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PRESENTING 

Afro-Eurasia is a term that defines Africa and Eurasia as a single continent. This continent is called 
the Old World. The mainland of Afro-Eurasia is defined as the World Island geopolitically. While 
the relations between the Afro-Eurasian countries and their cities have developed in the 
economic, political, cultural and even social fields on one hand, academic relations among social 
scientists are gradually improving on the other. Within this framework, the significance of the 
development of an effective communication network among scholars working in the field of 
Social Sciences and Educational Sciences in Afro-Eurasian countries and cities, strengthening of 
intellectual and academic exchanges, mutual cooperation, knowledge and experience sharing is 
evident. 

International Congress on Afro - Eurasian Research will contribute to raising awareness and 
comparing various cultural perspectives in the field of social sciences and educational sciences. 
Thus, academicians from Afro-Eurasian countries and cities will be able to easily present their 
academic activities and work, and contribute to the social sciences and educational sciences in 
general and regional sense. 

The objective of the Congress is to become a common centre in which congresses will be held 
every year in order to share academicians' work, new findings and opinions about regional affairs 
and problems, and methods and approaches to these issues. The Congress also serves to discover 
the trends in the academic and intellectual circles of Afro-Eurasian countries and cities. The 
Congress will be held in a different Afro-Eurasian country every year. 

Cyprus, the third largest island in the eastern Mediterranean, is not an integral island. It has been 
the center of a problem for nearly half a century. Cyprus, which currently hosts the flags of three 
different countries, has the world's only divided capital city. Its strategic position has grabbed 
attention of many states for decades. It has been a central point for a state which specifically aims 
to be a great power in the Middle East. Foreign states have instantly desired to keep under control 
due to its position. 

The island under the rule of Hittites, Genoese, Venetians, Ottomans and British was being the 
most important central point of commercial and strategic corridor throughout history. At this 
point, it is evident that the power which has exercised power in Cyprus for centuries, has also 
controlled the commercial corridor and the ability to easily reach the Middle East and Africa. 

The history of Cypriot Turksas a part of the Cypriot people goes back to ancient era. Cypriot Turks 
have been exploited by foreign countries which pursuetheir vital interest on the island because 
of its strategic and economic importance. With rising revolts in Cyprus during the beginning of 
nineteenth century right after the imperial pressures and divisions, Cyprus was being a pain and 
war geography for Turkish Cypriots for centuries. 

The Island was rented by Britain from Ottoman and then Ottoman Empire collapsed as a result of 
the First World War. It became a British colony by the Treaty of Lausanne, the founder agreement 
of Turkish Republic. This political situation continued until 1960, then the Republic of Cyprus was 
established with the withdraw of British forces. 

In connection with 1960 Treaty, the UK has continued to rule a part of the country and Turkey 
and Greece have become the guarantor countries, which make the relationship between the 
parties more sophisticated. The peace between Turks and Greeks did not last a long time with 
the foreign interruption and the conflict between two nations arose in 1963. This conflict 
continued until the intervention of Turkey, as a guarantor state, in 1974 and the polarization 
between two nations arose. After the intervention, Cypriot Turks established its own government 
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in 1975, Cyprus Turkish Federation. In 1983, Turkish Republic of North Cyprus (TRNC) was 
established and the Turkish side has developed its own practices to govern its territory. 

Although there are many congress about the island of Cyprus, only few congress in the TRNC have 
existed so that this congress aims at filling this gap. The methodology of the congress is to share 
the results obtained by each academician from their own study-fields. 

It is desired that the interdisciplinary consideration of this congress can be gradually developed 
by the participation of new academicians. 

Fifth experience did be held in Lefkoşa-TRNC (April 19-,22-2019).The main purpose of this 
congress is the interaction between civilizations and cultures. We are proud to present our 
valuable readers the proceedings book for reach the goals of the congress. 

 

On behalf of the Congress Organizing Committee 

Asst. Prof. Dr. Hakan ARIDEMİR  
Assoc. Prof. Dr. Niyazi KURNAZ
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1

IT’S NOT JUST ABOUT A VOTE! ASSESSING THE NEED AND THE PATH FOR TRANSITOLOGY 
TO MOVE BEYOND PROCEDURAL DEMOCRACY 

Prof.Dr. Tiago André Lopes (Oporto Gloval University) 

The collapse of the Soviet Union has opened a new set of transitology phenomena. The rising of new 
procedural democracies from the Balkans to the Caucasus and Central Asia has deepened the 
complexity of the world. Frequently to transitologists, and overall political scientists, democracy is 
more valued as a procedure and (wrongly) not as wider and more complex and multileveled 
conception of regime. In that regard elections are seen as politics-as-war instead of the more 
sustainable approach to see them as politics-as-process. 

The Post-Soviet Colored Revolutions and their counter-waves and the Arab Season events across the 
Maghreb and the Middle East have proven that procedimental democracy is unable to meet the 
fascinating challenges that democracy faces in our contemporary civilizations. 

In a theoretical perspective we cannot disregard the major importance of the theories developed by 
Juan Linz and Alfred Stepan specially concerning the transition path and the tasks that would conduct 
to consolidation of democratic regimes. There’s also a pressing need in a new reading on the seminal 
works of Samuel Huntington, Graeme Gill, Laurence Whitehead, Philippe Schmitter, Valerie Bunce, 
Michael McFaul, Giovanni Sartori, David Collier, Steven Levitsky and Donald Horowitz in order to 
guarantee a more solid interpretation of democratic realities and of proto-democratic scenarios. 

Scientific rigor and analytical creativity must push us to use the recent sociopolitical upheavals on the 
post-soviet space and of the Arab realm to refine the model of transitological analysis and to build a 
new conception of democracy. Although it is quite simpler to assume transitology’s death and the need 
for a new discipline or analytical paradigm, the current research will try to prove that sometimes the 
more challenging path is the most viable one. 

Keywords: Transitology, Quality of Democracy, Politics-as-Process, Afro-Eurasia 
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PHILOSOPHY OF DIALOGUE AND FEMALE NARRATOLOGY IN POSTMODERN 

Prof.Dr. Roida Rzayeva (Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi) 

In an articulation of the modern philosophical problematic, dialogue acts as the important factor in 
generating the subject-subject communications. “Another person” or the “Other” is a natural and 
organic medium for tolerance; it is possible to recognise the others on the basis of agreement, 
understanding, and cooperation. The tolerant mentality is the acceptation of an existence of 
differences as a general being though dialogue as an admittance of one’s self with their contradiction. 
Such a statement of the problem causes a socio-philosophical understanding of two categories. 
Gender culture is an inalienable part of a dialogue culture. Through a search of the semantic bases for 
dialogue, the philosophy of dialogue goes beyond the limits of negation or search for the general 
bases and is aimed at understanding through variety. 

Keywords: Contemporaneity, Postmodern, Philosophy, Dialogue, Tolerance, Other, Philosophy 
of dialogue, Dialogue culture, Gender culture 
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ECONOMICS AS A PRIME INTEREST 

Assoc.Prof.Dr. Ulugbeck Khasanov (University of World Economics & Diplomacy) 

The economic security is a relatively new issue for many newly independent states. Firstly, before 
disintegration of the Soviet Union such issue was not on the agenda at all and, accordingly, the 
problem of its economic security did not come up. Secondly, this problem in principle requires new 
approaches because the whole world itself is constantly changing. 

In current unstable and fragile situation in the World, many nations try to adopt themselves to a 
changing economic environment and shape different protecting measures to stay resistant. These 
issues are clearly reflected in structural reforms defined in the Strategy of Actions 2017-2021 [1] and 
by Uzbek President Shavkat Mirziyoyev during his speech in the International Conference «Central 
Asia: Shared Past and Common Future, Cooperation for Sustainable Development and Mutual 
Prosperity», (Samarkand, November 10-11, 2017) [2]. Primarily such urgent steps supposed to make 
any economy flexible and resilient. 

Today, the world is such that the interdependence of states in it has assumed practically an all-
encompassing character. Frankly, the problem of economic security is generated first by such 
interdependence. This process carries not only benefits and profits, but it is fraught with great potential 
threats for the security of states, especially of the states of the so-called average level, whose 
economy largely hangs on export, import, financial, raw material and other ties with the external 
agents. This means that serious failures or crisis among foreign economic partners immediately create 
serious threats to the economic security of own country. We still remember the case of the foot-and-
mouth disease occurred in late 90-th in Europe and which brought to the brink of disaster the meat 
and dairy production not only in UK, but also threatened the same kind of production in many other 
countries of the world. These are special cases and they are very indicative and symptomatic for the 
contemporary of interdependent world. The same is about raising the U.S. tariffs on export of 
metallurgical products in early 2002, which created a tough condition in the metal industry of many 
countries causing sharp protests and bankruptcies in related sectors of their economies. 

Keywords: Economics, Interests, Security, Growth, Sustainable Development 
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TRUCTURAL CONDITION DEPENDENCY THEORY 

Prof.Dr. Adnan Çelik (Selçuk University) 

PhD. Mehmet Kaplan (Suleyman Demirel University) 

Structural condition dependency theory is based on hypothesis that organizations, which can adapt to 
environmental changes and can change their structures, easily can survive, others will disappear. 
Therefore it is separated from previous approaches in respect to its purposes. According to this theory, 
organizations, which can be adapted and complied with changing environmental conditions, are 
considered successful. Theory defends that best organizational structure and management model to 
be used for achieving success and survive can only be determined according to circumstances which 
organization faced and it does not consider emphasis of system approach “for each organization”. In 
this study, firstly, meaning and basic problematic of theory and contextual dimensions and pioneer 
researches were discussed. General evaluation where criticism and proposals are considered was 
made in conclusion section. 

Keywords: Management Theories, Adaptation to Environmental Approaches, Structural 
Condition Dependency Theory. 
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PERCEPTION OF TIME MANAGEMENT WITH RESPECT TO GENERATIONS 

Prof.Dr. Adnan Çelik (Selçuk University) 

Duygu Kılınçaslan (Selçuk University) 

In today's global business world where competition is intensified, the speed of change is gaining an 
inaccessible dimension, information is more meaningful every day, and the use of technological 
innovations become a necessity that cannot be ignored; people are looking for ways to make things 
better, perform organizational operations and procedures with better quality, and with more suitable 
purposes (Şimşek et al., 2016: 257). People's perception of time can vary from culture to culture, and 
from one geography to another. This situation is also evident among generations. For example, the 
attitudes of the X and the Y or Z generation and the methods they follow are also different. Various 
attitudes and behaviours can be observed in time management perceptions of these generations, 
which have emerged as a consequence of “Years of Poverty and Difficulty”, “Acceleration of 
Technology” and “Being Born with Technology” (Çıray, 2018: 1). The purpose of this study is to 
compare the security officers’ time management perceptions in terms of their generations (X, Y) and to 
determine the differences. In this context, a survey was conducted on 192 security officers in Konya. 
SPSS 23.0 software was used to analyze the results. According to the results; it has been found out 
that time management perceptions of security officers do not exhibit a meaningful difference according 
to their generation (X, Y). 

