derinliği ve etki alanı ile kapitalizmin girdiği büyük kriz-

lerden birini ifade etmektedir. Ortaya çıktığı coğrafyanın gelişmiş bir ülke 
olması nedeniyle, son dönemin genellikle “gelişmekte olma” sancılarına 
bağlanan krizlerinden ayrılan bu sarsıntının küresel dünyayı etkilememesi 
de olası değildir. 

13  Kaynak: World Bank Database online,  http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.
KD.ZG/countries/1W-XD-XN?display=graph

14  Kaynak: Alantar, 2009: 8
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İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Saliha EMRE DEVECİ

GİRİŞ
Değer konusu geçmişten günümüze iktisattan eğitime, felsefeden sos-

yolojiye her alanda çalışılmaktadır Ayrıca “değer” değişik açılardan ta-
nımlanmıştır. Bu tanımların ortak noktalardan birisi değerin insanların 
hayatlarına yön verdiğidir (Acun vd., 2013,193). Değerler hayata, yaşam 
biçimimize ve mesleğimize bakış açımızı oluşturan yapı taşlarından biri-
dir ve birçok yazara göre farklı tanımlanmıştır. Değerler, insanların çoğu 
tarafından üzerinde uzlaşma sağlanmış ve paylaşılan gerçek davranış stan-
dartlarıdır. Davranışlarımıza yol gösteren, rehberlik eden inançlar ve ku-
rallardır (Oğuz, 2012,1320).

Tamamen farklı anlamlar taşıyabilen değer kavramı, genel olarak ista-
tistikî ve iktisadi açıdan nicel bir miktarı anlatırken tutum araştırmalarında 
insanların etik ya da uygun davranışlar hakkında neyin doğru, neyin yanlış, 
neyin istenilir, neyin bayağı olduğu konusunda taşıdıkları fikirleri gösterir. 
Aynı doğrultuda felsefeciler değerleri etiğin, estetiğin ve siyaset felsefesi-
nin bir parçası saymaktadır (Aksan,2016,428).

Literatürde genel değerler ile yaşam değerleri arasında ayrım yapılır. 
Yaşam değerleri belirli yaşam alanlarıyla ilgili değerlerdir. İş değerleri ya-
şam değerlerine bir örnektir. Genel değerler ve iş değerleri arasında ben-
zerlikler de bulunmaktadır. Ayrıca, genel değerlerin iş değerleri ürettiği 
düşünülür (Roe vd.1999,5).

Kariyer kavramı, hem üst kademelere doğru yükselmeye olanak ve 
fırsat tanıyarak hem de kişisel gelişim ve büyümeyi öngören kariyer ko-
nusuna ve buna bağlı olarak da kariyer planlamasına büyük önem veril-
mektedir. Bu açıdan hem örgütler hem de bireyler için birçok yaşamsal 
amacı gerçekleştirecek büyük öneme sahiptir (Taşlıyan vd.,2011,234). Bir 
meslek seçimi, ergenlikte en önemli gelişimsel görevlerden biri olarak ka-
bul edilebilir (Hirsch vd., 2008, 94). Her insan küçük yaşlardan itibaren 
geleceğe yönelik bazı hayaller kurar ve hangi işlerin kendisi için uygun 
olacağını düşünür. Bu hayaller daha sonraki dönemlerde fırsatları değer-
lendirme ve rakipleri geçme şeklinde bireyin kariyer kimliğini şekillendirir 
(Kozak vd.,2013,42). 
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Bu çalışmada, üniversite öğrencilerin kariyer karar tercihlerine sahip 
oldukları sosyal değerlerden iş ve çalışma sosyal değerlerinin etkisi olup 
olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

1. DEĞER VE SOSYAL DEĞER 
Değer, farklı bilimsel disiplinler açısından farklı tanımlanan, oldukça 

geniş bir kavramdır. Felsefi açıdan “öznenin ilgili nesnenin kendi kişisel 
amacı ve eylemleriyle olan ilişkisini ifade etmek üzere, ona, diğer nite-
liklerine ek olarak sonradan eklediği bir nitelik” olarak tanımlanmaktadır. 
Ahlakın konusu olarak değer iyi ile kötünün ayırımını ortaya koyduğundan 
olması gerekenle olmaması gerekeni tanımlar. Bu açıdan değerler, bireyin 
inançlarını, duygu ve heyecanını, tercih ve davranışlarını etkileyerek insan 
hayatında önemli bir yer tutar (İnce,2017, 88).

Değer, bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değ-
diği karşılık (TDK, 1983) olarak tanımlanmaktadır. Değer, kültürden ba-
ğımsız olarak düşünülemez. Kültür ise paylaşılan değerler, simgeler, ideo-
lojiler, inançlar ve yaşantıların bütünüdür (Aktepe vd., 2009, 608).

Değer (1) inançtır, (2) arzu edilen son durumlar ya da davranış şekilleri 
ile ilgilidir, (3) özel durumların üzerindedir, (4) davranışların, insanların ve 
olayların değerlendirmesinde veya seçilmesinde rehberlik eder ve (5) de-
ğer önceliklerinin bir sistem oluşturması diğer değerlerin göreceli önemine 
göre sıralanır (Tay vd., 2013, 69).

Değerler; belli bir durum ve şartlara bağlı kalmaksızın, arzu edilen, ya-
rarlı görülen ve beğenilen şeyleri gösteren kıstaslar olarak da tarif edilebi-
lir (Dilmaç vd.,2008,72). Değerler bizim yaşamımızı derinden etkilerler. 
Onlar, her gün tecrübe ettiğimiz gerçekliğin önemli bir parçasıdırlar. Ha-
yatımıza bir yapı ve bir yön verirler. Beşerî varoluşun anlamına katkıda 
bulunurlar. Onlar, bazı motivasyonlar› oluşturmada, nesneleri kavramada 
ve düşünmede bize yardımcı olurlar. Onlar hayatımızın her kademesinde 
ve eş, arkadaş, meslek ve grup tercihlerimizde iş başındadırlar (Özensel, 
2003, 229).

Hofste’de göre değerler her kültürü meydana getiren bir yapı taşıdır. 
Her kültürde benimsenen değerler biçimi toplumdan topluma değişmek-
tedir ancak her toplumda değerler iş hayatında ve kariyerde de önemli bir 
etki yaratmaktadır (Hofstede, 1984, 391).

Bireylerin sahip olduğu birtakım değerler, ne tür olayların ve eylemle-
rin arzu edilebilir ya da edilemez olduğuna karar verir. Amaçların aksine 
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değerler, tamamen ulaşılabilir değildir ancak deerler insanların yaşamına 
amaçlardan daha kalıcı olarak yol gösterirler (Yücel vd., 2009,75).

Sosyal değerler, “toplumu oluşturan fertlerin ilişkilerini düzenleyen 
kaideler koyarak, doğru ile yanlışı iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini ayırt 
etme konusunda genel yargılara varma olanağı tanıyan ölçütler” olarak ta-
nımlanmaktadır (Küçükşen vd.,2017, 1814). Tek bir sosyal değer tanımı 
yoktur sosyal değeri, tespit etmek ve ölçmek kadar zordur. Ancak, sosyal 
değere inanılmaktadır (Opoku vd., 2012, 1475).

Genel olarak, değerler araştırması, “tercihler olarak değerler” ve “ilke-
ler olarak değerler” olarak adlandırdığımız iki temel modelden birine atıfta 
bulunmuştur. Tercihler olarak değerler (iş değerleri) esasen tutumlardır. 
Bireylerin çeşitli ortamlar için tercihlerini belirtirler. Örneğin, özerkliğe 
değer veren bir kişi, büyük takdir yetkisi sağlayan bir işten daha mem-
nun olacaktır. Tercihler olarak değerler, kariyer seçimi ile ilgili ve daha 
yakın zamanda uyum bağlamında kapsamlı bir şekilde çalışılmıştır (Park, 
2009,673).

İş değerleri çalışmalarının çoğunluğu, iş değerlerini ölçmeye, tipolo-
jisini çıkarmaya ve iş değerlerinin tutum, duygu ve düşünceler ile ilişkisi 
üzerine odaklanmıştır. İş değerleri, iş görenlere işlerini yerine getirirken 
rehberlik eden standartlar gibi algılanan inançlardır. Bireylerin işlerinde 
aradıkları özellikler, tatmin ve ödüllerdir. İş değerleri, bireylerin işlerinde 
nelere önem verdiğini, işteki faaliyetin sonucundaki beklentilerini göster-
mektedir. Bireyin kendine sorduğu, ne için çalışıyorum, mesleğimden ve 
hayattan ne bekliyorum gibi sorulara verdikleri cevaplar, kişinin iş de-
ğerlerini oluşturmaktadır (Avcı, 2011,8). İş değerleri ve yaşam değerleri 
birbirinden farklı yapılar olarak ele alınmaktadır (elizur, 1999, 75). Diğer 
bir görüş ise genel değerlerin iş değerleri ürettiğidir; örneğin, iş değerleri, 
genel değerlerin yansıtılmasından ortaya çıkar (Gürsoy vd.,2013,43).

2. KARİYER 
Kariyer, Fransızca “carrierre” İngilizce “career” kelimesinin karşılığı 

olarak Türkçeye çevrilmiştir. Günlük konuşmalarda kariyer; meslek ve iş 
hayatında ilerlemek, başarı elde etmek ve kişinin tüm bu iş hayatı süresin-
ce yerine getirdiği rolleriyle ilgili deneyimlerinin bütünü olarak tanımlan-
maktadır (Gürdoğan vd., 2015, 95). Kariyer, bir insanın yaşamı boyunca 
oynadığı rollerin birleşimi ve sırası olarak tanımlanır. Bu roller arasında 
çocuk, öğrenci veya öğrenci, vatandaş, işçi, eş, ev hanımı, ebeveyn ve 
emekli olanlar, bir süre çoğu insan tarafından kapsanan beklentilerle ilgili 
pozisyonlar ve cezai olanlar gibi diğer daha az yaygın olan roller yer al-
maktadır (Super, 1980. 52).
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Kariyer kavramı günlük yaşamda genellikle sadece “bir iş” olarak al-
gılanabilmektedir. Oysa kariyer sadece olanaklar, ilerleme ve başarılarla 
ilişkili bir iş veya istihdamı içermez. Bu tip tanımlamalar kariyere sadece 
geleneksel yaklaşımları yansıtmaktadır. Daha az geleneksel başka kariyer 
tanımlamaları da vardır. Örneğin Arthur vd. ’ne göre kariyer, bir bireyin 
yaşamı boyunca ardışık iş deneyimleridir. Tanım “ilerleme” açısından in-
celendiğinde “iş” ve “zaman” gibi iki temel boyutu içermektedir (Anafar-
ta, 2001, 3).

Gençlik yaşamla ilgili önemli kararların alındığı bir dönemdir. Kari-
yer hazırlığı, gençlerin yaşam planlamasında dikkate alması gereken temel 
planlardır. Bu konu geçiş döneminde yani ergenlik ve yetişkinlik dönemi 
arasında olan insanlar için önemlidir, çünkü bir kariyer onların sosyal ve 
ekonomik açıdan bağımsız olmalarına izin verir. Bu süreçte gençler mesle-
ki prototipler ile kendi rol ve becerileri arasında nasıl bir bağlantı kuracağı 
sorusuyla karşı karşıya kalır. Bununla birlikte kariyer seçimi artık daha 
fazla önem gerektiren bir konu olmuştur (Büyükbayraktar vd., 2018, 149).

İlgi alanları kariyer seçiminde önemli değişkenlerdir. Son zamanlarda, 
«iş değerleri» olarak adlandırılan üçüncü bir değişkende kariyer kararın-
da etkili olduğu gözlenmektedir. Böylelikle iş değerleri mesleki teoriye 
dahil edilmeye başlandı (Opoku, 2012, 254).

3. ARAŞTIRMANIN METODOJİSİ 

Bu bölümde öncelikle araştırmanın amacı ele alınmakta, daha sonra 
araştırmanın evreni ve örneklem kümesinin seçimi hakkında bilgi 
verilmekte, son olarak da hipotezleri sunulmaktadır.

4.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin sahip oldukları çalışma- iş sos-

yal değerleri ile kariyer kararları arasında ilişkiyi saptamak amacıyla ya-
pılmıştır.

4.2. Araştırmanın Yöntemi ve Örneklem Kümesinin Seçimi 
Araştırmada veri toplama aracı olarak yüz yüze anket yöntemi kullanıl-

mıştır. Anket Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerine uygulanmıştır. 2019 yılında Gaziantep Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda toplam olarak 1500 öğrenci eğitim gör-
mektedir. Bu ana kütleden tesadüfi olmayan kolayda örneklem yöntemi 
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ile seçilen 400 öğrenciye uygulanan anketten, analize uygun 355 tanesi 
değerlendirmeye alınmıştır.

5.Araştırmanın Yöntemi 

5.1. Kullanılan Ölçekler
Çalışmada öğrencilerin çalışma-iş değerlerini ölçmek amacıyla 

Bolat (2013) tarafından geliştirilmiş ve Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği 
yapılmış olan ölçek kullanılmıştır. Sorumluluk sahibi olma ve rekabetçi 
olma olmak üzere iki boyuttan oluşmaktadır. Toplamda 6 maddeden oluşan 
ölçekte cevaplar 5’li likert şeklinde (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesin-
likle katılıyorum) alınmıştır.

Öğrencilerin kariyer karar düzeylerini ölçmek için Kanten (2012 ve 
Kuzgun ve Bacanlı (1996) tarafından geliştirilen ve Yusupu (2015) tarafın-
dan geçerlilik ve güvenirliliği yapılmış olan ölçek kullanılmıştır. Bilinçli 
kariyer kararı, bilinçsiz kariyer kararı ve çevresel etkenler olmak üzere 
3 boyut bulunan ölçekte toplam 30 soru bulunmaktadır. Ölçekte cevaplar 
5’li likert şeklinde (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum) 
alınmıştır.

5.2.İstatistiksel Analiz 
Çalışma kapsamında elde edilen verilerin analiz edilmesinde SPSS 25.0 

paket programı kullanılmıştır. Ölçeklerin iç tutarlılığı için Cronbach Alpha 
katsayılarına bakılmış, yapısal geçerliliği için ise açımlayıcı faktör analizi 
uygulanmıştır. T testleri ile farklılıklar ve Coklu Regresyon analizi ile iliş-
kiler belirlenmiştir.

5.3.Hipotezler
H1: Üniversite öğrencilerinin cinsiyetleri değişkeni ile çalışma –iş sos-

yal değerleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.

H2: Üniversite öğrencilerinin cinsiyetleri değişkeni ile kariyer karar 
düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.

H3: Üniversite öğrencilerinin çalışma –iş sosyal değerleri kariyer karar 
düzeylerini pozitif yönde etkiler.

H4: Üniversite öğrencilerinin çalışma –iş sosyal değerleri kariyer karar 
düzeylerini negatif yönde etkiler.
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5.4.Bulgular 
Çalışma iş sosyal değer ile kariyer karar ölçeklerine yönelik güveni-

lirlik analizi, basıklık ve çarpıklık değerleriyle Kolmogorov-Smirnov test 
sonuçları tablo 1’de görülmektedir. 

Maddelerin iç tutarlılığının bir ölçüsü olan Cronbach alfa katsayısı, 
ölçekte bulunan maddelerin homojen yapısını açıklamak veya sor-
gulamak üzere kullanılır. Cronbach alfa katsayısı yüksek olan ölçek-
teki maddelerin birbirleriyle tutarlı bir o kadar da aynı özelliği ölçen 
maddelerden meydana geldiği yorumu yapılır. Cronbach alfa likert 
tipli ölçeklerde sıklıkla kullanılmaktadır. Cronbach alfa aşağıdaki 
gibi ifade edilmektedir: 

0 <R2 <0.40 ise güvenilir değil 

0.40 <R2 <0.60 ise düşük güvenilirlikte 

0.60 <R2<0.80 ise oldukça güvenilir 

0.80 <R2 <1.00 ise yüksek güvenilirlikte olduğu kabul edilmektedir 
(Reha Alpar, 2013, ss.848-851).

İlgili tabloya göre hem çalışma iş sosyal değerleri hem de kariyer karar 
ölçeğinin güvenilir ölçekler olduğu öne sürülebilir. Bununla birlikte her 
iki ölçeğin basıklık ve çarpıklık değerlerinin -2 ile +2 arasında olması, 
verilerin normal bir dağılıma sahip olduğunu ifade etmektedir (George ve 
Mallery, 2010).  

Tablo 1: Çalışma İş Sosyal Değeri ile Kariyer Karar Ölçeklerinin Güvenilirlik, Basık-
lık-Çarpıklık ve K-S Test Sonuçları

Değişken Güvenilirlik 
Cronbach’s 
Alpha

Basıklık Çarpıklık Kolmogorov 
Smirnov

Çalışma İş Sosyal değeri 
Sorumluluk Sahibi Olma ,672 ,630 819 000
Rekabetçi Olma ,620 ,199 836 000
Kariyer Karar Ölçeği
Bilinçli Kariyer Kararı ,865 *672 039 002
Bilinçsiz Kariyer Kararı ,824 130 534 000
Çevresel Etkenler ,674 *309 448 000
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Çalışma İş sosyal Değer ölçeğinin Boyutlarının Tespit 
Edilmesine İlişkin Bulgular
Çalışma iş sosyal değerlerinin boyutlarının tespit edilmesi amacıyla 

keşfedici faktör analizi yapılmış ve analizlerden elde edilen bulgular tablo 
2’de sunulmuştur. Yapılan keşfedici faktör analizinde KMO değeri ve Bar-
lett Küresellik testi sonuçları dikkate alınmış ve analiz sonucunda KMO 
değerinin,700, Barlett küresellik testinin ise ,000 olduğu tespit edilmiştir. 
Önermelerin faktör yüklerine bağlanma değeri olarak 0,5 katsayısı dikkate 
alınmış ve bu katsayıdan düşük olan önermelere faktör tablolarında yer ve-
rilmemiştir. Faktör analizinin döndürülmesinde “Varimax” rotasyonundan 
yararlanılmış ve iki faktöre aynı anda bağlanan önermelerin binişik öner-
me sayılabilmesi için 0,1 değeri dikkate alınmış ve iki boyuta bağlanma 
fark değeri 0,1’in altında olan önermelerin faktör tablosundan çıkarılma-
sına karar verilmiştir. Yapılan analiz sonucunda üç önermenin faktör yük 
değerinin 0,5’den küçük olması ve binişik önerme şeklinde nitelendirildiği 
için faktör tablosundan çıkarılmasına karar verilmiştir.  

İlgili tabloya göre öğrencilerin çalışma iş sosyal değerler ölçeğini oluş-
turan ilk boyut ‘sorumluluk sahibi olma şeklinde isimlendirilmiş olup bu 
boyutun 4 önermeye sahip olduğu tespit edilmiştir. Çalışma iş sosyal de-
ğerler ölçeğini boyutunu oluşturan ikinci boyut ‘rekabetçi olma’ şeklin-
de adlandırılmış ve bu ölçeğin 2 önermeye sahip olduğu tespit edilmiştir. 
Faktör analizi sonucunda çalışma iş sosyal değerler ölçeğini boyutların 
açıklama toplam varyansının %58.597olduğu tespit edilmiş olup; kariyer 
karar ölçeğini en fazla %37.863varyans değeri ile ‘Sosyal sorumluluk sa-
hibi olma boyutunun etkilediği tespit edilmiştir. 

Tablo 2: Öğrencilerin sosyal değer Boyutlarının Tespit Edilmesine İlişkin Keşfedici Fak-
tör Analizi Sonuçları

 1 2
Çalışkan, önemli biri olmak benim için önemlidir ,755  
Ortaya koyduğum davranışımın başkaları için 
doğuracağı sonuçlara dikkat ederim ,725  

Yaptığım islerde görev bilinci ve 
sorumluluğuyla hareket ederim

,677  

Çalışkan insanları hep takdirle karsılarım ,653  
Rekabeti başarıya götüren bir araç olarak görürüm  ,844
Başkalarıyla yarışma ortamı içinde çalışabilirim  ,816
Açıklanan Varyans 37.863 20.735
Toplam Açıklanan Varyans 58.597
Kaiser Maier Olkins ,686
Barlett Küresellik Testi 000
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Kariyer Karar Ölçeğinin Boyutlarının Tespit Edilmesine 
İlişkin Bulgular
Kariyer karar ölçeğinin boyutlarının tespit edilmesi amacıyla keşfedi-

ci faktör analizi yapılmış ve analizlerden elde edilen bulgular tablo 2’de 
sunulmuştur. Yapılan keşfedici faktör analizinde KMO değeri ve Barlett 
Küresellik testi sonuçları dikkate alınmış ve analiz sonucunda KMO de-
ğerinin,879, Barlett küresellik testinin ise ,000 olduğu tespit edilmiştir. 
Önermelerin faktör yüklerine bağlanma değeri olarak 0,5 katsayısı dikkate 
alınmış ve bu katsayıdan düşük olan önermelere faktör tablolarında yer ve-
rilmemiştir. Faktör analizinin döndürülmesinde “Varimax” rotasyonundan 
yararlanılmış ve iki faktöre aynı anda bağlanan önermelerin binişik öner-
me sayılabilmesi için 0,1 değeri dikkate alınmış ve iki boyuta bağlanma 
fark değeri 0,1’in altında olan önermelerin faktör tablosundan çıkarılma-
sına karar verilmiştir. Yapılan analiz sonucunda beş önermenin faktör yük 
değerinin 0,5’den küçük olması ve binişik önerme şeklinde nitelendirildiği 
için faktör tablosundan çıkarılmasına karar verilmiştir.  