Keywords: Time Management, Generation, Time Management Perception 
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KNOWLEDGE ECONOMY AND ANALYSIS OF INFORMATION SOCIETY ACTION PLAN IN 
TURKEY 

Asst.Prof.Dr. Şahin Çetinkaya (Uşak University) 

Indicative of information in social structure is knowledge based on production. The knowledge 
economy is defined as knowledge-based production of high value-added goods. Development in 
society manifests itself by means of production factors. The social structure takes its name from this 
and the strong changes in production factors change the name of the social structure, too. Today, the 
information society shows that knowledge is the most important source which used in production. 
Knowledge has been the most important source of the wealth of societies throughout history. 
Societies, which have more and more qualified knowledge and who can use information correctly with 
an effective political, economic and social organization, have attained a higher level of prosperity than 
others. Since the middle of the 20th century, the developments in the field of electronics have made a 
breakthrough for information acquisition, storage, processing, and transmission and also significantly 
accelerated the process of transformation into the information society. In recent years, information and 
communication Technologies have become a general purpose technology used in all areas of 
economic and social life. 

Keywords: Knowledge Economy, Knowledge Society, Knowledge, E-Commerce, E-State 
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY CONSUMPTION AND 
ECONOMIC GROWTH: THE EXAMPLE OF THE OECD COUNTRIES 

Prof.Dr. Orhan Çoban (Selcuk University) 

Lec. Ayşe Çoban (Selcuk University) 

Investigation of the relationship between energy consumption and growth started to come up with the 
oil crisis in the 1970s. In this period, the countries which were dependent on foreign countries in order 
to eliminate the energy need especially in the industrial sector experienced the crisis more violently. 
The fact that the energy crises experienced an excessive increase in oil prices had negative effects 
especially on the growth of developing countries' economies. 

In this study, the relationship between energy consumption and economic growth has been analyzed 
for 20 selected OECD countries. In the analyzes, the period 2006-2016 was taken into consideration 
and primary energy consumption and real gross domestic product data were used annually for the 
analyzes. Since the co-integration between the variables was determined in the model, panel co-
integration method was used for the analysis and then Wald Test was performed. According to the 
results of the short and long-term analysis, the energy consumption and economic growth of the 
selected OECD countries were found between 2006-2016. 

Keywords: Primary Energy Consumption; Economic Growth; Panel Cointegration; Wald Test 
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THE GREECE FACTOR ON THE INTEGRATION PROCESS OF ALBANIA WITH THE EUROPEAN 
UNION 

Assoc.Prof.Dr. Murat Necip Arman (Aydın Adnan Menderes University) 

The Thessaloniki Summit, which held on June 21, 2003 launched a European Partnership initiative for 
the Western Balkans, and also the summit appointed Greece as a facilitating state for the region that 
lived a full decade of war and conflict. The central question that motivates this paper is Greece 
misfeasor or vice versa this role for sixteen years as a tool in order to realize her national interests. To 
answer this question, I begin by taking a closer look at the Macedonia's integration process with the 
Euro-Atlantic institutions, the agreement between Macedonia and Greece which resulted by changing 
of the state’s name as Northern Macedonia; the role of Greece was in a full perspective of national 
interests rather than facilitator role. In order to support these claims, I then review the factor of the 
Albania’s European Union integration process under the circumstances of Greece Albania relations. 
The existing official "state of war" issue between the two states since the World War II, the problem 
that Albania will not give up and drop their claims about Chameria events, the Albanian minority issue 
of Greece will be examined within the framework of Albania's integration with the European Union. 

Keywords: Albania, the European Union, Greece, the Northern Macedonia, integration 
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CHALLENGES OF BECOMING TEACHERS IN THE 21 ST CENTURY 

Lec.PhD. Kamile Hamiloğlu (Marmara University) 

As it happens in all other fields, education is now offering many new challenges in the 21st century to 
the people contributing to it and receiving it. There is a plenty of issues awaiting prospective teachers 
to be dealt with including their professional development and growth. On the one side there is a 
formidable technological world expanding and developing, and on the other side, there are changing 
trends and ways of lives of individuals in today’s societies. Thus, it seems that student teachers have 
to learn how to cope with the challenges of the present century while they are receiving the education 
that is offered to them in the faculties of education. 

In this study 100 senior student teachers in their final year (year 4) (in the department of Applied 
Linguistics and English Language Teaching in a state university in Istanbul, Turkey) were asked what 
it means to be a teacher and what challenges they feel that they have to cope with in the 21st century 
in the 2018-19 academic year. As the study was conducted in a qualitative nature and in a descriptive 
design, the findings were evaluated trough the content analysis techniques. 

The results have indicated that both hope and worries are shaping their reflections and most of them 
have been rooting from the innovations of the century. 

Keywords: Foreign Language Teacher Education, 21st Century, Professional Development, 
Challenges 
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THE ANALYSIS OF THE BRITISH COLONIAL RULE IN THE SUDAN BEFORE THE EMERGENCE 
OF THE FIRST WORLD WAR (1910-1914) 

Asst.Prof.Dr. Ali BİLGENOĞLU (Aydın Adnan Menderes University) 

Despite being called as the Anglo-Egyptian Sudan in 1899, in reality, the Sudan was under the 
colonial rule of the British Empire at the end of the 19th century. The main principles of the so called 
colonial rule was established by the Anglo-Egyptian Condominium Agreement of 1899. As Lord 
Cromer stated, these principles set up a colonial rule which was called as “hybrid” one in which both 
the British and the Egyptian flags would float together. The determination and appointment process of 
the governor-general would be based in London and the approval would be expected from the 
Khedivate office. Although such an administrative framework was established, developments in 
British-Egyptian Sudan in the coming years would reveal that this was actually a geography governed 
by the British. 

From 1900 and onwards, it is possible to follow the traces of all political, social, economic and military 
activities of the British presence in Sudan from the Sudan Annuals prepared by the British officers in 
the colonial administration in the capital city, Khartoum. 

In this context, the main source of analysis on the British colonial administration, which preceded its 
tenth year of the sovereignty over the Sudanese, just before the First World War, can be analyzed on 
the basis of concrete data. These annuities, which were created by combining the political, military, 
economic and social information collected from each of the regions that made up in the Sudan with the 
data in the central administration in Khartoum, were sent to the British General Consulate in Cairo 
before being brought to the attention of the London government. After this stage, the annexes 
examined and approved here were sent to the British Ministry of Foreign Affairs with the signature of 
the General Council of Cairo together with the Egyptian Annual of the same year. 

In this study, the situation in Sudan, which is one of the important geopolitical regions of the global 
colonial empire of Great Britain just before the First World War, will be analyzed from the volumes of 
the Sudan Annuals of 1910-1914 which can be founded in the British National and Foreign Archives. 

Keywords: The Sudan, Britain, Colonialism, the Sudan Annuals, the First World War 
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ECONOMIC ANALYSIS OF TACIKISTAN ECONOMICS AND TURKEY- TAJIKISTAN RELATIONS 

Prof.Dr. Orhan Çoban (Selcuk University) 

Lec. Ayşe Çoban (Selcuk University) 

Tajikistan is in the center of Central Asia and the official language is Persian, the official language of 
Iran. With the dissolution of the Soviet Union in the 1990s, it declared its independence as the other 
countries of the region on 9 September 1991 and became closer to Iran in general. After 
independence, Tajik society entered a new phase; it tried to strengthen its national independence by 
using its existing opportunities. In this context, a Republican administration has been made and the 
established government to make the country stronger, more dynamic and more developed. 

In this study, considering the 1991-2018 period, aimed to analyze the addressing of Tajikistan's 
economy and relations with Turkey. The economy of Tajikistan is examined by considering two 
periods. The first of these is the period of stagnation and contraction which continued until 1996 and 
the other is the period of recovery after the crisis that started in 1997. Especially the open door policies 
and structural reforms implemented since 2003 have made significant contributions to the growth of 
the country's economy. This process is reflected in the country's trade relations with Turkey. In this 
context, the volume of foreign trade, which was around USD 15 million in the 1990s, reached 354 
million dollars in 2017. 

Keywords: Tajikistan; Turkey; Foreign Trade 
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TÜRKİYE’NİN SANAYİ 4.0 UYUMU: SWOT ANALİZİ 

Res.Asst. Murat Yılmaz (Kilis 7 Aralık University) 

Modern sanayi günümüze gelinceye kadar üç büyük aşamadan geçmiştir. Endüstrinin son devrimi 
olan dördüncü kuşak sanayi; bilgisayar, iletişim ve internet teknolojilerinin gelişimi ve otonom 
makinelerin üretim süreçlerini yönetmeye başlamasıyla ortaya çıkmıştır. Sanayi 4.0, birbirleriyle 
haberleşen, sensörlerle ortamı algılayabilen ve veri analizi yaparak ihtiyaçları fark edebilen robotların 
üretim yapmasını amaçlamaktadır. Akıllı fabrikalarda siber fiziksel sistemler ile nesnelerin iletişime 
geçmesi bu sayede üretim sürecinin daha hızlı, ucuz ve verimli, ürün ve hizmetlerin ise kaliteli ve sıfır 
hatalı gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Günümüz rekabet ortamında, işletmeler varlıklarını 
sürdürebilmek, ülkeler ise sanayi sektöründen beklenen verimi alabilmek için pek çok strateji 
geliştirmişlerdir. Türkiye’nin bu hızlı değişime uyum sağlayabilmesi gelecekte uluslararası 
konjonktürdeki konumu açısından önem taşımaktadır. Bu amaçla çalışmada, Türkiye’nin Sanayi 4.0 ve 
temel bileşenleri ile entegrasyonu, firma ve makro düzeyde SWOT Analizi çerçevesinde incelenmiştir. 

Keywords: Sanayi 4.0, Akıllı Fabrika, Siber Fiziksel Sistemler, SWOT Analizi 
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EVALUATING THE CHARACTERISTICS OF E-GOVERNMENT WEBSITES IN DEVELOPING 
COUNTRIES: THE CASE STUDY OF JORDAN 

Asst.Prof.Dr. Mohammad Al-Momani (Zarqa University) 

The intensive use of e-government has created new challenges in government websites. Developing 
countries cannot escape from these challenges. Such challenges may includes the quality of e-
government websites services, usability level, culture of using internet services, resistance of using 
new technology, technical limitations, and response time. Despite the fact that evaluating e-
government websites is not a new phenomenon, limited studies have been conducted in developing 
countries. Jordan is such one of these developing countries, which suffers from the limited studies in 
this topic. In this paper the researcher evaluated the official site of the Jordanian e-government. 
Experimental method has been employed as a methodological approach for data collection and 
analysis. According to the researcher evaluating of official site of the Jordanian e-government 
(OSJEG), a considerable number of factors have been presented, which include: "quality of e-
government websites services" as dependent variable, and "usability level, culture of using internet, 
resistance of using new technology, technical limitations and response time" as independent variables; 
Such factors have positive and negative effects over OSJEG. In addition, several documents have 
been analyzed as a secondary data. Finally, according to the results from this research, this paper 
suggests several recommendations that aimed to improve the quality of OSJEG. However, a 
considerable number of weaknesses in OSJEG could be taken into consideration. 

Keywords: Jordanian E-Government, Online Services, Distance Services, Information Services, 
Electronic Government, New Usability Technology 



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

14

BRICS IN THE GLOBAL HIERARCHY: BANDWAGONING? BALANCING? 