İlgili tabloya göre kariyer karar ölçeğini oluşturan ilk boyut ‘bilinçli 
kariyer kararı şeklinde isimlendirilmiş olup bu boyutun 14 önermeye sa-
hip olduğu tespit edilmiştir. Kariyer karar ölçeğini ölçeğini oluşturan ikin-
ci boyut ‘bilinçsiz kariyer kararı’ şeklinde adlandırılmış ve bu ölçeğin 8 
önermeye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ölçeği oluşturan üçüncü boyut ise 
‘çevresel etkenler’ şeklinde adlandırılmış olup 5 önermeden oluşmaktadır.

Faktör analizi sonucunda boyutların kariyer karar ölçeğini açıklama 
toplam varyansının %40,346 olduğu tespit edilmiş olup kariyer karar ölçe-
ğini en fazla %25,441varyans değeri ile bilinçli kariyer kararı boyutunun 
etkilediği tespit edilmiştir.

Tablo 3: Öğrencilerin Kariyer Karar Boyutlarının Tespit Edilmesine İlişkin Keşfedici 
Faktör Analizi Sonuçları

1 2 3
Kariyerime karar verirken, hakkında bilgi sahibi 
olduğum çok az meslek vardı

,651   

Kariyerimi seçerken hangi alanın benim 
isteklerime uygun olduğunu bilmiyordum

,650   

Şu anki kariyerimde yetenekli olup olmadığımı 
bilmiyorum

,647   

Kariyerime karar verirken yaşadığım kafa 
karışıklığı nedeniyle işi oluruna bırakarak şimdiki 
kariyerimi seçmiştim

,640   
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Su anki kariyer kararımın benim için en uygun 
karar olduğunu zannetmiyorum

,630   

Kariyerime karar verirken kariyerimin gerektirdiği 
eğitimler konusunda bilgim yeterli değildi

,596   

Kariyerimle ilgili bir alanda staj yaptıktan sonra, 
bu alanın bana uygun olmadığını hissettim.

,584   

Kariyerime karar verirken, bu konuda kimlerden 
bilgi alabileceğimi bilmiyordum

,572   

Gelecekte hangi alanda çalışmak istediğimi hala 
bilmiyorum

,572   

Kariyerim hakkında düşündüğümde içimi bir 
sıkıntı kaplar.

,549   

Bazı insanların kariyeri konusunda nasıl da emin 
ve kararlı olabildiklerine şaşıyorum

,507   

Kişiliğime en uygun olan kariyerin ne olduğunu 
bilmiyorum

,501   

Değişen iş dünyasına ve is dünyasının artan 
taleplerine uyum sağlayabilirim

 ,698  

Gelecek kariyerim hakkında umutluyum  ,645  
Geleceğim için hazırlık yapıyorum  ,581  
Kariyerimde başarılı olma yolundaki engellerin 
üstesinden gelebilirim

 ,579  

Kariyerimle ilgili amaçlarıma ulaşmaya yönelik 
planlama yapıyorum

 ,554  

Kariyer ilgilerimin farkındayım  ,516  
Verdiğim kariyer kararlarının, geleceğimi 
belirlediğinin farkındayım

  ,680

Kariyerimde başarılı olmak için yeni beceriler 
öğrenebilirim

  ,632

Kariyerim hakkında düşündüğümde 
heyecanlanırım

  ,541

Kariyerimdeki basarimi benim çabalarım 
belirleyecektir

  ,522

Kariyerimde başarılı olacağıma inanıyorum   ,514
Açıklanan Varyans 25.441 10.008 4.896
Toplam Açıklanan Varyans 40.346
KaiserMaierOlkins ,879
Barlett Küresellik Testi ,000
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Öğrencilerin Çalışma İş Sosyal Değerinin kariyer 
kararlarına Olan Etkisine Yönelik Geliştirilen Çoklu 
Regresyon Analizine İlişkin Bulgular
Yapılan regresyon analizi sonucunda modelin anlamlı olması sonucun-

da bağımsız değişkenler olan çalışma iş sosyal değeri boyutlarının bağımlı 
değişken olan kariyer kararına olan etkilerinin tespit edilmesine yönelik 
regresyon etki tablosuna bakılmıştır (Tablo 4). Bu kapsamda öğrencilerin 
sosyal sorumluluk sahibi olma değerlerinin (β:115; p<0,05), öğrencilerin 
kariyer kararlarına pozitif yönde etki eden boyutlar olduğu tespit edilirken; 
rekabetçi olma değerleri (β: ,083; p>0,05)ise öğrencilerin kariyer kararla-
rına etki eden bir boyut olmadığı sonucu tespit edilmiştir.

Tablo 4: Öğrencilerin Çalışma İş Sosyal Değerinin kariyer kararlarına Olan Etkisine 
Yönelik Geliştirilen Çoklu Regresyon Analizine İlişkin Bulgular

Model Özeti
Model R R2 Düzeltilmiş 

R2
Hesaplanan 
Standart Hata

F Anova p

1 .157 025 019 37.597 4,176 016

Tablo 5: Öğrencilerin Çalışma İş Sosyal Değerinin kariyer kararlarına   Olan Etkisine 
Yönelik Geliştirilen Çoklu Regresyon Analizine İlişkin Bulgular  

Model Standardize 
Edilmemiş 
Katsayılar

Standardize 
Katsayılar

t p

1 Beta Standart 
Hata

Beta

Mevcut 2.406 .052 46.372 .000
Sorumluluk 
sahibi olma

.247 .167 .083 1.481 .140

Rekabetçi 
olma

.046 .022 .115 2.063 .040

İş Çalışma Sosyal Değer Alt Boyutu Puanlarının Öğrencinin 
Cinsiyeti Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını 
Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Grup t Testi Bulguları
Tabloda görüldüğü gibi, örneklemi oluşturan öğrencilerin çalışma iş 

sosyal değer ölçeğinin rekabetçi olma alt boyutu puanlarının öğrencileri-
nin cinsiyeti değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği-
ni belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız grup t testi sonucunda, 
grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur (t=3,757; p<.05). Söz konusu farklılık kız öğrencilerin lehine 
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gerçekleşmiştir. Ölçeğin sorumluluk sahibi olma alt boyutunun t testi so-
nucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmamıştır (t=1,196; p>05).

Tablo 6: İş çalışma sosyal değer Alt Boyutu Puanlarının Öğrencinin Cinsiyeti Değişke-
nine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Grup t Testi 

Sonuçları

Sosyal Değer 
Ölçeği

Gruplar N Ortalama Standart 
Sapma

t df p

Sorumluluk
Sahibi olma

Kadın 199 1.4890 .50996 1.196 333 .232
Erkek 136 1.4234 .48079

Rekabetçi 
olma

Kadın 199 1.9007 .82061 -3.757 322.198 .000
Erkek 136 2.2764 1.00202

Kariyer karar ölçeğinin Alt Boyutu Puanlarının Öğrencinin 
Cinsiyeti Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını 
Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Grup t Testi Bulguları
Tabloda görüldüğü gibi, örneklemi oluşturan öğrencilerin kariyer karar 

ölçeğinin alt boyutu puanlarının öğrencilerinin cinsiyeti değişkenine göre 
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçek-
leştirilen bağımsız grup t testi sonucunda, grupların aritmetik ortalamaları 
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (t=1,579; p>05 
t=,421; p>05 t=1599; p>05). 

Tablo 7: Kariyer karar ölçeğinin Alt Boyutu Puanlarının Öğrencinin Cinsiyeti Değişke-
nine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Grup t Testi 

Sonuçları

Kariyer Karar 
Ölçeği

Gruplar N Ortalama Standart 
Sapma

t df p

Bilinçli 
Kariyer 
Kararı

Kadın 199 3.0504  .85754 -1.579 333 .115
Erkek 136 3.1949 .79720

Bilinçsiz 
Kariyer 
Kararı

Kadın 199 1.9388 .65778 -.421 333 .674
Erkek 136 1.9686 .61989

Çevresel 
Etkenler

Kadın 199 1.6691 .59796 1.599 333 .111
Erkek 136 1.5688 .53902
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6. SONUÇ
Gerçekleştirilen çalışmada üniversite öğrencilerinin iş çalışma sosyal 

değerleri ile kariyer karar planları arasında ilişki olup olmadığı ölçülmeye 
ve bu ilişkinin yönünü tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla korelasyon 
analizi ile çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin 
sosyal sorumluluk sahibi olma değerlerinin (β:115; p<0,05), öğrencilerin 
kariyer kararlarına pozitif yönde etki eden boyutlar olduğu tespit edilirken; 
rekabetçi olma değerleri (β: ,083; p>0,05)ise öğrencilerin kariyer kararla-
rına etki eden bir boyut olmadığı sonucu tespit edilmiştir.  
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GİRİŞ
Döviz kurları, ekonomik faaliyetleri etkileyen önemli göstergelerden 

birisi olarak gösterilebilir. Döviz kurlarının istikrarsız bir seyir izlemesi, 
oynak bir görünüm arz etmesi, buna bağlı olarak ekonomik faaliyetlerin 
olumsuz etkilenmesine ve sonuç olarak ekonomik istikrarsızlığa yol aç-
maktadır (Duygulu, 1998). 

Türkiye’de son bir yıl içinde döviz kurlarında yaşanan iniş çıkışların ve 
özellikle kısa dönemde yaşanan önemli artışların ekonomik istikrarı teh-
dit ettiği görülmüştür. Bu tür ortamlarda işletmelerin yatırım yapma po-
tansiyellerini de etkilediği ve yatırımcıların risk alma heveslerini önlediği 
anlaşılmaktadır. Reel döviz kuru oynaklığındaki artışlar döviz kurunun 
gelecekteki eğilimi hakkındaki belirsizliği arttırmakta ve bunun bir sonu-
cu olarak ihracatçı firmalar dış piyasadan daha çok iç piyasaya yönelme 
eğilimi göstermektedir (Köse vd., 2008).

Türkiye’deki döviz kurlarındaki gelişmeler ekonominin pek çok bi-
leşeni ile doğrudan ilişkilidir. Bu ilişkilerin neler olduğuyla ilgili birçok 
araştırma yapılmıştır. Örneğin, Gül ve Ekinci’nin 2006 yılında yaptıkları 
bir araştırmaya göre, Türkiye’de döviz kurundaki değişmeler ile enflasyon 
arasında uzun süreli bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.  Döviz kuru ile enf-
lasyon arasında bulunan nedensellik ilişkisi göz önüne alındığında, araş-
tırmacılar tarafından döviz kurundan enflasyona doğru tek yönlü bir ilişki 
tanımlanabileceği sonucuna varılmıştır (Gül ve Ekinci, 2006).

Bir başka araştırma konusu döviz kuru ve faiz oranı ilişkisinin varlı-
ğıyla ilişkidir. Bu sorun sadece ülkemizde değil dünya literatüründe de 
geniş araştırma alanı bulmuştur. Bu ilginin artmasında bazı ülkelerin dal-
galı kur sistemini benimsenmesi ve öte yandan faiz oranlarının da özellikle 
yatırımları etkilemesi bakımından önemli bir değişken olarak göz önüne 
alınması bu ilginin artmasında etkili olmuştur. Bunun bir sonucu olarak 
döviz kuru ve faiz oranı arasındaki oynaklık (volatilite) yayılma etkisi bir 
çok alanda çalışmaya konu olmuştur. Bu Türkiye’de döviz kuru ve faiz 
oranı arasındaki oynaklık yayılma etkisi göz önüne alındığında faiz oranı 
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oynaklığının döviz kuru oynaklığını artırıcı yönde etkilediği anlaşılmıştır 
(Doğan vd., 2017).

Sever ve Mızrak tarafından 2007 yılında yapılan bir çalışmada bu kez 
döviz kuru, enflasyon ve faiz oranı arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. Çalış-
madan elde edilen bulgulara göre, döviz kuru, enflasyon ve faiz oranı hem 
kendi rakamlarından hem de değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkisinden 
ve bu ilişkilerin doğurduğu şoklardan etkilenmektedirler. Araştırmaya göre 
döviz kurları enflasyon ve faiz oranının biraz daha dışında değerlendirile-
bilir. Döviz kurundaki değişmelerin enflasyon ve faiz oranı üzerine etkisi 
daha fazla olmaktadır. Sonuç olarak döviz kurunun enflasyon ve faz oran-
larının belirlenmesinde önemli etkisi olmaktadır (Sever ve Mızrak, 2007).

Döviz kurlarındaki değişmelerle ilgili olarak döviz kurunun hisse se-
nedi fiyatlarını etkileyip etkilemediği merak edilen konulardan birisidir. 
Genel yaklaşıma bakıldığında,  döviz kurlarındaki değişme firmaların kar-
şılığını etkileyen bir faktördür ve bunun doğal bir sonucu olarak firmala-
rın hisse senedi fiyatlarında pozitif yönde değişmeye neden olur. Portföy 
dengesi adı verilen bir diğer yaklaşıma göre ise hisse senedi fiyatlarının 
yükselmesi döviz kurunda azaltıcı bir etkiye ve negatif bir ilişkiye neden 
olmaktadır. Sözü edilen bu yaklaşımlar karşılaştırıldığında iki değişken 
arasında “negatif” bir ilişkinin var olduğu ve böylece portföy dengesi yak-
laşımının geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Berka, 2012).

Yukarıda özetlenen örnek çalışmalar Türkiye’deki döviz kurlarının 
ekonomiyi etkileyen diğer önemli faktörlerle olan ilişkisini ortaya koy-
maktadır.  Döviz kurlarının belirlenmesinde söz konusu faktörlerin etkisi 
önemlidir. Bu çalışmada döviz kurlarının zaman içindeki hareketleri göz 
önüne alınarak diğer faktörlerle ilişkilendirmeden derin öğrenme yaklaşı-
mıyla öngörülmesine (prediction) odaklanılacaktır. 

1. Derin Yapay Sinir Ağları Algoritmaları ile Zaman Serisi 
Analizleri
Derin yapay sinir ağları ile ilgili algoritmalardaki gelişmeler zaman 

serilerinin analizinde araştırıcılara yeni fırsatlar sunmaktadır. Derin sinir 
ağları, ön işlemeye tabi tutulmuş verilerin yanı sıra trend ve mevsimsel 
bileşenleri olan zaman serilerine uyan veriler üzerinden de modelleme ça-
lışmalarına olanak sağlayabilme özelliğine sahiptir. 

Etkileyici olarak, basit derin öğrenme sinir ağı modelleri, naif model-
lere kıyasla daha iyi tahminler yapabilir ve önceden işlem görmeyen hem 
trend hem de mevsimsel bileşenleri olan tek değişkenli zaman serileri tah-
min problemlerinde kullanılan SARIMA (Seasonal Autoregressive Integ-
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rated Moving Average) modellerine göre daha yetenekli tahminler yapabil-
mektedir (Brownlee, 2018).

Geleneksel zaman seri yöntemlerinin en önemlisi olan ARIMA’nın 
aksine, geri dönüşlü yapay sinir ağları doğrusal olmayan veriyi öğrenme 
yeteneğine sahiptir. Özellikle LSTM gibi özel ağlar bu konuda daha iyi 
olup uzun vadeli bağımlılıkları öğrenmede daha beceriklidirler. Dolayısıy-
la “durağanlık” ile ilgili kaygılar bu tür ağlarda pek hissedilmez. 

ARIMA gibi klasik zaman serisi modellerinin uygulanması, zaman se-
rilerinin dağılımları ve durağanlığı ile ilgili katı varsayımlar gerektirir. Fi-
nansal zaman serilerinin genellikle çok karmaşık, durağan ve çok gürültülü 
olduğu bilindiğinden, klasik zaman serisi modellerinin uygulanmasından 
önce zaman serisinin özelliklerini bilmek gereklidir. Aksi takdirde, ön-
görme çabası etkisiz olacaktır. Bununla birlikte, YSA kullanılarak, zaman 
serilerinin priori analizi vazgeçilmez değildir. İlk olarak, YSA kara kutu 
özellikleri nedeniyle zaman serisi yapısının önceden bilinmesini gerek-
tirmezler. Ayrıca, zaman serilerinin durağanlığının YSA’nın tahmin gücü 
üzerindeki etkisi oldukça azdır. İlgili kanıtlar, YSA’nı tahminlere uygu-
larken durağan olmayan zaman serilerini kullanmanın mümkün olduğunu 
göstermiştir. Bu nedenle YSA priori veri analizi sürecini basitleştirerek 
verilerin doğrudan modele konabilmesine olanak sağlamaktadır (Bo vd., 
2017; Bodyanskiy ve  Popov, 2006; Hussain vd. 2008). Üstelik YSA’da du-
rağan olmayan serilerin analize dâhil edilmesi, aşırı öğrenme (overfitting) 
tuzağından kaçınmayı da sağlamaktadır (Bo vd., 2017).

1.1. Veri Kümesinin Oluşturulması
Bu çalışmada 03/01/2000 ile 22/03/2019 tarihleri arasında TCMB’nın 

yayınladığı tek boyutlu USD/TL efektif döviz kuru satış verileri kapanış 
fiyatı kullanılmıştır. Veri kümesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
(TCMB) web adresinden indirilerek kullanılmıştır (https://evds2.tcmb.
gov.tr/index.php?/evds/serieMarket /#collapse_2). Elde edilen veri kümesi 
4847 kayıttan oluşmaktadır. Veri kümesinin ilk ve son 10 kaydı aşağıdaki 
Tablo 2.1 üzerinde yer almaktadır.
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Tablo 1. Veri kümesinin ilk ve son 10 kaydı.

Tarih Kapanış fiyatı
03.01.2000 0.539720
04.01.2000 0.540414
05.01.2000 0.535440
06.01.2000 0.534766
07.01.2000 0.534782
11.01.2000 0.534782
12.01.2000 0.539231
13.01.2000 0.538898
14.01.2000 0.539955
17.01.2000 0.542346
… …
11.03.2019 5450500
12.03.2019 5430700
13.03.2019 5432100
14.03.2019 5448500
15.03.2019 5457900
18.03.2019 5452500
19.03.2019 5450600
20.03.2019 5460400
21.03.2019 5466200
22.03.2019 5435400

Analizlere başlamadan önce veri kümesinin görünümünü izlemekte 
yarar vardır. Bu amaçla çeşitli grafiklerden yararlanılmaktadır. İlk olarak 
günlük (Şekil 1), haftalık (Şekil 2), aylık (Şekil 3) ve yıllık (Şekil 4) bazda 
USD/TL dönem sonu kapanış fiyatlarını gösteren çizgi grafikleri çizdiril-
miştir. Söz konusu grafiklere sırasıyla aşağıda yer verilmiştir.

Şekil 1. USD/TL değerlerindeki günlük değişmeler.
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Şekil 2. USD/TL haftalık kapanış değerleri.

Şekil 3. USD/TL aylık kapanış değerleri grafiği.

Şekil 4. USD/TL yıllık kapanış değerleri.

Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3 de görülen günlük, haftalık ve aylık USD/
TL dönem sonu kapanış fiyatlarını gösteren çizgi grafikleri birbirine ben-
zer şekiller olarak yukarıda görülmektedir. 2004-2014 Aralığında çok fazla 
değişim olmamıştır. 2014-2019 Aralığında çıkış USD/TL fiyatlarında çıkış 
olmuş 2019 yılının sonlarında tekrar düşüş görülmektedir. Şekil 4 de görü-
len yıllık bazda USD/TL dönem sonu kapanış fiyatlarını gösteren grafikte 
ise 2004 yılından itibaren sürekli çıkış eylemi görülmektedir.
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Ardından dolar kuru hareketlerinin zamana göre değişimini daha iyi 
gözlemleyebilmek için histogram grafiğinden yararlanılmıştır (Şekil 5).

Şekil 5. USD/TL değerindeki değişmelere ilişkin histogram.

Türkiye’deki dolar kuru hareketlerini içeren Şekil 5’teki veri kümesi 
incelendiğinde, 2500-3000 gün aralığı için 1-2 USD/TL kur aralığında en 
büyük frekans değerlerinin yer aldığı anlaşılmaktadır. En küçük frekans 
değerlerine ise 4-7 USD/TL kur değerleri arasında rastlanmaktadır.  

Zaman serisi üzerinde yapılan analizlerde bir t anındaki  gözlem değeri 
ile bir önceki  gözlem değeri arasında bir ilişki olduğu varsayılır. Bu tür bir 
ilişkiyi ortaya koyabilmek için gecikme (lag) dağılım grafiği kullanılabilir. 
X ekseni üzerinde t zamanındaki gözlem değerlerini, Y ekseni üzerinde ise 
t+1 zamanındaki gözlemleri ifade etmek üzere ilişki grafiği Şekil 6’daki 
gibidir. Grafikten anlaşıldığı gibi gözlem değerleri arasında pozitif bir iliş-
ki olduğu söylenebilir. 