Assoc.Prof.Dr. Arzu Al (Marmara University) 

Student Esra Deniz (Marmara University) 

Researches that aim to understand the global world order often accept the Cold War as the beginning 
point. The main reason for this pre-acceptance is because the hegemonic power had always belonged 
to a single state in the world system by that time. The bipolar world order that was created by the two 
great states which competed to become a hegemonic power in the Cold War proved that the 
‘hegemonic power’ does not always belong to a single state. Despite of the fact that the US became 
the winner of the Cold War, the rise of Brazil, Russia, India, China, South Africa (BRICS), the so-called 
rising powers since the early 2000s, brought the arguments about the post-Cold War international 
system whether it is multipolar or non-polar. In order to understand these discussions, it is necessary 
to examine the integration of BRICS into the international system. 

The most important argument of those who claim that the current world order is multipolar is that “the 
BRICS are known to have significant regional influences and especially China is the strongest 
candidate to replace the US for the 21st century.” While according to neo-realists, multi-polarity is a 
system that increases the possibility of war and destabilizes the international system, multi-polarity 
according to liberals results in multilateralism and increases interdependence. As a matter of fact, the 
discussion on BRICSs is at this scale, there are two fundamental questions about the approaches of 
the "new emerging powers" to the current global system. Are BRICS challenging the current global 
order, or are they demanding reform to make the existing order more justice as the voices of the 
Global South? The aim of this study is to examine if the integration of BRICS into the existing global 
system is a process of balancing or bandwagoning with the US, which is still considered as a 
hegemonic power. 

Keywords: BRICS, Multipolarity, Balancing, Bandwagoning, Global Order 
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POLITICAL ECONOMY OF SCOTISH SECESSION 

Assoc.Prof.Dr. Arzu Al (Marmara University) 

Student Bilgin Birlikseven (Marmara University) 

The aim of this study is to make political economic analysis of Scottish secession in the light of 
conceptual baseline and economic data. In the preparation of this analysis, the literature review, the 
economic data of Scotland and the discourses of the separatists were used. In this study, the political 
economic aspect of the Scottish demands for secession was tried to be examined in terms of 
conceptual, historical and especially economic framework. The important role of economic reasons in 
entering of the Scotland into the UK and this is still an important factor in the politics of secession. 
However, the UK and the EU do not favor this separation. Therefore, it is possible that both the new 
neighbor UK and the EU will abstain from approaching economic cooperation. Therefore, it is likely 
that voters will focus on their possible losses rather than economic gain and prefer the status quo. As 
a result, the Scottish separatists have to put their economic justification on solid foundations and, more 
importantly, make all the Scots believe. 

Keywords: Political Economy of Secession, United Kingdom, Scottish Secession 
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TACKLING ECONOMIC CHALLENGES 

Assoc.Prof.Dr. Ulugbek Khasanov (University of World Economics & Diplomacy) 

Today, the world is such that the interdependence of states in it has assumed practically an all-
encompassing character. Frankly, the problem of economic security is generated first by such 
interdependence. This process carries not only benefits and profits, but it is fraught with great potential 
threats for the security of states, especially of the states of the so-called average level, whose 
economy largely hangs on export, import, financial, raw material and other ties with the external 
agents. 

This means that serious failures or crisis among foreign economic partners immediately create serious 
threats to the economic security of own country. We still remember the case of the foot-and-mouth 
disease occurred in late 90-th in Europe and which brought to the brink of disaster the meat and dairy 
production not only in UK, but also threatened the same kind of production in many other countries of 
the world. These are special cases and they are very indicative and symptomatic for the contemporary 
of interdependent world. The same is about raising the U.S. tariffs on export of metallurgical products 
in early 2002, which created a tough condition in the metal industry of many countries causing sharp 
protests and bankruptcies in related sectors of their economies. 

The problem of economic security in general is specific by itself, but as such, it substantially differs 
from the problem of military and political security. The maintenance of economic security cannot be 
achieved by military force, quite the contrary, the military instrument of political system under certain 
circumstances may serve as a threat to economic security in general. Such is also approximately the 
role of the state in maintaining economic security: given the excessive state inter¬fe¬rence in the 
economy cannot strengthen, but on the contrary, weaken the economic security of one’s own country. 

Keywords: Economics, Reforms, Central Asia, Regional Development, National Development 
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DIGITAL MOTHERHOOD CONCEPT IN LIGHT OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS 

Phd. Mustafa Bostancı (Sakarya University) 

With the technological developments and the widespread of the internet, new communication 
mediums emerge in our daily lives. Unlike traditional media, new media and communication mediums 
are not often used by parents and are often the places where young people and children are 
interested. It is important that parents who have a natural duty to protect their children from all kinds of 
harmful habits and adverse effects have digital skills to protect and correctly direct their children. Along 
with the technological developments, digital parents are mentioned. Parental guidance is very 
important for children who meet technology at very early ages. 

The concept of digital motherhood is discussed in two dimensions in this study. The first is the answer 
to the question of how can technology help mothers in the process of pregnancy and baby care? New 
generation mothers have the opportunity to communicate with other mothers by using new 
communication facilities and to access digital content produced by them. The second dimension is 
about the ability of mothers who are the first teachers of the child to teaching their children use new 
communication technologies effectively and to protect them from harm. The need for digital 
motherhood in both dimensions is to have some digital skills. This study tries to explain the concept of 
digital motherhood in terms of these two dimensions. 

Keywords: Communication, Technology, Digital Parent, Digital Mother 
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2007-2017 TERM FOREIGN PAYMENTS BALANCE SHEET AND EXTERNAL DEBT IN TURKEY 

Asst.Prof.Dr. Şahin Çetinkaya (Uşak University) 

The external balance of payments shows the status of the external economic and financial relations of 
countries within a certain period. The balance of a country's balance of foreign payments reflects the 
improvement or deterioration of that country's international solvency. This situation is considered as an 
indicator of its economic and financial reputation. Most of the data on which international credit rating 
agencies are based are under this heading. The external debt amount represents the principal sum of 
the foreign debts which are the basis for calculating the interest received from national or international 
institutions and organizations in any period of the country. 

Foreign borrowing is a financial resource that the developing countries use heavily in their economic 
development due to insufficient domestic savings. When the debts are taken, it is an additional source 
to the national economy. When the external debt is used in productive and productive areas, 
investment and export increases and can be used in debt service financing. 

The external balance of payments, development rate, exchange rates, inflation rate, income 
distribution and employment rates are related to many basic economic variables. 

Keywords: Balance Of Payments, External Debt, Economic Growth, Inflation, Employment 
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ANALYSIS OF IRANIAN POLITICAL STRUCTURE IN THE CONTEXT OF POLITICAL CULTURE 
AND INTERNATIONAL POLITICS 

Assoc.Prof.Dr. Meral Balcı (Marmara University) 

Student Yeşim Karadeniz (Marmara University) 

In the determination of international politics, the policies of political forces and the consequences of 
these policies are of great importance. The international policy rules that are formed by the political 
forces are also fed by the political culture in domestic politics. Even though those who adopted 
classical realist theory have made an obvious distinction between foreign policy and domestic policy, 
scientific studies in the following process have proved the opposite of this situation and have shown 
that foreign policy is influenced by culture, religion, norms and values. The political culture we face at 
this stage is defined as the whole of the principles and values that affect the political mechanisms in a 
positive or negative sense. Thus, political culture can ensure the continuation of the policy advocated 
by the decision-making political elite or the termination of the policy. However, considering that the 
political policy of each country and the activities implemented are different, it is accepted that political 
cultures also change from country to country. 

In this context, this study examines the political structure and political culture of the Islamic Republic of 
Iran. The effects of the practices of political forces in the Islamic Republic of Iran on the construction of 
political culture have been taken into account. In the first part of the study with this perspective, the 
definition and grouping of political culture with the title “Definition and Classification of Political Culture” 
was discussed with historical perspective. In the second part, the title of “Political Structure of the 
Islamic Republic of Iran” was deemed appropriate and analysis of the current political structure of Iran 
was made. In the last section, with the title of “Analysis of the Political Cultural Understanding of the 
Political Forces in Iran”, the political elements of the eras of Shah Pahlavi, Khomeini, Rafsanjani, 
Khatami, Ahmadinejad, and the Rouhani were discussed. 

Keywords: Iran, Political Culture, Monarchy, Socialism, Islam 
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REVIEW OF THE “SECURITY DILEMMA” IN THE 21st CENTURY WITH CONSTRUCTIVIST 
PERSPECTIVE 

Assoc.Prof.Dr. Meral Balcı (Marmara University) 

Student Esra Deniz (Marmara University) 

The security dilemma is a strategic concept that should be at the center of the Security Studies. 
Especially when the concept of “security” came out of the patronage of strategic research and became 
a sub-discipline, the theories on “security” also increased its wealth. So much so that the birth of the 
concept of security dilemma was realized during the Cold War. However, the view of their approach to 
the concept of “security dilemma” from a single “realist” perspective has caused them to be inadequate 
to understand the existing conjuncture. Unlike the situation predicted by the realist security dilemma 
theorists, the fact that the Cold War security dilemma can be overcome without military conflict, 
reveals that it is necessary to rethink the "security dilemma" and rethink the different perspectives. The 
security dilemma of the Cold War was built on the international system through ideological identity. 
Overcoming the security dilemma without entering into a hot conflict could also be achieved through 
the construction of a "common identity" based on liberal individualism. In fact, it would not be wrong to 
say that the construction of ‘mutual identity’ in the international system from the Cold War to the 
present day is a key phenomenon that can both create and overcome the security dilemma among 
states. The proliferation of nuclear weapons, which began to shape world politics on a local and global 
scale, as of the 21st century, necessitates global cooperation on problems such as international 
terrorism and increasing need for energy resources. This cooperation can also enable states to build 
‘identity’ based on ‘mutual trust’. The destinies of the "security dilemma" arising from the anarchy 
claimed by realists are not realistic in the current conjuncture of the international system. The aim of 
this study is to understand the effects of ‘mutual identity’ construction of states in overcoming security 
dilemmas in the international system in the 21st century. 

In this study, it was concluded that due to increased cooperation, States would not prefer the hot 
conflict, but would derive from the security dilemmas they would enter through the construction of 
"mutual trust" and "mutual identity". 

Keywords: Security, Security Dilemma, Mutual Trust, Mutual Identity Building 
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USA, GREECE AND 1974 MILITARY COUP IN CYPRUS: EVALUATION OF SPECTATORS AND 
PLAYERS IN THE LIGHT OF US DOCUMENTS 

Assoc.Prof.Dr. Altuğ Günal (Ege University) 

Asst.Prof.Dr. Barış Gürsoy (Adnan Menderes University) 

The political history of Cyprus, which has always been shaped by global and regional powers rather 
than Cypriots themselves since its inception, can be viewed as a history of interventions. In this 
context, one of the turning points in the history of the island is the military coup organized by Greece 
on 15 July 1974. The coup, brought the de facto end of the de-jure independent and non alligned 1960 
Republic of Cyprus which had already become incapable of constitution and suffered armed conflict. 
The fact that the US, one of the two greatest powers of the period, considered Cyprus as 
geostrategically important, was in close relations with the junta in Greece, and was uncomfortable with 
the communist tendency of Makarios, led some authors to link the coup to the US. Based on US 
archives however, even though this study agrees that USA was influential on Cyprus politics through 
Greece, Turkey and Britain, it also suggests that she was by large a spectator while Greek junta and 
EOKA-B were the main players. 

Keywords: Cyprus, Military Coup, USA, Turkey, Greece 
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MOTIVATION OF EMPLOYEES TO WORK IN RELATION TO JOB SATISFACTION AND 
PERFORMANCE 

Other Ahmet KOÇ (DPU) 

Assoc.Prof.Dr. Cengiz DURAN (DPU) 

Student Dursun BOZ (DPU) 

Student İbrahim USLU (DPU) 

Motivation is one of the most important factors in shaping human relations in working life. The way 
institutions and organizations reach their goals and objectives is possible by directing their employees 
' efforts towards their goals and goals. It is possible for the employees to adopt their willingness to 
finish their targeted work and their work. Motivation level is the willingness of employees to work 
against the job. Monitoring and meeting employees ' wishes and expectations plays a major role in 
achieving the goals and objectives of institutions and organizations. The success of the employees 
and the level of satisfaction are directly proportional. It will be easier for businesses and institutions 
with successful personnel to achieve their goals more effectively and efficiently. The motivation of 
employees to motivate themselves and reach inner peace can only be achieved with sufficient 
motivation. In this study, it is aimed to examine the motivation of authorized dealers in automotive 
sector in Eskişehir and the impact of this motivation on their performance perceptions and job 
satisfaction. 263 employees in automotive sector dealers have been reached within this scope. The 
results showed that there was a high middle relationship between performance and motivation 
(R=0.488 p0.05), a high level relationship between motivation and satisfaction (r=0.889 p0.05), and a 
middle level relationship between performance and satisfaction (R=0.460 p0.05). 

Keywords: Motivation, Job Satisfaction, Performance 
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DETERMINATION OF THE FINANCIAL LITERACY LEVEL OF STUDENT PARENTS 

Lec. Meryem USLU (DPU) 

Student Hasan ÖZYAŞAR (DPU) 

Student Dursun BOZ (DPU) 

Financial literacy to be aware of the concepts associated with money, to have knowledge, to make 
effective financial decisions and to have the ability, motivation and confidence to integrate into 
economic life. This ownership provides individual feelings and shows the financial information, skills 
and attitudes required to continue. This can be achieved by making effective financial decisions for the 
individual to use money correctly. When making these decisions, it’s the process that goes from 
knowledge to skill, from skill to attitude and behavior as a result of research and observation. The aim 
of this study is to determine the financial literacy level of the parents of the students who are studying 
in the special education institutions of Kütahya province. For this purpose, 692 parents of students 
who were educated in the primary and secondary schools of special education institutions in Kütahya 
province were surveyed in 2017-2018 academic year. The principle of volunteering is taken into 
consideration in the involvement of parents in the research. The parents were asked 8 demographic 
questions and 14 financial literacy questions. As a result of the research, it was observed that the 
financial literacy levels of the parents of the students (Xort=3.82) were higher. 

Keywords: Financial Literacy, Student Parents, Financial Decisions 
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1974 CYPRUS PEACE OPERATION FROM THE EYES OF AHMET GAZİOĞLU 

Assoc.Prof.Dr. Mustafa Yeniasır (Near East University) 

Student İsmail Tamer (Near East University) 

He was born in 1931 in Cyprus, Ahmet Gazioğlu worked as a teacher between 1954 and 1962 and is 
known for his articles published in newspapers especially on Cyprus issue. 

In his 260 pages book titled “Love and War in Cyprus” published in 1975, Ahmet Gazioğlu reflected 
the Cyprus Peace Operation from a realist viewpoint. The author objectively evaluated the events in 
the mentioned years from a historian viewpoint and presented to the readers in the atmosphere of a 
novel. Love and War in Cyprus is about the love of a girl named Tanya and a Turkish doctor, but it 
also covers the pressure imposed by the Greeks on Cypriot Turks and the existence struggle of Turks 
against this pressure. 

In this paper, the reflection of Cyprus Turkish Peace Operation conducted by motherland Turkey in 
1974 on the mentioned novel will be evaluated. The motives of Cyprus Turk Peace Operation on the 
novel will be identified and under which conditions the Turkish existence and Cypriot Turkish identity in 
the island was secured in those years will be displayed. 

Keywords: Ahmet Gazioğlu, Cyprus, Peace Operation, Motherland Turkey, Novel, Turkish. 
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AN EXAMINATION ON THE FOLKLORIC ELEMENTS OF CYPRIOT AND ANATOLIAN TURKISH 
FOLK TALES 

Assoc.Prof.Dr. Burak Gökbulut (Near East University) 

Lec. Tülay Kaya (Near East University) 

Turkish folk tales are verbal narratives fed by Indian, Iranian, Arabian, European and past Turkish 
culture. In terms of content characteristics, they mostly include imaginative elements but they also give 
place to real elements, as well as extraordinary events and characters. The past time and place are 
not definite in these tales which usually have a happy ending. Considering its structural characteristics, 
it is seen that they are narrations including formal elements, motives and descriptions which have 
prosaic construct. Anonymous tales melt and present the values, social structure and cultural aspects 
of the public within the story line. Intra-family relations, social classes, cultural aspects and beliefs in a 
society appear in the texts with their various aspects. The basic purpose in this study will be the 
identification, examination and comparison of these cultural aspects. When evaluating the folkloric 
elements in Anatolian and Cypriot Turkish tales, cuisine culture, handcrafts, handworks, beliefs, 
religion, social life, architecture, wedding, dowery, feasts-junkets, games, tale motives, public types 
etc. will be considered and how these folkloric elements are portrayed in the tales will be explained. In 
addition, similarities and differences of folkloric elements in the tales of both countries will be 
evaluated. The study used qualitative research as a method and document analysis was employed for 
data collection purpose. 

Keywords: Cyprus, Anatolia, Turkish folk tale, folkloric element, culture. 
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SEYITOMER MOUND MIDDLE BRONZE AGE ANGLE FORMAT SPINDLE WHORLS 

Lec. Hülya Karaoğlan (Dumlupinar University) 

Seyitömer is a town located in Kütahya and approximately 30 km from the center. Seyitömer Höyük is 
located to the northwest of this town. The archeology department of the Kütahya Dumlupınar 
University continued the excavation in this mound for nine years. As a result of the excavations, 
thousands of finds have been brought to the surface to help clarify the dates of Anatolia. Among these 
finds are found in wheel-shaped objects in the middle of the hole, often called terra cotta spindles, 
used to produce rope in ancient times. The subject of this study is Seyitömer Höyük Group of spindle 
whorls which are decorated with angular shape made on the spindle whorls dating to the Middle 
Bronze Age. 

In the study, the drawings, location, dimensions and definitions of the angle-shaped spindle whorls of 
Seyitömer Höyük were added as catalogs.The aim of the study is to add this literature to the literature 
which is important for archaeological research. 

Keywords: Archeology,. 2. Bin, Seyitömer Höyük, Spindle Whorls, Angle-shaped decoration. 
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SEYITOMER MOUND MIDDLE BRONZE AGELINE DECORATION SPINDLE WHORLS 

Lec. Hülya Karaoğlan (Dumlupinar University) 

The excavations at Seyitömer Höyüğün, located 30 km northwest of Kütahya, were carried out by the 
Archeology Department of Kütahya Dumlupınar University. Among the finds recovered at Seyitömer 
Höyük are spindle whorls. In this study, in the spindle finds of Seyitömer Höyük BC. The group of the 
group belonging to the 2nd millennium were decorated with the design of.  

In the study, drawings, places, measurements and descriptions of the Seyitömer Höyük decorated 
decoration spindle whorls were added as a catalog. The aim of the study is to add this group of 
findings which are important for archaeological researches into the literature. 

Keywords: Archeology, 2000 BC, Seyitömer Höyük, Line decoration. 
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USAGE OF MARAŞ WORK TECHNIQUE IN HOME TEXTILE (CASE EXAMPLE) 

Lec. Hülya Karaoğlan (Dumlupinar University) 

Maraş (Dival), one of our traditional handicrafts, has an important place among national embroideries. 
Maraş work, which is a double winding technique, is made with yarns obtained by mineral fibers such 
as caramel. This work; As a matter of fact, it was done to show that Maraş, one of our Turkish 
handicrafts, lost its importance due to various reasons, can be used in today's modern house 
declarations. 

Study; The history of Maraş's work, information about the steps and construction techniques were 
given and the cover design that the author created by his own work was added. 

Keywords: Maraş Work, Dival Work, Shiny mineral rope, Turkish Handicrafts, Decorative Cover. 
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TERMINATION OF PREGNANCY UNDER TURKISH LAW 

Res.Asst.PhD. Şeyda Dursun Karaahmetoğlu (Yalova University Hukuk Fakültesi) 

Termination of pregnancy, in other words abortion, is being removed the fetus out of the womb. 
According to the Population Planning Act, the pregnancy can be terminated upon the consent of 
mother until the end of the tenth week of the pregnancy if there is no medical risk to mother’s health 
(art. 5). For the termination of the pregnancy according to the article 5, the woman has to have the 
consent from her spouse or the woman has to have the consent from legal representative. If the 
woman is under legal guardianship (because of the partial disability), the pregnancy can be terminated 
with the consent from guardian and allowance of justice of the peace in addition to consent of the 
woman (art. 6). On the other hand, there are not any sanctions for the woman, if she terminates the 
pregnancy without the consent of the other related people. In some cases, to have the consent from 
other related people takes a long time and, because of this, the woman cannot exercise the right to 
have an abortion. 

If there are some medical necessities, the pregnancy, which is more than the tenth weeks, can be 
terminated (art. 5). Medical necessities will be assessed in every concrete cases taking into account 
risk of the birth on the mother, baby and the next generations. 

In addition to them, where a woman is pregnant due to an offence that she was a victim of, the 
pregnancy, which is not more than 20 weeks, can be terminated with consent from the woman. (TCC 
art 99 VI). 

Keywords: Termination Of Pregnancy, Consent Of The Woman, Consent Of The Spouse, 
Consent Of The Legal Representative, Consent Of The Legal Guardianship, Allowance Of The 
Justice Of Peace. 
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COMPARATIVE DRINKING WATER ANALYSIS WITH MULTI CRITERIA MATHEMATICAL 
METHOD 

Prof.Dr. Figen Balo (Fırat University) 

Assoc.Prof.Dr. Lutfu S.Sua (Researcher) 

In terms of human health, bottled drinking water is of great importance and is one of the most 
frequently used products in today's conditions. Quality, availability and taste are the factors that 
consumers consider in decision making when choosing bottled drinking water. The aim of this study is 
to select the most suitable drinking water for consumers by taking into consideration the minerals in 
drinking water. In this context, five drinking water brands were evaluated and a number of factors were 
taken into account to choose from these brands. 17 factors were used for the analysis. When the 
number and diversity of factors were taken into account, numerical methods were used to evaluate all 
these factors according to different weight grades and to determine the best option for an analysis of 
this size. Among the numerical decision-making methods, by using the analytic hierarchy method 
(AHP), relative weight values were assigned to all these factors and the most suitable alternative was 
determined by comparing the alternatives of drinking water for each factor. The use of all of these 
factors in the same study and giving relative weights to the basis of the evaluation is presented as a 
numerical model that can shed light on future research. 