Şekil 6. Gecikmelere dayalı yoğunluk grafiği.
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Veri kümesinde yer alan gözlemler ile gecikmeler arasındaki ilişkinin 
türünü ve gücünü grafiksel açıdan ortaya koymak mümkündür. Otokore-
lasyon, bir zaman serisi ile ardışık zaman aralıkları boyunca kendisinin 
gecikmeli bir versiyonu arasındaki benzerlik derecesinin matematiksel bir 
ifadesi olarak değerlendirilebilir. Otokorelasyon, farklı gecikme değerleri-
ne karşılık gelen gözlem değerleri arasındaki korelasyonla ilgili olup +1 
ile -1 arasında değerler alabilen korelasyon hesaplamalarını tanımlar. Sı-
fıra yaklaştıkça otokoreasyon değerinin zayıf olduğu ifade edilir. +1 veya 
-1 değerine yaklaştıkça kuvvetli bir otokorelasyon olduğu anlaşılır. Şekil 7 
üzerinde gözlem değerleri için farklı gecikmelere karşılık gelen korelasyon 
değerlerini içeren grafiğe ter verilmiştir. Grafikte X ekseni üzerinde gecik-
me değerleri, Y ekseni üzerinde ise korelasyon değerleri yer almaktadır. 

Şekil 7. Döviz kurlarıyla ilgili gözlem değerleri arasındaki otokorelasyon.

2. Derin Öğrenme Ağları ile Zaman Serilerinde Öngörü Elde 
Etmek İçin Geliştirilen Bir Metodoloji
Bu çalışmada TCMB’nın yayınladığı tek boyutlu USD/TL efektif döviz 

kuru satış verilerine dayanarak geri dönüşlü derin öğrenme algoritmaları 
yardımıyla öngörüler elde etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla yeni bir me-
todoloji geliştirilmiştir. Geliştirilen bu metodolojinin adımları aşağıdaki 
şekildedir:  

Adım 1: Önişleme işlemleri yapılır ve veri kümesi eğitim ve test ama-
cıyla iki parçaya ayrılır. 

Adım 2: Geri dönüşlü derin öğrenme algoritması ile öznitelikler seçilir, 
gecikme değeri belirlenir. 

Adım 3: Belirlenen öznitelikler kullanılarak derin öğrenme modeli 
(LSTM, CNN vb.) elde edilir.
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Adım 4: Model kullanılarak bir gün sonraki öngörü elde edilir. 

Adım 5: Bu öngörü mevcut veri kümesine eklenerek yeniden derin öğ-
renme modeli elde edilir.

Adım 6: Model parametreleri hatayı en aza indirecek biçimde yeniden 
düzenlenir. 

Adım 7: 4, 5 ve 6. adımlar tekrarlanarak ardışık öngörüler elde edilir. 

Geliştirilen metodolojinin algoritmasına Şekil 8’de yer verilmiştir. 

Şekil 8. USD/TR döviz kurlarından öngörü elde etme metodolojisi.
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2.1. Veri Miktarının Planlanması
Bu çalışmada TCMB USD/TL efektif veri kurları esas alınarak oluştu-

rulan veri kümesi üzerinden zaman serisi öngörüleri geliştirilmiştir. Veri 
kümesi 03-01-2000 ile 22-03-2019 tarihleri arasındaki kur hareketlerini 
kapsamaktadır. 

Veri iki farklı aşamada farklı şekillerde kullanılmaktadır. Bunlardan 
birincisi Şekil 8’de sözü edilen metodolojinin 1 ve 2. adımlarını kapsa-
maktadır. Veriye ilişkin özniteliklerin (değişkenlerin) seçimi Şekil 9’da 
belirtildiği biçimde gerçekleştirilir. 

Şekil 9. Özniteliklerin seçim süreci.

Metodolojiye göre geri dönüşlü LSTM algoritması kullanılarak öznite-
likler belirlendikten sonra Şekil 10’da belirtilen süreçte kullanılan eğitim 
verisi ile test verisi birleştirilerek öngörü modeli bu veri kümesi üzerine 
kurulur. Öngörüler LSTM algoritması kullanılarak her model için günlük 
bazda gerçekleştirilir.

Şekil 10. İleriye yönelik öngörülerin geliştirilmesi süreci.

2.2. Veri Önişleme
Makine öğrenmesi tahmin modellerinin geliştirilmesi amacıyla ham 

veri kümesine önişleme tekniklerinin uygulanması gerekmektedir. Veri-
lerin çok büyük boyutlarda olması ve bu veriler içerisinde anlamsız işe 
yaramayan veriler olması halinde algoritmalar uygulanmadan önce bazı 
düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Verilerin ortaya çıkarılarak yararlı 
hale dönüştürülmesinde bazı süreçler kullanılmaktadır. Bu süreçler aşağı-
da belirlenen adımlarla ifade edilmektedir [x20].
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a) Veri temizleme 

b) Veri entegrasyonu

c) Veri azaltma

d) Veri dönüşümü

Bu aşamada USD/TL kur değerlerini içeren veri kümesinin ele alındığı 
veri kümesinin durumuna uygun bazı önişleme yöntemleri uygulanmıştır. 
Bunlar arasında, aşağıda sıralanan önişleme adımları gerçekleştirilmiştir. 

Değer içermeyen satırların silinmesi.

Normalizasyon işlemleri.

Veri kümesinin eğitim ve test amacıyla bölünmesi.

2.2.1. Değer içermeyen satırların silinmesi
TCMB tatil günlerinde döviz kurlarını yayınlamamaktadır. Bu nedenle 

zaman serisinde hafta sonu ve resmi tatil günlerinde tarih bilgisi karşısında 
kur değerleri yer almaz. TCMB’ndan indirilen verinin boyutu (7019, 2) 
biçimindedir. Boyut tanımından 7019 gözlemin yer aldığı ve her bir göz-
lemin tarih ve kur değerinden oluşan iki sütuna (özniteliğe) sahip olduğu 
anlaşılıyor. 

Boş değerlere sahip satırların veri kümesinden çıkarılması gerekmek-
tedir. Bu amaçla Python programlama dili kullanılarak bir kod geliştiril-
miştir. 

dataset_train = df[df[‘Kapanış’].notnull()]

Kodun işletilmesi sonucunda boş veriler veri setinden çıkartılrak gözlem 
sayısı 4841’e indirgenmiştir. Böylelikle veri seti (4841, 2) boyutunda içinde 
boş satırların yer almadığı yeni bir veri kümesine dönüştürülmüştür. Değer 
içermeyen satırların silinmesinin ardından tarih bilgisini içeren özniteliğinde 
silinmesi suretiyle bir boyutlu bir zaman serisi elde edilmiştir. 

2.2.2. Normalizasyon işlemleri
YSA ve doğal olarak derin öğrenme modelleri sayısal verilerle çalış-

maktadır. Sayısal değerlerin normalize edilmesi ise söz konusu modellerin 
performansını artırıcı yönde etkilemektedir. Bu nedenle analizlerde ele alı-
nan tüm özniteliklerin normalize edilmesi yararlı olacaktır. Bu çalışmada 
veriyi (0,1) aralığına dönüştürebilecek bir dönüşüm uygulanmıştır. Dönü-
şümün formülasyonuna formül (1)’de  yer verilmiştir. 
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      (2.1)  
 X* : Bir özniteliğe ait dönüştürülmüş gözlem değeri  
 X : Gözlem değeri      
 Xmin : En küçük gözlem değeri     
 Xmax : En büyük gözlem değeri

2.3. Özniteliklerin Oluşturulması ve Seçilmesi
Modelde yer alacak özniteliklerin (değişkenlerin) belirlenmesi modelin 

performansı açısından oldukça önemlidir. Bunun için geleneksel makine 
öğrenme süreçlerinde entropiye dayalı filtreler ve korelasyon tabanlı özni-
telik seçim filtreleri yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bu çalışmada sözü 
edilen bu yöntemler yerine farklı bir yöntem önerilmektedir. 

2.3.1. Özniteliklerin Oluşturulması
Çalışma kapsamında öznitelikler gecikmeler hesaplanmak suretiyle elde 

edilmiştir. Veri kümesi kapanış bilgilerinin yer aldığı tek bir değişkenden 
oluşmaktadır. Bu vektör kullanılarak diğer öznitelikler belirlendi. Böylece 
otoregresif bir veri modelinin elde edilmesi amaçlandı. “Gecikme” (lag) 
her bir özniteliğin kaç gün öncesine ait olduğunu ifade etmektedir. Öznite-
liklerin belirlenmesi için gecikme miktarının bilinmesi gerekmektedir. En 
uygun özniteliklerin seçilebilmesi için geri dönüşlü derin LSTM modelini 
kullandık. Bunun için şöyle bir yol izlendi. 

1. Verinin bir kısmı eğitim kalan kısmı ise test için ayrıldı.

2. Veri kümesinde mevcut tek değişkenli veri ve sadece 1 günlük ge-
cikmelerin oluşturduğu veri kullanıldı. 

3. LSTM algoritması kullanılarak öngörü modeli elde edildi. 

4. Model test verisi ile birlikte kullanılarak modelin hatası, bir başka 
deyişle performansı hesaplandı. 

5. Bu kez 1 ve 2 günlük gecikmeleri içeren verilerden oluşan veri kü-
mesi esas alınarak  (3) ve (4) adımları tekrarlandı.

6. Aynı işlemler (3) ve (4) adımları 1,2,3 ve 1,2,3,4, …, 20 günlük 
gecikmeler için tekrarlandı ve modelin hatası (MSE) hesaplandı.

7.  Elde edilen 20 adet hata içinde en düşük olanı seçildi. Hesaplanan 
performans hataları içinde en düşük olanı 4 gecikmeli model olarak 
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belirlendi. Böylece analizde 1,2,3 ve 4 gün gecikmeli özniteliklerin 
kullanılmasına karar verildi. 

Özniteliklerin seçilmesi ile ilgili program : PY-LSTM-öznitelik seçimi.py

2.3.2. Önerilen öznitelik seçim yöntemi
Otoregresif bir modelin öznitelikleri gecikmeli zaman dizilerinden olu-

şur. Bu nedenle, öznitelik seçimi aslında gecikme değerinin belirlenmesi 
işlemi olarak da değerlendirilebilir. 

Geri dönüşlü derin öğrenme modellerinde eğitim işleminden önce mev-
cut zaman serisinden yararlanılarak Tablo 2’de gösterildiği biçimde veri 
kümesi yeniden düzenlenir. Tablo 2’de  hedef özniteliği, diğer beş değer 
ise  ise gecikmeleri göstermek üzere USD/TL veri kümesinin ilk 20 kaydı 
yer almaktadır.  

Tablo 2. Beş gecikmeli öznitelikten oluşan veri kümesinin ilk 20 kaydı. 

y6 y5 y4 y3 y2 y1
0.000003 0.000781  0.000891 0.000106 0.000000 0.000003
0.000704 0.000891 0.000106 0.000000 0.000003 0.000003
0.000652 0.000106 0.000000 0.000003 0.000003 0.000704
0.000818 0.000000 0.000003 0.000003 0.000704 0.000652
0.001196 0.000003 0.000003 0.000704 0.000652 0.000818
0.001749 0.000003 0.000704 0.000652 0.000818 0.001196
0.001775 0.000704 0.000652 0.000818 0.001196 0.001749
0.001750 0.000652 0.000818 0.001196 0.001749 0.001775
0.001849 0.000818 0.001196 0.001749 0.001775 0.001750
0.001903 0.001196 0.001749 0.001775 0.001750 0.001849
0.002392 0.001749 0.001775 0.001750 0.001849  0.001903
0.002394 0.001775 0.001750 0.001849  0.001903 0.002392
0.002467 0.001750 0.001849  0.001903 0.002392 0.002394
0.002859 0.001849  0.001903 0.002392 0.002394 0.002467
0.003250 0.001903 0.002392 0.002394 0.002467 0.002859
0.003584 0.002392 0.002394 0.002467 0.002859  0.003250
0.003887 0.002394 0.002467 0.002859  0.003250  0.003584
0.004056 0.002467 0.002859  0.003250  0.003584 0.003887
0.003975 0.002859  0.003250  0.003584 0.003887 0.004056
0.003821 0.003250  0.003584 0.003887 0.004056 0.003975
…. …. … …. …. ….

Önerilen öznitelik seçim yöntemi, otoregresif modeldeki gecikmeler 
arasında seçim yapmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla geri 
dönüşlü LSTM modeli kullanılmaktadır. Farklı gecikme değerleri için 
bu model elde edilerek en düşük hatayı veren özniteliklerin belirlenmesi 
amaçlanmaktadır.  
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Geri dönüşlü derin sinir ağlarında ve doğal olarak LSTM modelinde 
veri kümesi üç boyutlu olarak hazırlanır. Bunlardan ilk iki boyut Tablo 
2’de görüldüğü biçimde, satırlar zaman içindeki gözlemleri, sütunlar ise 
öznitelikleri göstermektedir. Üçüncü boyut ise Tablo 2’de görüldüğü bi-
çimde diğer özniteliklere ilişkin sayfaları gösterir. 

Örneğin modelde sadece USD/TL kur değerleri kullanılacak ise üçüncü 
boyut için 1 değeri atanır. Buna karşılık başka değişkenler de modele katı-
lacak ise, örneğin kur değerlerinin yanı sıra faiz oranlarındaki değişmeler 
de modele katılacak ise, faiz oranları ile ilgili otoregresif veriler bir sonraki 
ortam üzerinde tanımlanır. 

Şekil 13. Geri dönüşlü derin sinir ağlarının veri modeli.

2.3.3. Özniteliklerin seçilmesinde kullanılan model mimarisi
Derin öğrenme modellerinde verilen girdileri kullanarak çıktı değerle-

rini üretmek amaçlanır. Bunun için eğitim veri kümesi kullanılarak model 
yaratma işlemi yerine getirilmelidir. Bu çalışmada özniteliklerin seçilme-
sinde kullanılacak LSTM tekrarlı derin öğrenme modelini yaratmak için 
Python üzerinde yer alan tensorFlow altyapısı ve bu altyapı üzerine kurulu 
Keras programı tercih edilmişti. Aşağıda modelin oluşturulduğu program 
kodlarına yer verilmiştir. 

import keras

model = Sequential()

model.add(LSTM(256, return_sequences = True,
    input_shape = (X_train.shape[1], 1)))
model.add(Dropout(0.25))

model.add(LSTM(256, return_sequences = True))
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model.add(Dropout(0.25))

model.add(LSTM(256, return_sequences = False))
model.add(Dropout(0.25))

model.add(Dense(1, activation = ‘relu’,
    kernel_initializer=keras.initializers.RandomNormal(seed=1),
    bias_initializer=keras.initializers.Constant(value=0.1)))

keras.optimizers.Adam(lr=0.001, beta_1=0.9, beta_2=0.999, epsilon=None,
    decay=0.0001, amsgrad=False)

model.compile(optimizer = ‘adam’, loss = ‘mse’)

Model geliştirilmeden önce mimarisi hakkında bazı tanımlara yer veri-
lir. Parametre olarak da bilinen bu tanımlar sayesinde derin sinir ağı mode-
linin performansı ayarlanabilir. Yukarıdaki program parçası ile oluşturulan 
modelin mimarisinden Tablo 3’de belirtilen tanımların yapıldığı anlaşıl-
maktadır. Diğer yapay sinir ağlarında olduğu gibi LSTM modellerinde de 
parametrelerin tespit edilmesi için katı kurallar bulunmamaktadır. İnsiyatif 
tümüyle araştırmacının denetimindedir ve araştırmacı bu mimariyi tecrü-
besine ve yapacağı “denemelere” dayanarak belirler. Bizim kullandığımız 
keras programının araştırmacının işini kolaylaştıran özelliklere sahiptir. 
Program eğitim modelini elde ederken, eğitim için belirlenen verinin bir 
kısmını “doğrulamak”  (validation) için ayırır. Bu sayede araştırmacı eği-
tim modelini elde ederken modelin doğruluğu üzerinde fikir sahibi olur. 
Eğer performansı yeterli görmez ise araştırmacı parametreleri değiştirerek 
deneyler yapar. Örneğin katman sayısı daha önce 3 olarak belirlemiş ise, 
bunu artırarak daha derin analizler yapılmasını sağlar. İstediği performansa 
ulaştığında eğitim işlemine son verir. Sonuç olarak, model oluştururken 
kullanılacak parametrelerin seçimi alternatiflerin denenerek en küçük ha-
tayı verecek olanların deneyerek seçilmesi esasına dayanır. 

Tablo 3. Geliştirilen model için başlangıç parametreleri.

Parametre Aldığı Değer
LSTM Katman sayısı 3
Her katmandaki sinir noktası sayısı 256
Seyreltme oranı (Dropout) 0.25
Etkinleştirme fonksiyonu Relu
Öğrenme oranı 0.001
Optimizer Adam
Hata fonksiyonu mse
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Hata fonksiyonu olarak Mean Squared Error (MSE) seçilmiştir. Bu öl-
çüt gerçek değer ile öngörülen değerler arasındaki farkların kareli ortala-
ması olarak değerlendirilebilir. 

2.3.4. Öznitelik sayısını belirleyen modelin elde edilmesi
Model mimarisi ile modelin ilk oluşturulması esnasında uygulanacak 

parametreler tanımlanır. Bu parametreler dışındaki diğer parametreler ise 
modelin işletilmesi sırasında tanımlanır. Model işletilirken öğrenme işlemi 
için kullanılacak eğitim verisi de tanımlanır. Aşağıda daha önce geliştirilen 
modelin işletildiği ve eğitim verisinin tanımlandığı program parçasına yer 
verilmiştir.

history = model.fit(X_train,

    y_train,

    batch_size = 100,

    epochs = 50, 

    verbose = 2,

    validation_split = 0.2

)

Yukarıdaki program parçasında Tablo 4’de yer alan parametre tanımla-
maları yapılmıştır.

Tablo 4. Modelin işletilmesi esnasında kullanılan parametreler.

Parametre Aldığı Değer
Öğrenme için ayrılan veri kümesi X_train
Öğrenme verisi için hedef değişken y_train
Doğrulama için ayrılan veri oranı 0.2
Devir sayısı (epochs) 100

Keras model yaratma programının önemli özelliklerinden birisi, model 
çalışırken her bir devirde (iterasyon) doğrulama için ayrılan veri kullanıla-
rak hem model hem de modelin doğrulama verisi üzerindeki performansı 
hakkında ipuçları vermesidir. Bu çalışmada eğitim veri kümesinin %2 ka-
darının her devirde ayrılarak doğrulama amacıyla kullanılması sağlanmış-
tır. Geliştirilen modelin işletilmesi sonucunda elde edilen hatalara ilişkin 
grafiğe Şekil 14’de yer verilmiştir. 
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Şekil 14. Eğitim veri kümesi için model hatasındaki değişmeler.

Şekil 14’deki grafikten model hatasının daha başlangıçtaki devirler-
de aniden düştüğü, daha sonraki devirlerde ise oldukça hafif bir düşme 
eğilimi gösterdiği anlaşılmaktadır. Model hatasının bu eğilimine paralel 
olarak, Şekil 15’de yer alan grafikteki doğrulama hatasının elde edildiği 
görülmektedir. Doğrulama hatasının da başlangıçtaki devirden sonra inişli 
çıkışlı bir seyir izlediği görülmektedir. 

Şekil 15. Doğrulama verisine ilişkin hata grafiği.

2.4. Veri kümesinin eğitim ve test amacıyla bölünmesi
Makine öğrenmesi modelleri veriden modelin öğrenilmesi esasına da-

yanır. Bu nedenle veri önişleme aşamasının ardından veri kümesinin iki 
parçaya ayrılması ön görülür. Bu parçalardan biri modelin eğitilmesi için 
kullanılırken diğeri ise test amacıyla kullanılmaktadır. Bölünme çeşitli 
oranlarda olabilir. Örneğin eğitim kümesi: %60-test kümesi: %40, eğitim 
kümesi: %70-test kümesi: %30, eğitim kümesi: %80- test kümesi: %20 vb. 
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Veri kümesinin bölünme işlemi tesadüfi olarak yapılabileceği gibi fark-
lı yöntemlerle de gerçekleştirilebilir. Ancak çalışma kapsamında ele alınan 
verinin zaman serisi olmasından dolayı bölünme işlemi tesadüfi seçme yo-
luyla yapılamaz. Bu nedenle bölünme işlemi belirlenen bir tarihten önceki 
verilerin eğitim, sonraki verilerin ise test için kullanılması şeklinde ger-
çekleştirilmiştir. 

Önişleme sonucu ulaşılan veri setinde toplam 4841 gözlem yer almakta 
olup bunun ilk 4500 kaydı eğitim için, geri kalan 341 kaydı ise test için 
kullanılmıştır. Eğitim verisinin günlere göre dağılımı Şekil 11’de, test ve-
risinin dağılımı ise Şekil 12’de görülmektedir. 