Keywords: Multi criteria decision making, mineral, drinking water, AHP 
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MULTI-CRITERIA ASSESSMENT FRAMEWORK FOR THE CHOICE OF MINERAL WATER 

Prof.Dr. Figen Balo (Fırat University) 

Assoc.Prof.Dr. Lutfu S.Sua (Researcher) 

Risk of heart disease is greater for the people who drink soft water compared to people who drink hard 
water. A number of possible reasons contribute to this statistics and almost every trace metal has 
been considered as a possible cause for this. On the other hand, the main reason may be related to 
the fact that hard water contains more sulfur in it. The lowest levels of minerals found in regular 
drinking water can play a positive role for human health. Our bodies need the right amounts of sulfates 
and minerals. The purpose of this study is to determine the most suitable water type among the 
existing sources. Choosing the best alternative amongst the others depend on various criteria. For the 
purpose of this research, eight different characteristics are determined as the criteria that consumers 
value the most in bottled drinking water. Therefore, a selection method that considers all these criteria 
in the selection process is required. In this research, a multi-criteria analysis is utilized on the decision 
of selecting the best water. The selected alternatives are investigated in detail within the scope of the 
study. Based on the data obtained from General Directorate of State Hydraulic Works, the results are 
evaluated from various attributes by a multi-criteria assessment framework. 

Keywords: Mineral Water, Multi-Criteria, Water Quality 
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LOCAL AUTONOMY, LOCAL GOVERNMENTS AND NEW METROPOLITAN MUNICIPALITIES 
LAW IN THE CONTEXT OF GUARDIANSHIP AND AN EVALUATION ON MODERN 
MUNICIPALITY CONCEPTION 

Lec. Ahmet Yılmaz AKBULUT (Bursa Uludağ University) 

Public entities which are established to meet the needs of local and collective needs according to our 
constitution, having autonomy and that their decision-making bodies are assigned by election are 
defined as local governments. According to “Local Governments Autonomy Specification” that our 
country is one of the parties, it is essential to provide a privileged status to local governments which is 
dominating regarding the use of authority and resources. In particular, decision-making mechanisms 
have been got closer to public by localizing the local by “principle of subsidiarity” and subnational 
identities have been revealed by "local autonomy”. These developments result in drastic structural 
changes and new administrative changes in our government as it was all over the world by the impact 
of globalization process and information technologies. In this respect, guardianship control has been 
minimized, a number of first rank and town municipalities were liquidated, new metropolitan 
municipalities law has emerged. However, according to some people (politicians, academics, civil 
society organizations, opinion leaders and writers) it is claimed that these arrangements performed are 
contrary to political participation, local democracy, autonomy specification and include political 
justifications; some others it is said to be necessary regarding economies of scale, externalities, 
increasing organizational costs, management costs, effectiveness and coordination of services. 

In this study, in the light of all these data, the new metropolitan municipality law and some local 
administrations were evaluated in two different ways and analyzed the structural, managerial and 
political results of the legal regulations. the political preferences of the local people, the current 
problems of the local governments and the new status they are asked to be positioned will be tried to 
be put forward by the service-oriented end new municipalism. 

Keywords: Decentralization, Subsidiarity, Autonomy Specification, Guardianship Control, 
Economies of Scale, Externalities. 
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THE FUTURE OF AL-SHABAAB: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES 

Abdulkarim Yusuf ABDULLE  

Al-Shabaab is passing through a turning point in its operational life. Recent security developments in 
Somalia are expected to reshape the future of the group. Since 2011, the group has been losing the 
control of urban areas, which meant also the loss of finance source. Moreover, the internal conflict 
between the poles of the group in 2013 has finally led to the group’s loss of public acceptance and 
weakened its position against the Somali government and its allies. The Al-Qaeda-linked jihadist group 
is struggling to restructure its organization and develop a strategy to cope up with the ongoing security 
conditions. The article evaluates the current conditions of the jihadist group and the scenarios ahead 
for its future. The paper will try to analyze the strengths and weaknesses of Al-Shabaab in the context 
of the Somali National Army (SNA) reestablishment and the proposed drawdown of AMISOM. 

Keywords: Al-Shabaab, Terrorism, Somalia, Security, Horn of Africa, AMISOM 
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THE PROTECTION OF PERSONAL DATA OBTAINED FROM AUTONOMISATED MOTOR 
VEHICLE WITHIN SCOPE OF MODIFICATIONS ON GERMAN ROAD TRAFFIC CODE 

Res.Asst.PhD. Cüneyt Pekmez (İstanbul University 

In scope of our work it is tried to be analyzed whether it is legal in terms of personal data protection 
law that data belonging to environmental fact, operator, driver obtained by autonomisated motor 
vehicle is maintained in “black box” of autonomisated motor vehicle, processed and transferred. When 
this type of motor vehicle starts to traffic on our country road, the question of whether there will be a 
need for provision in Turkey such as German Trafic Road Code (StVG) §63a will be raised. StVG 
§63a regulates processing of personal data related to only position and time. In this context StVG 
§63a is special provision in comparison to German Data Protection Code. This provision regulates 
duration of maintaining these obtained data and answeres the questons of when these data are 
processed and in which circumstances these data are transferred. Generally when this provision 
based on StVG §63a is analyzed in terms of Turkish Data Protection Code (TDPC), we can see that 
TDPC article 5 paragraf II is implemented, so these data are processed without consent. As well as 
according to TDPC article 8 these data can be transferred to relevant person. Nevertheless such as 
provision based on StVG §63a, it is needed to regulate the scope and content of personal data 
obtained by autonomisated motor vehicle as special provision in Turkish Law System. When special 
provision related to personal data obtained by autonomisated motor vehicle is regulated, Processing 
personal data is based on TPDC article 5 paragrap II (a). 

Keywords: Personal Data, Autonomisated Motor Vehicle, Data Controller, Operator, Driver 
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AN ALTERNATIVE THROUGH THE TWITTER AGAINST THE CLICKBAIT: THE “LİMON HABER” 
CASE 

Student Burçin Sargın (Maltepe University) 

Student Onur Ülkü (Yakın Doğu University) 

Along with the understanding of journalism, which has been reshaped with the possibilities of the 
digital age, the media consumer who want to access the news/information have changed their 
usage/consumption habits. Because of the click rate is used as a measurable value for web pages to 
come forward, the news sites that aim to keep the reader on their pages refer to the Clickbait method. 
Clickbait, which is considered as a journalistic strategy based on the need for readers to click on all of 
the content/news with sensational headlines, has begun to create problems for the readers of the 
news on the Internet due to the time it wastes and the content is not as sensational as the headline. 
This research aims to provide a detailed perspective of Clickbait and to present a different perspective 
on this journalistic strategy through Limon Haber, which aims to provide the reader with an easy way 
to learn the news content. Within the scope of the research, in-depth interviews were conducted with 
the editor of Limon Haber, who had 60,000 followers on Twitter, and the way in which Limon Haber 
served the news was examined through discourse and content analysis methods. As a result of the 
fact that clickbait journalism gives the reader a lack of news, superficial information transfer and 
repetition, as well as being suspicious for the news reader with trapped click method, that’s why Limon 
Haber and derivative alternatives are needed. Considering the lack of studies on clickbait in the 
relevant field, it is aimed that the research will provide a cross-section to the point of internet 
journalism. 

Keywords: Clickbait, Digital Journalism, Twitter, Trapped Click 
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THE ALAWIZM AND THE TURKISH CYPRIOTS 

Asst.Prof.Dr. Ejdan Sadrazam (Yakin Doğu University) 

Assoc.Prof.Dr. Şevket Öznur (Yakin Doğu University) 

The aim of this study is to reveal the Alawi-Bektashi belief in Cyprus, which has been transferred from 
generation to generation in folk narratives. To accomplish this aim, compilation and comparison 
method was used. When the Oghuz-Turkmen tribes who came from Central Asia to Anatolia settled in 
some parts of Anatolia, they brought with them hundreds of years of cultural heritage. After conquering 
the Balkans and later Cyprus, the Ottoman Empire transferred the Turkmen-Yoruk population to the 
new geographies. This is the reason, why the Turkmen-Nomad cultural heritage is seen in various 
geographies today. The important element of the Turkish Cypriot identity is undoubtedly the cultural 
values it carries from the past to the present. In order to understand them, it is a bit more difficult to 
look at who they are and what they are doing in Anatolia and before, when the day and number of 
people come to Cyprus is certain. We see that the majority of the Turkish Cypriots were selected from 
the Turkmen-Yoruk tribes who had the Alawi- Bektashi belief in Anatolia. In this context, when we look 
at all of the Turkish Cypriot folk narratives, the past social and cultural life of the island is exposed. All 
values have been moved and lived up to the present day in the memory of the people. As a result of 
the study, sometimes surrealistic elements and sometimes real events and real people based on the 
myths that are based on the people continue to live in public memory. 

Keywords: Cyprus, Folk Legends, Turkish Cypriot Culture 
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THE IMPROVEMENT OF NORTH AND SOUTHERN CYPRUS ECONOMICS AFTER 2005 

Assoc.Prof.Dr. Süleyman emre ÖZCAN (Manisa Celal Bayar University) 

The Cyprus is a name of an island which is formed three million years ago. Although there are many 
explanations about where its name comes from, Homer is referred as Kypros. After the sovereignity of 
Rome, Byzantine and Venetian, it was ruled by Ottoman in 1571. The island, which was under the rule 
of the Ottoman Empire for 307 years, then entered the British sovereignty in 1878. In 1960, the 
Republic of Cyprus was established as a two-national state, but the events that began with the 
genocide of the Turkish people by terrorist organization EOKA, was ended with the 1974 Cyprus 
Peace Operation. The island of Cyprus has turned into two states as the Turkish Republic of Northern 
Cyprus (TRNC) and Southern Cyprus. Although Cyprus is not recognized officially by other Turkish kin 
of the Republic of Turkey’s and other Muslim neighbours, it has existed as a state for half a century. In 
this study, the economic situation of two different states on an island of 9251 square kilometers will be 
examined in the context of some macroeconomic variables. 

Keywords: Turkish Republic Of Northern Cyprus, Southern Cyprus, Macroeconomic Situation 
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EVALUATION OF THE TURKISH CONFLICT-OF-LAW RULES ON THE VIOLATION OF 
PERSONALITY RIGHTS BY THE MEDIA OR INTERNET 

Asst.Prof.Dr. Ayşe Elif Ulusu Karataş (İstanbul University) 

The borderless nature of the Internet and the World Wide Web has broken the territorial fragmentation 
of information and communication media. The rapid development of modern communication 
technologies raises significant legal challenges. The area of law that is most affected by the 
globalization and decentralization of communication is, compellingly, private international law. National 
law legislators or courts could not find satisfying answers to the legal challenges of transnational 
violations of personality rights, such as reputation or privacy, by the media or other means of public 
information including internet and social media yet. Especially the lack of harmonized jurisdiction rules 
regarding the cross-border defamation claims results, so called “libel tourism”. Libel tourism is a type 
of forum shopping in the field of defamation, whereby the claimant institutes proceedings in the State, 
where he expects to get the most favorable result. Means for limiting the libel tourism are, 
harmonization of substantive law, limitation of the number of courts that have jurisdiction for 
defamation litigation and adoption of a uniform conflict-of-law rule for violation of personal rights 
claims. Since harmonizing substantive law and a reform of jurisdiction rules seem unlikely in the near 
future, this presentation focuses on the conflict-of-law rules. This presentation will analyze the existing 
conflict-of-law rules in some of the EU Member States’ and Turkey’s national legislation and examine 
the need for a uniform conflict-of-law rule for claims founded on the violation of personal rights by 
media and internet. 