Şekil 11’de çalışma kapsamında önerilen önkestirim metodolojisinin 1 
ve 2. adımlarında kullanılacak olan eğitim verisi yer almaktadır. Şekilden 
eğitim veri kümesinde mevsimlik dalgalanmaların etkisinin görülmediği, 
buna karşılık ele alınan dönemde bir trendin varlığından söz edilebileceği 
görülmektedir.  

Şekil 11. Eğitim veri kümesi

Şekil 12’den de görüldüğü gibi, test için ayrılan verinin oldukça oynak 
(volatile) bir yapıya sahiptir. Bunun nedeni Türkiye’de son bir yıldır döviz 
kurlarında önemli değişmelerin yaşanmış olmasından kaynaklanmaktadır. 
Bu durum doğal olarak düşük hataya sahip öngörülerin geliştirilmesini 
zorlaştırmaktadır.  
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Şekil 12. Test veri kümesi

3.4.5. Geliştirilen Modelin Test Verisi ile Performansı

Model elde edildikten sonra test verisi kullanılarak öngörü sonuçları 
elde edilir. Bu aşamada kullanılacak öznitelik sayısına göre modelin per-
formansı değerlendirilir. Farklı öznitelik sayısına göre oluşturulan model-
lerden elde edilen öngörü sonuçlarına Tablo 5’de yer verilmiştir. Sonuçlar 
incelendiğinde en düşük öngörü hatalı modelin değeri ile dört özniteliğe 
sahip model olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu modelin öngörüleri 
yapmak üzere kullanılması gereken en iyi model olduğu sonucuna ulaşılır. 

Tablo 5.  Farklı öznitelik sayıları için model performansları.

Öznitelik sayısı Öngörü hatası (MSE)
1 0.054789
2 0.078332
3 0.029657
4 0.018663
5 0.023122
6 0.029180
7 0.069312
8 0.084277
9 0.045591
10 0.055864
11 0.058033
12 0.066260
13 0.075430
14 0.119497
15 0.150319
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16 0.106767
17 0.117481
18 0.130942
19 0.143709
20 0.151412

Öznitelik sayısı ile bu öznitelikleri içeren modelin hata miktarının iliş-
kilendirildiği Şekil 16’daki grafik incelendiğinde yine en uygun modelin 
dört özniteliğe sahip olan model olduğu anlaşılmaktadır. Bu şekildeki hata 
eğiliminin modelde dörtten fazla öznitelik olması durumunda artış göste-
receği anlaşılmaktadır. 

Şekil 16. Öznitelik sayıları ve hata miktarları arasındaki ilişki.

Geliştirilen dört öznitelikli modelin test veri kümesi üzerinde işletil-
mesi sonucunda elde edilen öngörülere  Şekil 17 üzerinde yer verilmiştir. 

Şekil 17. LSTM modeli yardımıyla elde edilen öngörülerin test verisiyle karşılaştırılması.
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2.5. Seçilen Özniteliklere Göre LSTM Öngörü Modelinin 
Yeniden Oluşturulması
Öngörü modelinin geliştirilebilmesi için bu kez verinin tümünün eğitim 

için kullanılması gerekmektedir. Söz konusu veri kümesi 03-01-2000 ile 
22-03-2019 tarihi arasındaki 4840 adet gözlemi içermektedir. Çalışmada 
25-03-2019 tarihinden sonrası için öngörüler geliştirilecektir. Öngörüler 
yuvarlanan tahminler (rolling estimates) olarak elde edilecektir. Söz konu-
su yöntem, geliştirilen bir model yardımıyla elde dilen öngörü kullanılarak 
diğer öngörülerin buna bağlı olarak elde edilmesi esasına dayanmaktadır. 

Modelde kullanılması gereken uygun öznitelik sayısının dört olması 
gerektiği yukarıdaki alt kesimlerde açıklanmıştı. Bu işlemler sadece oluş-
turulacak olan modele hangi özniteliklerin dâhil olması gerektiğini belirle-
mek amacıyla gerçekleştirilmişti. Bu alt kesimde ise daha önce belirlenen 
bu özniteliklere sahip bir modelin mimarisi yeni parametreler kullanılmak 
suretiyle oluşturulacaktır. 

2.5.1. Model mimarisi
Öngörülerin elde edileceği modeli geliştirmek için yeni bir model mi-

marisi hazırlanmıştır. Sözü edilen modelin program kodları aşağıdaki gi-
bidir.

model = Sequential()
model.add(LSTM(256, return_sequences = True,
    input_shape = (X_train.shape[1], 1)))
model.add(Dropout(0.1))

model.add(LSTM(256, return_sequences = True))
model.add(Dropout(0.1))

model.add(LSTM(256, return_sequences = False))
model.add(Dropout(0.1))

model.add(Dense(1, activation = ‘relu’,
    kernel_initializer=keras.initializers.RandomNormal(seed=1),

    bias_initializer=keras.initializers.Constant(value=0.1)))
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keras.optimizers.Adam(lr=0.001, beta_1=0.9, beta_2=0.999, epsilon=-
None,

    decay=0.001, amsgrad=False)

model.compile(optimizer = ‘adam’, loss = ‘mse’)

Yukarıdaki program parçasında Tablo 6’da yer alan parametre tanım-
lamaları yapılmıştır. Buna göre model üç LSTM katmandan oluşmaktadır. 
Her bir katmanda 256 sinir hücresi bulunmakta, %1 oranında seyreltme 
işlemi uygulanmaktadır.

Tablo 6. Modelin işletilmesi esnasında kullanılan parametreler.

Parametre Aldığı Değer
LSTM Katman sayısı 3
Her katmandaki sinir noktası sayısı 256
Seyreltme oranı (Dropout) 0.25
Etkinleştirme fonksiyonu Relu
Öğrenme oranı 0.001
Optimizer Adam
Hata fonksiyonu MSE

2.5.2. Modelin elde edilmesi
Tablo 6’da tanımlanan model mimarisini kullanan model aşağıda gös-

terildiği biçimde tanımlanır. 

history = model.fit(X_train,

    y_train,

    batch_size = 100,

    epochs = 100, 

    verbose = 2,

    validation_split = 0.1

)

Model yaratma programında Tablo 7’de verilen parametreler kullanıl-
mıştır. 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Ufuklar516 •

Tablo 7. Modelin işletilmesi esnasında kullanılan parametreler.

Parametre Aldığı Değer
Öğrenme için ayrılan veri kümesi X_train
Öğrenme verisi için hedef değişken y_train
Doğrulama için ayrılan veri oranı 0.1
Devir sayısı (epochs) 100

2.5.3. Seçilen LSTM modeli ile öngörü
Öngörüleri elde etmek için önerilen metodolojinin diğer adımları ger-

çekleştirilir. Öncelikle yukarıdaki model çalıştırılarak bir gün sonraki 
döviz kuru öngörüsü elde edilir. Modeli elde etmek için kullanılan veri 
kümesinin başlangıç tarihi 03-01-2000, son tarihi ise 22-03-2019 olarak 
belirlenmiştir. Bu tarihten sonra iki gün tatil olduğuna göre, 25-03-2019 
tarihi için öngörüde bulunabileceği anlaşılmaktadır. Yukarıda parametrele-
ri verilen LSTM modeli çalıştırıldığında 25-03-2019 tarihi için kur değeri 
“5,55” olarak öngörülmüştür. 

2.5.4. Sonraki öngörüler
Önerilen metodolojiye göre, bir gün için bir öngörü elde edildikten sonra 

bu değer eğitim veri kümesinin sonuna eklenmektedir. Böylece her öngörü-
de modelin yeniden gözden geçirilmesi ve parametrelerinin yeniden ayarlan-
ması söz konusu olmaktadır. Model parametreleri model hata değerleri ve 
doğrulama verisiyle elde edilen hata değerleri göz önüne alınarak yeniden 
düzenlenir. Yeni eğitim kümesi kullanılarak bir sonraki güne ait kur değeri 
için öngörüde bulunulur. Bu işlemler diğer günler için tekrarlanır. 

Tablo 8’de yer alan yedi günlük veri seti kullanılmak üzere geliştirilen 
modelin öngörü gücü test edilecektir.

Tablo 8. LSTM modeline göre geliştirilen öngörüler

Tarih USD/TL kur değeri Model Devir 
Parametresi  

Öngörülen 
Değer

25-03-2019 5,52 132 5,55
26-03-2019 5,64 126 5,47
27-03-2019 5,49 131 5,49
28-03-2019 5,33 114 5,47
29-03-2019 5,54 200 5,42
01-04-2019 5,62 124 5,56
02-04-2019 5,59 237 5,43
MSE 0.0133
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Modelleme ve öngörü esnasında Tablo 8’de yer alan USD/TL kur de-
ğerlerinin hiçbiri kullanılmamıştır. Bu değerler sadece öngörü işleminin 
başarısını ölçmek üzere kullanılmıştır. 

Tablo 8’de 7 günlük öngörülere yer verilmiştir. ilk öngörü alt kesim 
3.5.2’de belirtildiği biçimde doğrudan birinci modeli 132 kez çalıştırmak 
suretiyle elde edilmiştir. Bu değer veri kümesinin en sonuna 25-03-2019 
tarihli kur değeri olarak yerleştirilmiştir. Ardından bu yeni veri kümesini 
kullanabilecek yeni bir model geliştirilir. Bu modelin işleyişi 126 devir so-
nunda hataların minimum olduğuna kanaat getirildikten sonra durdurulur. 
Böylelikle 26-03-2019 tarihi için kur değeri öngörülmüş olur. Bu değer 
“5,47”dir. İşlemler diğer günler için de aynı şekilde tekrar edilir. 

Öngörülen değerlerin hesaplanma işlemi sona erdiğinde, gerçek USD/
TL kur değerleri ile öngörülen değerler kullanılarak hesaplanan hata değe-
rinin  olduğu görülür. 

2.6. Konvolüsyonel LSTM Modeli ile öngörü

LSTM modelinin bir alternatifini oluşturmak üzere konvolüsyonel ya-
pay sinir ağları (CNN: Convolutional Neural Network) ve LSTM ağları ile 
ilgili mimari birleştirilerek CNN-LSTM adı verilen yöntem elde edilmiştir 
(Donahue, 2015). Bu yöntem, konvolüsyonel derin öğrenme modelinin ta-
nımlanması ve ardından LSTM modelinin entegre edilmesi esasına dayan-
maktadır. Şekil 18’de geliştirilen model yer almaktadır. 

Şekil 18. CNN-LSTM modeli.
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2.6.1. CNN-LSTM modelinin test verisiyle performansını 
belirleme
Alt kesim 3.5’te TCMB USD/TL efektif döviz kurları veri kümesi kul-

lanılmak suretiyle LTSM modeli elde edilmiştir. Bu alt bölümde ise aynı 
veri kümesi kullanılarak CNN-LSTM modeli geliştirilmiştir. Bu amaçla alt 
kesim 2.5.3’de belirtilen işlemler tekrarlanmıştır. 

Şekil 2.6’da belirtilen veri kümesini eğitim ve test olmak üzere iki 
parçaya ayırarak söz konusu CNN-LSTM modelinin genel performansını 
ortaya koymaya çalışılmıştır. Zaman serilerinde öngörü aşamasına gelin-
diğinde bu modelin yerine Şekil 2.7 de belirtildiği biçimde tüm veri kü-
mesini kullanarak modelin yeniden elde edilmesi ve bu modele dayanarak 
öngörülerin geliştirilmesi sağlanır. 

2.6.2. Model mimarisi
CNN-LSTM modeli Keras programı aracılığıyla geliştirilmiştir. Bu mi-

mariye göre önce bir boyutlu konvolüsyon katmanı tanımlanmış ardından 
LSTM modeli ile ilgili mimari tanımlanmıştır. Aşağıda modelin oluşturul-
duğu program kodlarına yer verilmiştir. 

model = Sequential()

model.add(TimeDistributed(Conv1D(filters=512, kernel_size=1, 

   activation=’relu’), input_shape=(None, n_steps, n_features)))

model.add(TimeDistributed(MaxPooling1D(pool_size=2)))

model.add(TimeDistributed(Flatten()))

model.add(LSTM(512, activation=’relu’))

model.add(Dense(1))

model.compile(optimizer=’adam’, loss=’mse’)

Sözü edilen mimaride Tablo 9’da belirtilen parametre tanımları yapıl-
mıştır.
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Tablo 9. Modelin işletilmesi esnasında kullanılan parametreler.

Parametre Aldığı Değer
Konvolüsyon katman sayısı 3
LSTM katman sayısı 1
Konvolüsyon katmanındaki sinir noktası sayısı 512
LSTM katmanındaki sinir noktası sayısı 512
Etkinleştirme fonksiyonu Relu
Optimizer Adam
Hata foksiyonu mse

2.6.3. Modelin elde edilmesi
Modelin mimarisi alt kesim 3.6.2’de tanımlandıktan sonra aşağıda veri-

len program parçası yardımıyla model parametreleri tanımlanmıştır. 

history = model.fit(X_train,

    y_train,

    batch_size = 100,

    epochs = 100, 

    verbose = 2,

    validation_split = 0.1

)

Yukarıdaki model tanımında Tablo 10’da yer alan parametre ayarları 
yapılmıştır.

Tablo 10. Modelin işletilmesi esnasında kullanılan parametreler.

Parametre Aldığı Değer
Öğrenme için ayrılan veri kümesi X_train
Öğrenme verisi için hedef değişken y_train
Doğrulama için ayrılan veri oranı 0.1
Devir sayısı (epochs) 100

Modelin işletilmesi sonucunda elde edilen model ve doğrulama hatala-
rını gösteren grafiklere sırasıyla Şekil 18 ve 19’da yer verilmiştir.
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Şekil 18. Model Hatası

Şekil 19. Doğrulama Hatası

Eğitim verisi kullanılarak elde edilen model çalıştırıldıktan sonra bu 
modele dayanarak öngörüler elde edilir. Öngörü değerleri ile test verisiyle 
elde edilen öngörülerin birlikte değerlendirilmesi Şekil 20 üzerinde yer 
almaktadır. 

Şekil 20. Test Verisi ve Öngörüler



Necati Serdar PEKMEZCI, Semra ERPOLAT TAŞABAT • 521 

Eğitim verisiyle elde edilen model kullanılarak öngörü yapıldığında 
modelin hata değeri  olarak elde edilmiştir. Bu değer göz önüne alındığın-
da, CNN-LSTM modelinin USD/TL test verisine dayalı olarak yapılan ön-
görü performansının 3.4.5’de hesaplanan LSTM modeli performansından  
() daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.  

2.6.4. CNN-LSTM modelinin öngörü amacıyla düzenlenmesi 
ve performansı
CNN-LSTM modeli kullanılarak LSTM modeli için Tablo 5’de belir-

tilen işlemler tekrarlanarak öngörüler geliştirilmiştir. Tablo 11’de CNN-
LSTM modeli kullanılarak elde edilen öngörüler yer almaktadır. 

Tablo 11. CNN-LSTM modeli için geliştirilen öngörüler

Tarih Gerçek USD/TR kur değeri 
(MB verisi)

Model Devir 
parametresi  Öngörülen değer

25-03-2019 5,52 298 5,36
26-03-2019 5,64 295 5,39
27-03-2019 5,49 211 5,36
28-03-2019 5,33 298 5,27
29-03-2019 5,54 298 5,27
01-04-2019 5,62 201 5,29
02-04-2019 5,59 267 5,16
MSE 0.0679

CNN-LSTM modeliyle öngörülen değerlerin hesaplanmasının ardın-
dan, Tablo 11’de yer alan gerçek USD/TL kur değerleri ile öngörülen de-
ğerler kullanılarak hata değeri  olarak hesaplanır. Bu değer LSTM modeliy-
le elde edilen değerden () daha büyüktür. Bu durum USD/TL öngörülerini 
yapmada CNN-LSTM modelinin LSTM modeline göre daha başarısız ol-
duğunu ifade etmektedir.  
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4. SONUÇ
Derin öğrenme sinir ağları, ham verilerden öznitelikleri otomatik olarak 

öğrenip çıkarabilir. Sinir ağlarının bu özelliği, doğrudan ham gözlemler 
üzerinde bile modellerin geliştirilebildiği zaman serisi tahmin problemleri 
için kullanılabilir. Zaman serileri yardımıyla öngörü geliştirme söz konusu 
olduğunda, yapay sinir ağları içinde yer alan geri dönüşlü derin sinir ağları, 
geleneksel yöntemler gibi uygun araçlar sunmaktadır. Zaman serilerinin 
öngörülerde kullanılması söz konusu olduğunda uzun kısa dönemli bellek 
(LSTM) algoritmasının bu çalışmada olduğu gibi beklenen performansı 
gösterdiği bilinmektedir.  

Bu çalışma, tekrarlı derin öğrenme sinir ağlarının durağan olmayan 
zaman serilerini de öğrenebilecekleri ve belirtilen yöntem takip edilerek 
elde edilecek modelin öngörülerde etkin biçimde kullanılabileceği sonu-
cuna ulaşmayı amaçlamaktadır. Çalışmada öncelikle zaman serilerinin 
özellikleri göz önüne alınarak öngörüleri elde etmek üzere bir metodoloji 
geliştirildi. Önerdiğimiz bu metodolojiye göre, önişleme adımlarının ger-
çekleştirilmesi ardından verinin otoregresif hale getirilmesi ardından farklı 
öznitelikler için LSTM modeli kullanılarak model hatasının hesaplanması 
sağlanır ve en küçük hataya sahip öznitelik kümesi seçilir. Öngörü mode-
li oluşturabilmek için öznitelik kümesinin belirlenmesi önemli bir sorun 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu öznitelik kümesine sahip yeni LSTM 
modeli oluşturulur ve bu model çalıştırılarak bir gün sonraki tarih için ön-
görüde bulunulur. Öngörülen değer veri kümesinin sonuna eklenerek yeni 
bir eğitim veri kümesi oluşturulur ve model yeni parametrelerle yeniden 
çalıştırılarak sonraki gün için öngörüler geliştirilir.  

Çalışmanın diğer önemli amacı, önerilen yöntemle bir boyutlu Merkez 
Bankası efektif USD/TL satış kur değerlerini kullanarak öngörüler geliştir-
mektir. Veri kümesinin tamamı 03-01-200 ile 22-03-2019 tarihleri arasını 
kapsayan 4840 gözlemden oluşturuldu. Bu gözlemler üzerinde önişleme 
adımlarından sonra veri kümesi otoregresif hale getirilerek üzerinde özni-
telik seçim adımı uygulandı. Geri dönüşlü LSTM algoritması uygulanarak 
en uygun gecikme değeri ve buna bağlı olarak USD/TL döviz kurları için 
en uygun öznitelik sayısının 4 gecikmeli öznitelik olduğu sonucuna ula-
şıldı.  

Öznitelik sayısının belirlenmesi aşamasından sonra elde edilen veri 
kümesi kullanılarak bu kez farklı parametrelere sahip LSTM modeli ku-
ruldu ve bu model kullanılarak veri kümesinin son kaydı olan 22-03-2019 
tarihinden sonraki tarih için tahminde bulunuldu. Bu tahmin değeri veri 
kümesinin sonuna eklenerek model 6 kez daha farklı parametrelerle çalış-
tırıldı ve yeni modeller elde edilerek her bir gün için öngörüler geliştirildi. 
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Söz konusu öngörü değerleri 23-03-2019 ile 02-04-2009 tarihleri arasında 
gerçekleşen Merkez Bankası USD/TL verileri ile karşılaştırıldığında  so-
nucu elde edilmiştir. Elde edilen sonuç, USD/TL kurları zaman serilerinde 
geri dönüşlü derin öğrenme modellerini uygulayan metodolojinin başarısı 
hakkında bilgi vermektedir. 

LSTM modelinin bir benzeri olan CNN-LSTM modeli zaman serilerin-
de kullanılabilmektedir. Bu model konvolüsyonel ve LSTM modellerinin 
bir karışımı olarak LSTM modelinin alternatifi olup olmayacağı araştı-
rıldı ve bu amaçla Merkez Bankası USD/TL kur değerleri için yeni bir 
CNN-LSTM modeli oluşturuldu. Araştırmanın sonucunda Merkez Banka-
sı USD/TL kur değerleri için LSTM modelinin CNN-LSTM modelinden 
daha uygun olduğu sonucuna varıldı.

Sonuç olarak bu çalışma üç belirgin noktada farklı öneriler sunmak-
tadır. Bunlardan birincisi, Merkez Bankası USD/TL kur değerleri zaman 
serisinden elde edilen otoregresif veri modeli özniteliklerinin geri dönüş-
lü LSTM yapay sinir ağlarını kullanarak seçilebileceğine ilişkin öneridir. 
Diğeri ise öngörülerin oluşturulması esnasında son modelden elde edilen 
öngörünün veri kümesine eklenmesi, yeni bir geri dönüşlü LSTM modeli 
oluşturularak ardışık olarak parametrelerinin her defasında yeniden düzen-
lenmesi, çalıştırılması ve öngörülerin elde edilmesidir. Çalışmadan elde 
edilen bir diğer belirgin öneri, Merkez Bankası USD/TL kur değerleri için 
CNN-LSTM modeli yerine LSTM modelinin tercih edilmesi gerektiğidir.  
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