Keywords: Conflict-Of-Law, Jurisdiction, Libel Tourism, Tort, Violation Of Personality Rights, 
Defamation Claims, Media, Internet, Turkish PIL, Rome II 
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NEW ERA IN TURKEY SUB- SAHARAN AFRICA (SSA) COUNTRIES RELATIONS, RE-LOADING 

PhD. Mehmet Sadik Akyar (Girne American University) 

Relationships with SSA countries have been based on up to the Ottoman Empire, regain the 
momentum of relations has been in the early 2000s. Turkey has put into effect the road maps, 
programs with SSA's relationship with the countries in the first place and aids government to 
government, infrastructure investments, social and cultural projects, education and training, defense 
industry issues and private sector initiatives have made a particular point. Turkey, under this interest to 
Africa in recent years, It has been said that the request of being the owner on global issues as the 
regional power and this request generally has been developed at the direction to aid poor countries 
and societies. It has been explained by the images of humanitarianism and entrepreneur diplomacy. 
The first reason of increasing relationships have been found corresponds to this friendly hand 
extended by Turkey and the second one is the eagerness of ones to desire to increase relationships 
and cooperations with Turkey so, they have been done. When the Gulenist Movement, which has 
been and operated actively in these countries and its activities supported by Turkish Government, has 
increased to set-up plot against Turkish Government starting from late 2013 and its activities have 
been illegal inside Turkey and abroad It has perplexed in SSA countries. This perplexes, after coup 
d’etat attempt by FETO in Turkey in July 2016; have been compensated with the new legislative and 
structural arrangements, high-level visits to the SSA countries and the efforts of diplomatic 
representatives belong to Turkey in these countries to manage these relationships have been ongoing 
to it. At this stage, new contact for the new term has been provided and been ongoing to the efforts 
reciprocally to increase the relationships. It has been tried to determine for the new subjects needing 
to developed examining contemporary relations. 

Keywords: Türkiye, SSA, Sub Saharan Africa, Relations 
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GEOPOLITICS OF ARCTIC REGION IN POST COLD WAR ERA AND TRUE POTENTIAL OF A 
REGIONAL COOPERATION 

PhD. Alp Yüce Kavas (Stra Marine) 

Arctic region, due to its newly discovered abundant natural resources and to its emergence as a 
possibly advantageous alternative maritime route for commercial ferries induced by global warming, is 
brought on frequently in recent years. Considering this fact, we first aim to elaborate legal disputes 
and reflections of  rivalry among major regional states due to the geopolitical-geostrategic and 
geoeconomical importance of Arctic region and then open to discuss the role of international 
organizations located in the region in point of constructing the propriate climate for  a durable 
cooperation in the Arctic, taking in consideration neoliberal institutionalist, regionalist and green 
theorist approaches which gained more place within international relations discipline in post-Cold War 
era. In modern times, witnessing the global warming phenomenon as a scientific fact, the declaration 
of Arctic region as a center of exemplary cooperation in lieu of regional severe conflicts is vitally 
essential for the mankind’s future. 

Keywords: Arctic, Regional Cooperation, International Organizations, Regionalism, Global 
Warming           
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INFORMATION-BASED MANIPULATION FRAUD 

Res.Asst. M. Murat AKTAŞ (Dumlupınar University) 

Financial regulations generally aims to real prices and prevent the manipulation. The Securities Act of 
1933 and the Securities Exchange Act of 1934 in the United States were convinced that there was a 
direct link between excessive speculation and manipulation, the stock market crash of 1929 and the 
Great Depression of the 1930s.Manipulation crimes can be divided into two main different schemes as 
“information-based manipulation fraud” and “manipulative trading practices fraud”. This paper aims to 
briefly explain the Turkish regulation on “information-based manipulation fraud”, which is stated at the 
Turkish Capital Market Law (Law Nr. 6362) sec. 107(2). 

Keywords: Capital Market Law, Information-based, Manipulation fraud 
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MANIPULATIVE TRADING PRACTICES FRAUD 

Res.Asst. M. Murat AKTAŞ (Dumlupınar University) 

Manipulation crime schemes can be divided into two main different schemes as “information-based 
manipulation fraud” and “manipulative trading practices fraud”. This paper aims to briefly explain the 
Turkish regulation on “manipulative trading practices fraud”, which is stated under the Turkish Capital 
Market Law (Law Nr. 6362) sec. 107(1). Acoording to the sec. 107(1), those who make purchases and 
sales, give orders, cancel orders, change orders or realise account activities with the purpose of 
creating a wrong or deceptive impression on the prices of capital market instruments, their price 
changes, their supplies and demands, shall be sentenced to imprisonment from two years up to five 
years and be punished with a judicial fine from five thousand days up to ten thousand days. However, 
the amount of the judicial fine to be imposed due to this crime cannot be less than the benefit obtained 
by committing the crime. 

Keywords: Capital Market Law, Information-based Manipulation fraud 
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THE BIG FIVE PERSONALITY TRAITS: A LITERATURE REVIEW AND BIBLIOMETRIC ANALYSIS 

Asst.Prof.Dr. Burcu Mucan Özcan (Manisa Celal Bayar University) 

Personality traits are important psychological characteristics for finding new approaches to personal 
choices and decisions. Therefore too many researches are conducted by scholars. In this study we 
review existing studies in the literature to provide a deep insight for understanding which dimensions 
and variables are used and also what can be done. In this paper bibliometric tools are used to provide 
insights and evaulate other reviews about this topic. Findings will shed light on the question of which 
areas can be studied more. 

Keywords: Personality traits, the big five personality, bibliometric analysis. 
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THE GENESIS OF ETHNO-LINGUISTIC EDUCATION IN RUSSIA 

Prof.Dr. Sergey Borgoyakov (Rusian Education Academy) 

The article contains the analysis of the stages of development of ethno-linguistic education in the 
context of the national language policy of the Russian Federation. 

The first stage (1992 – 2007) was devoted to the shift of the national policy to the ideology of 
multiculturalism. During that period the education policy was aimed at broadening the rights and 
powers of the subjects of education and satisfying ethno-cultural educational needs. The main 
regulatory document adopted at the first stage was the state educational standard comprising the 
federal and regional components. 

The result of the reform of the ethno-linguistic education was the shift from the Soviet model of a 
school to the range of ethno-cultural schools which contemplated teaching by means of native 
languages. The reform, on one side, provided opportunities for the realization of the language and 
education needs of the peoples of Russia and, on the other side, endangered (by implementation of 
the state educational standard) the unity of the socio-cultural and educational spheres. 

The next stage of modernization of the system of education was devoted to the aim of formation of the 
whole-Russian identity as the main goal of national policy. As a result of implementation of such 
strategy, the destructive tendencies in the society were stopped. At the same time, the liquidation of 
the two-component state educational standard (2007) has led to the reduction of the number of pupils 
learning native ethnic languages. 

The conflict between the standard of mandatory learning of state languages of some republics and the 
standard of learning of Russian language has put forward the problem of improvement of the 
regulatory basis of the language education. 

The modern stage of development of ethno-linguistic education has started with the amendments to 
the educational legislation (2018), which have adopted the obligatory learning of native languages, 
while Russian has become one of them. 

Keywords: National-Linguistic Policy, Stages Of Ethno-Linguistic Education In Russia, 
Problems Of Learning Native Languages 
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CHILDREN’S RIGHT TO FREEDOM OF RELIGION OR BELIEF 

Asst.Prof.Dr. Nil Karabağ Bulut (İstanbul University) 

Since children’s religious education and tendencies are governed by their parents up to a certain age, 
the question on children’s freedom of religion is closely related to the scope of parent’s right to 
custody. However a conflict of interest regarding religious development of personality may arise 
between child – especially if deprived of discernment on religious issues-, and custodian/s. In such 
cases, the exercise of right to custody may violate public order or public interests. In this respect, it is 
up to law to settle and prioritize the interest meriting protection. We will approach and comment on 
such issues in this work. 

Keywords: Children’s Right to Freedom of Religion or Belief, Parent’s Right, Right to Freedom 
of Religion or Belief 



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

46

LEAN THOUGHT IN THE FRAME A OVERVIEW OF ACCOUNTING 

Lec. Hasbiye Dizman (Dumlupınar University) 

Nowadays, changes in technology and many other fields are being used. As a result of these changes, 
enterprises need new strategies in order to maintain their existence in a competitive environment in 
which there is intense impact of globalization and to achieve cost advantage. At this point, the lean 
concept emerges. Lean is a concept based on the fact that the work that does not want the employees 
to be overloaded at the right time and at the right place. Although the concept of lean shows its effect 
in many areas, in this study lean thinking concept will be included in lean accounting concept. Lean 
accounting is expressed as a concept that involves the application of lean thinking in accounting 
processes. In this study, it is aimed to draw attention to the lack of literature on the importance of lean 
accounting applications by making a literature review of lean applications and lean accounting and to 
contribute to the future studies. 

Keywords: Lean Concept, Lean Thinking and Lean Accounting 
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A CONCEPTUAL RESEARCH ON LEAN ORGANIZATION AND LEAN THOUGHT 

Lec. Hasbiye Dizman (Dumlupınar University) 

Lean concept refers to a business management system that allows all kinds of organizations. Lean 
systems help businesses find proactive solutions in the face of problems they may face. Lean 
applications are manifested in many areas. In this study, the concept of lean organization and the 
advantages that will be provided will not be included in the literature. The concept of lean organization 
refers to structures that have the ability to get rid of all unnecessary details and move faster. In case of 
lean organizations, it is possible to respond quickly to errors, to correct errors immediately, but to 
respond more quickly to customer requests. The aim of the study is to contribute to the formation of 
lean consciousness in enterprises by giving information about the concept of lean organization. 

Keywords: Lean concept, Lean Thinking and Lean Organization 
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AN INVESTIGATION ON THE CHANGES IN PAST MARKETING FROM PAST TO PRESENT 

Lec. Hasbiye DizmAN (Kütahya Dumlupınar University) 

Change and development is an indispensable fact. Nowadays, the change in technology is especially 
seen in marketing. Marketing is defined as a process that includes identifying current customer needs 
and requirements and anticipating future changes. Because marketing has a dynamic structure, 
marketing environment for most, products and products are regularly changing. In the field of 
marketing, there has been a big change from the past to the present, as well as product-oriented (1.0) 
customer-centric marketing (3.0) and finally marketing (4.0). In the traditional marketing process, many 
factors such as the lack of understanding of the customer's wishes and needs are seen to be 
insufficient compared to the innovations brought by technology. The purpose of this study is to 
examine the transformation of marketing from past to present and also to make a contribution to the 
literature by analyzing the literature on the changes in Marketing 4.0 and the determination of the 
advantages of these changes. 

Keywords: Marketing and change, Marketing 4.0 
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WRONGFUL LIFE LAWSUITS IN TURKISH LAW 

Asst.Prof.Dr. Tülay Aydın Ünver (Istanbul University Faculty of Law) 

The wrongful life cases are related both to medical law and tort law and very controversial all around 
the world. 

In wrongful life cases, a disabled child (in other words his representative) claims that due to the 
negligent act of the doctor, the anomaly could not be diagnosed when the child in the womb. If the 
doctor could have correctly performed the prenatal tests, diagnosed the anomaly and informed the 
child's parents, they would have chosen an abortion and the pregnancy would have been terminated. 
So the disabled child would not have been born. 

In fact, in such cases the anomaly is an incurable disease like Down-Syndrome or Tay-Sachs. For this 
reason, the child is not likely to come to the world healthy. Either the child's birth is to be prevented so 
that he is never to be born or he is to be born with disabilities. Therefore, the cause of the anomaly is 
not a negligent act of the doctor. However, if the doctor could not diagnose the anomaly and does not 
inform the child’s parents about it, the parents could not terminate the pregnancy and therefore the 
birth of the disabled child could not be prevented. 

As in many other laws, the wrongful life demands are not accepted in Turkish Law. Because the doctor 
does not have an unlawful and negligent act against the child who is born with disabilities. The 
anomaly is not caused by the act of the doctor. The birth of the child cannot be considered as damage. 
It is also not possible for the child to demand non-pecuniary damage by claiming that he prefers not to 
be born rather than living as a disabled person. That is because, the right to life is a right accepted in 
the Constitution. Moreover, it cannot be said that the life of disabled people will be a damage 
compared to never living. 

Keywords: Wrongful Life, Neglicent Of Doctor, Non-Pecuniary Damage, Right To Life 
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PROTECTION OF PERSONAL RIGHTS IN CIVIL PROCEDURE 

Asst.Prof.Dr. Birce Arslandoğan (İstanbul University Faculty of Law ) 

From the perspective of the legal order, a person can be defined as an entity with rights. Personal 
rights are the rights about the values that a person holds that define his/her personality. These values 
must be protected by the legal order for ensuring the protection and development of individuals’ 
personalities. In addition to the protection required by substantive law, procedural law must adopt 
regulations to protect the personal rights of the individual in an event where he/she resorts to the 
jurisdiction for the resolution of legal disputes. In this regard, the subject of this paper is the regulations 
about the protection of personal rights in the Code of Civil Procedure (CCP) that defines the rules 
about legal proceedings. First of these regulations is Article 28 of the CCP that regulates the principle 
of publicity. Primary provision about protection of personal rights is review of the case file by the 
parties and the relevant persons. Another main provision is the failure of the party to submit the 
document to the case file. Also, another subject discussed in this paper is whether if a special 
provision in CCP Article 292 regulating taking mandatory tissue and blood samples from the individual 
for determining lineage violates the personal rights of the individual. 

Keywords: Person, Personal Rights, Substantive Law, Procedural Law, Protection 
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THE IMPACT OF 2018 TURKISH FOREIGN EXCHANGE RATE SHOCK ON TRADE FIGURES 

Asst.Prof.Dr. Ferit Karahan (Dumlupınar University) 

Student Talha Kabükoğlu (Dumlupınar University) 

Student Uğur Güler (Dumlupınar University) 

Nowadays, as international trade becomes increasingly important, countries are increasing their 
mutual trade in the base of products and services that they are superior and absolute. Many countries 
prefer the dollar and euro currency in their trade. Especially in 2018, the protectionist policy 
implementations of the USA and the uncertainties in the European Union created foreign exchange 
shocks on the US Dollar and Turkish Lira and Euro / Turkish Lira. Conservative practices and the 
uncertainty environment have affected the foreign trade figures of all world countries. The formation of 
exchange rate shock; input costs in the local currency market outcomes Turkey positively affects 
companies who are through foreign currency input costs were negatively affected firms who are out of 
foreign currencies. The purpose of this research; In the currency market shocks consisting of Turkey, 
the export and import figures were examined were affected in what direction. The study is limited to 
the period between January 2018 and the end of December 2018. 

Keywords: Exchange Rate, Foreign Trade, Conservative Policies 
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THE IMPACTS OF TRADE WAR ON TURKISH FOREIGN TRADE 

Asst.Prof.Dr. Ferit Karahan (Dumlupınar University) 

Student Uğur Güler (Dumlupınar University) 

Student Talha Kabükoğlu (Dumlupınar University) 

The rapid growth of globalization from the past to the present and the liberalization of world trade have 
integrated the countries. Countries that consider this integration as a threat to them, resort to various 
methods to protect their economic culture. The most frequently used of these methods are 
protectionist policies. Today, the protectionist policy measures that have started with the United States 
have turned into a trade war with the Chinese government. The fact that these countries, which have 
the world's two most powerful economies, are in the form of a commercial war, affect all countries. 
trade war on Turkey's economy, and thus try to explain the effects of Turkey's foreign trade is the 
objective of this research. The study was limited to the period from January 2018 to the present. In 
case a quarterly basis in the relevant time period as the research methods were examined over the 
export and import figures for Turkey. As a result of this research, the United States and the duration of 
the trade war between China, Turkey has been found to adversely affect the foreign trade figures. 

Keywords: Trade Wars, USA-CHINA, Foreign Trade, Import, Export 
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A SYMBOLIC COMMUNICATION OF RELIGIOUS CONCEPTS: THE CASE OF BAHA’I 
RINGSTONE SYMBOL. 

Asst.Prof.Dr. Elnaz Nasehi (Near East University) 

Other Arman Arian (Freelance Researcher) 

There are four major symbols in Baha’i faith; Ringstone symbol, The Greatest Name, five-pointed star, 
and nine-pointed star. For the purpose of this study, ‘Ringstone symbol’ is chosen as it visualizes the 
Greatest Name of God in a form of an emblematic sign. Instead of offering an analysis based on code 
theory, this study offers a comparative graphical analysis of the ringstone and other religious symbols. 
The analysis indicates that ‘ringstone symbol’, as one of the main symbols of such an all-
encompassing religion with such universal claims, graphically incorporates the shapes of all the other 
symbols from religions such as Zoroastrianism, Confucianism, Judaism, Hinduism, Mandaeism, 
Christianity, Sikhism, and Islam. 

Keywords: Baha’i Faith, Ringstone Symbol, Graphical Analysis, The Greatest Name, Symbolic 
Communication. 



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

54

PARK DESIGNS FOR ALL CHILDREN WITH DIFFERENT ABILITIES 

Lec.PhD. Buğu Şah (Girne Amerikan University) 

A playground gives children the opportunity to improve their motor senses, learning, social 
development, and decision-making. Playing develops children’s self-confidence, and enhances their 
language, communication and social skills. It provides them with the opportunity to analyze the social 
roles and relationships around them and adopt certain behaviors. This is why fair conditions must be 
established for all children. Inclusive parks allow children with different abilities to equally benefit from 
the playground facilities. One of the most basic rights of children is the right to play. The state, 
municipalities, and designers must be responsible for the children's right to play in the parks. This 
paper aims to create a guide for designer using influences from existing inclusive playgrounds 
throughout the word. 

Keywords: Children with different abilities, Parks, Inclusive playground 
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INDUCTION OF MASSES THROUGH EDUCATIONAL AND PERSUASIVE ASPECTS OF 
DOCUMENTARY FILMS: SEMIOTIC ANALYSIS OF ONE CHAPTER OF “TÜRKIYE’NIN HATIRA 
DEFTERI”. 

Lec. Eser Keçeci (Yakın Doğu University) 

Educational purpose has been always an important priority in documentary films since the birth of this 
genre. Utilizing different techniques and persuasive tools, documentary films can be used as powerful 
ideological tools. While documentaries seem to depict reality based on the interest of their target 
audience, they have potential to employ rhetorical techniques in order to convey the ideological 
message of the filmmakers in a didactic manner. Their factual narrativization of their subject matters 
paved the way for the acceptance of their messages by their audience. This research offers a semiotic 
analysis of the chapter “Mutlu Ol! Bu Bir Emirdir”, directed by Sinan Çetin, from a documentary film, 
“Türkiye’nin Hatıra Defteri”. 

Keywords: Keywords: Semiotics, Documentary Films, Sinan Çetin, Ideological Representation. 
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THE ROLE OF NEIGHBORING COUNTRIES IN SUB-SAHARAN CONFLICTS: THE CASE OF 
SOMALIA 

Assoc.Prof.Dr. Soner Karagül (Çanakkale Onsekiz Mart University) 

Res.Asst. Belma Engin Güder (Çanakkale Onsekiz Mart University) 

The neighbourhood policies are among the external factors that affect internal conflicts. While good 
neighbor relations and their solution-oriented approaches might contribute to the conflict resolution 
process, bad neighbors and bad neighborhood policies pave the way for increase in intensity and 
duration of the conflicts by manipulating or provoking them. The neighboring countries not only have 
an effect on emerging or maintaining of the conflicts with their military-economic-political support and 
policies, but also they might undermine conflict resolution process or peace efforts. Some rational-
realist motivations like political-economic interests, instability caused by the conflicts and spill-over 
effect might lie behind the neighboring countries’ attitudes. Sub-Saharan Africa is one of the conflict-
ridden areas that neighbors have a significant influence. Accordingly, Somalia problem is one of the 
most intractable conflicts that neighboring countries both have affected and have been affected. This 
study discusses the role of neighboring countries on internal conflicts in Sub-Saharan Africa based on 
the case of Ethiopia-Somalia relations, and claims that as long as the bad neighborhood relations 
transform into good relations, it will be more difficult to resolve the conflict and to achieve peace. 

Keywords: Sub-Saharan Africa, Somalia, neighborhood effect, internal conflicts 
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CONSTITUTIONAL PREPARATION PROCESS 

Res.Asst. Gencer Karabekir Karagenç (Ankara Yıldırım Beyazıt University) 

Constitutions are social contracts that are used to make a society live in peace, to limit the powers of 
the governing body, and to guarantee fundamental rights and freedoms. The ability of a community to 
live together in the light of certain common principles and values depends on the social acceptance of 
these texts. While preparing constiutiton which are at the top of the hierarchy of norms, the methods to 
bring the social consensus to the highest point should be preferred. 

Constitutions are the most fundemental legal texts for a society and they are essential in securing and 
protecting the fundamental rights and freedoms of individuals. In this context, the new constitutional 
debates and the process of making the constitution should be conducted as far as possible from the 
infertile debates between political parties and as far as possible from the ideological approaches. 
There is no possibility that any constitution in the world will be fully accepted by all members of 
society. However, it is very important to reach the optimum consensus on the text of the constitution. 
In order to achieve this, it is necessary to make as much participation as possible. 

Keywords: Constitution, Ideal Constitutionmaking Process, , Constituent Assembly, Amending 
the Constitution 
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BUSINESS BLINDNESS AND A RELIABLE CONSULTANT "INTERNAL AUDITING" AS A 
SOLUTION PROPOSAL 

Student İremnur Baloğlu (Dumlupınar University ) 

Businesses are social entities that interact with the community at the local, national and global levels. 
Thesesocial entities constantly evaluate the environment in which they are part of in terms of the 
thoughts and the per-spectives of the individuals. These assessments are critical to the ability of 
enterprises to keep pace with internaland external changes and to gain competitive advantage in their 
sector. However, over time, businesses may failin perceiving the opportunities, threats and risks of 
change in their internal and external environments, and maybecome blind. This is expressed in terms 
of "management blindness" or "management myopia / operation my-opia", which is also referred to as 
distant seeing. This study will focus on the concept of internal auditing as asolution to the problem of 
management blindness and explains what internal audit can do the cope with thismajor danger which 
causes the businesses to miss the changes and developments in their environment in time. 

Keywords: Management Blindness, Management Myopia, Silo Syndrome, Circle Syndrome, 
Internal audit 
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TURKEY’S EMERGING ECONOMIC TIES IN AFRICA: THE RISE OF TRADING STATE 

Anwar Seman Kedir  

Everything about Africa’s relation with other rests of the world has to do with Africa’s vast reserves of 
crucial natural resources. In time of scrambling Africa, Europeans colonial power exploited the vital 
minerals and oil freely; so as during Cold –War period. End of Cold – War shifted the world order from 
bipolar in to multipolar order in which new emerging global actors appear as an alternative partner to 
Africa. The emerging economies such as China, Turkey, India and Brazil embark on taking their share 
of the continent. Yet the approach and motives has changed. 

Turkey is one of these emerging powers – non-traditional partner that massively increased its present 
in Africa since the last two decades. Although, Turkey’s increased interested in Africa started since the 
last two decades, historically Ottomans has enjoyed special relationship with most of North African 
countries and some other few states. Other regions of Africa were considered secondary in the 
interest of traditional Turkish foreign policy. However, the end of 1990s marked the shift in policy, 
Turkey revived its interest on Africa especially sub-Saharan Africa states. The major juncture occurred 
however in 2005 when Turkey officially designated 2005 as year of Africa. 

In this paper, Turkey- Africa relation will be discussed based on Richards Rosecrance’s conceptual 
frame work of trading and virtual state. 

Keywords: Trading States, Virtual States, Economic Diplomacy, Turkish Foreign Policy And 
Turkey And Africa Economic Ties 
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A STRUCTURAL EXAMINATION ON LANGUAGE PHILOSOPHY (WITH SELECTED COUPLETS 
FROM RUMI, AŞIK PASHA AND ŞEYYAD HAMZA) 

Prof.Dr. H.Esra Karabacak (Yakın Doğu University) 

The new meanings acquired by words and the extention of the narraiton from concrete to abstract is 
the result of certain developments in poem tradition. It is through language that philosophers express 
their opinions and share them with and transfer them to other people. Language has an essential 
place in the dissemination and sharing of philosophy. Language is an essential tool of communication, 
it conveys thought. The meanings added by poem to word(s) are extremely important for literature and 
its history. The new meanings acquired by words and the extention of the narraiton from concrete to 
abstract is the result of certain developments in eastern poem tradition. Wording differentiation and 
subject preferences that occur in poem are explained as Persian, Arabian adn Ottoman wording. In 
addition to being a classical court poet, a different meaning-laden style which provoked thinking was 
adopted. They created new and different meanings with old words makign use of literary tradition. 
Human philosophy and naturally language occupies an important place in Turkish literature and 
especially in former Turkish literature. Particularly the philosophical examination of works related to 
sufistic thinking make sure that they become more understandable. Sufism is an element which 
educates and matures a person. It is a system of thinking. In our paper, a language-oriented 
evaluation will be performed based on the couplets and stories of Rumi, Şeyyad Hamza and Aşık 
Pasha. 

Keywords: Rumi, Aşık Pasha, Şeyyad Hamza Poem, Wording, Language Philosophy 
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A STUDY ON GREEN KITCHEN PERSPECTIVES IN GASTRONOMY EDUCATION STUDENTS 

Lec. Ferhat Boztoprak (Atatürk University) 

Lec. Burak Başar (Erzincan Binali Yıldırım University) 

Asst.Prof.Dr. Fatma Başar (Erzincan Binali Yıldırım University) 

It is envisaged that natural resources and environmental pollution of products produced to meet the 
needs of people in the globalizing world will decrease considerably. In this context, there is a big role 
to play in producing enterprises. Sustainable production in the kitchens, the production area of 
restaurants, which is a production facility, significantly affects the natural resources and environmental 
pollution that they consume. The aim of this study is to reveal the green kitchen perceptions of 
students who are studying gastronomy. In this direction, questionnaires were conducted by face to 
face interviews with undergraduate and undergraduate students who took this education in different 
universities. Frequency, percentage analysis, T-test and one-way anova analyzes were performed on 
the obtained data. According to the results of the analysis, it seems that there is a meaningful 
difference between school and waste management (0,05 0,001) and sustainable food (0,05 0,044) 
dimensions that participants read. They also observed that students had significantly different 
perceptions of the green kitchen size according to the classes they were educated in. In this respect, it 
may be suggested that the food to be used in the kitchen be selected from sustainable foods, taking 
into consideration that the staff responsible for the future in the kitchen will be more sensitive to the 
green kitchen. 

Keywords: Green Kitchen, Gastronomy, Sustainable Food 



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

62

IMPORTANCE OF THE MONUMENTAL BUILDING IN HISTORICAL CITIES, KULA VIRGIN MARY 
CHURCH 

Assoc.Prof.Dr. Özlem Atalan (Manisa Celal Bayar University) 

Monumental and civil cultural assets in historical cities should be protected and maintained. The 
combination of monumental and civil cultural assets is important in emphasizing the identity of cities. 
The monumental structures such as mosques, churches, fountains, baths, etc. that we can see in 
traditional texture enrich the identity and texture of this city. 

Kula, the town of Manisa, is an important settlement that has reached today with its traditional 
architectural works made in the 19th century and monumental works dating back to the 16th century. 
In addition to the traditional texture, Kula Kurşunlu Mosque, Sungur Bey Bath, the Virgin Mary Church, 
such as monumental buildings, adds value to the historical identity of the city. In this study, history, 
conservation and restoration of the Church of the Virgin Mary of Kula from past to present will be 
examined. The building will also be evaluated in the context of the value it adds to the historic city. 

Keywords: Historichal Cities, Monumental Building, Kula, Manisa, Virgin Mary Church 
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SUPER VARIABLE COSTING: AN APPLICATION IN GAZIANTEP 

Assoc.Prof.Dr. Niyazi Kurnaz (Kütahya Dumlupınar University) 

Res.Asst. Ali Kestane (Kilis 7 Aralık University) 

In today's information society, the use of technology at the highest level has provided the basis for 
monitoring the new methods for the enterprises to calculate the key costs in decision making and Cost 
and Managerial Accounting Techniques also took their share from this situation. Cost-oriented 
realization of competition competition in global markets forced businesses to use new methods in cost 
management: Throughput Accounting (Süper Variable Costing) method, which is the only direct 
material and material, is taken as input for the cost of production and direct labor and general 
production costs are accounted as expense for the period. The implementation of this method has led 
to some changes in the income statement in terms of analysis; Product mix decisions have had a 
significant impact on the continuation or cessation of product production and the modernization of 
machinery used in production. In this study, Throughput Accounting method was applied by using the 
data of a manufacturing company operating in the Organized Industrial Zone of Gaziantep province 
and as a result suggestions were made for the enterprise to take production decisions in the future. 

Keywords: Super Variable Costing, Throughput Accounting, Theory of Constraints 
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OPTIMIZATION OF SIMAV INTEGRATED GEOTHERMAL ENERGY SYSTEM by EATWOS 

Prof.Dr. Oguz Arslan (Bilecik Seyh Edebali University) 

Asst.Prof.Dr. Aslı Ergenekon Arslan (Bilecik Seyh Edebali University) 

Assoc.Prof.Dr. Süheyla Yerel Kandemir (Bilecik Seyh Edebali University) 

In this study, the integrated geothermal energy analyzed by multi-criteria decision-making dimesion 
scaling. The used data set for the analysis was composed of the design results of integrated circuit 
including the electricity generation, district heating of residences, district heating of greenhouses and 
spas. Organic Rankine Cycle was taken into account for the electricity generation for the first step of 
the integration. The number of heated residences and the heated area of greenhouses were 
analytically calculated. The present status of spas was taken into account the balneological usage. 
EATWOS was used for optimization of the handled geothermal system. 

Keywords: EATWOS, Geothermal Energy, Integrated system. 
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THE EFFECT OF TRUST AND IMAGE ON SERVICE SELLING BEHAVIOR IN THE SCOPE OF 
TKM 

Asst.Prof.Dr. Aslı Ergenekon Arslan (Bilecik Şeyh Edebali University) 

In this study, it is aimed to examine the buying behavior of the consumers through e-commerce within 
the scope of TKM2 model by adding external factors such as Subjective Norm, Confidence and Image 
to Planned Behavior Theory and Technology Acceptance Model. In this study, data of 329 academic 
staff who work in academic staff in universities and who buys holidays on the internet were collected 
by survey method and analyzed by means of scale. Although the main hypothesis proposed within the 
study and 11 sub-hypotheses related to it were not supported and 5 were not supported, there were 
significant relationships between the dimensions of the model discussed. As a result of the study 
model, it was seen that SN, image and trust had a positive and significant effect on academics' online 
holiday purchasing behaviors. The research is important in terms of developing both the firm and the 
consumer roles in the marketing sector, especially in the tourism sector, by determining the effective 
parameters on holiday purchasing intention in the electronic environment. 

Keywords: Tourism, SEM, TAM2 
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CONTENT ANALYSIS OF SUSTAINABILITY PERFORMANCE OF TURKISH BANKING SECTOR 
IN GRI4 AXIS 

Assoc.Prof.Dr. Niyazi Kurnaz (Kütahya Dumlupınar University) 

Mert Osman Sizer  

Res.Asst. Ali Kestane (Kilis 7 Aralık University) 

Thanks to the global developments and increasing technology, the concept of sustainability has 
increased in the banking sector among financial institutions. The sustainability of banks&#39; assets in 
terms of sustainability has revealed a number of responsibilities. The social, environmental and 
economic sustainability performances of the banks within these responsibilities have made them 
extremely important. As a result of the activities in the banking sector, GR4 (Global Reporting 
Initiative) data were included in the sustainability reporting of the banks. 

In this context, in Turkey 14 banks that were created before to assess the sustainability performance 
Grı4 (Global Reporting Initiative) data we set for 14 banks with Gray Relational Analysis Method 
afterwards using content analysis method 31 one Grı4 (Global Reporting Initiative) variable in 
accordance with social, environmental and economic sustainability performances were evaluated. 

Keywords: Sustainability, Bankıng Sector, Performance, Gray Relational Analysis 
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IMMATERIAL COMPENSATION CLAIM OF THE PEOPLE WITH NO DISCRETIONARY POWER 

Assoc.Prof.Dr. Ipek Sağlam (Marmara University) 

It is obvious that when one of the values consisting the personal right is unlawfully infringed, that 
person may suffer from an immaterial loss and may go through a psychological breakdown. In the 
frame of the classical (subjective) theory, when an attack happens to a person’s values adding up to 
his personal right, he will have the capability to demand immaterial compensation only in the case if he 
has the discretionary power to realize and evaluate the outcome of this breach. 

If we look for the realization and the assessment of pain and suffering in the person claiming 
immaterial compensation, the people with no discretionary power will lack these qualities and for this 
reason will not be able to feel pain and the results of the unlawful attack. This theory will lead to the 
conclusion that the people without discretionary power will not be able to claim their moral damages. A 
person for example suffering from mental deficiency, will not be able to evaluate his situation under 
wrongful accusations and will not feel the shame he should if he was healthy and sane. He will not 
loose his will to survive and as a result he will be deprived of his right to claim compensation for his 
pecuniary loss by the law order. Another person who has full capacity under the same conditions 
however; will have the opportunity to file a suit to demand moral compensation. 

In short, the notion of immaterial compensation must be purified of all sorts of subjectivity. According 
to the objective theory which we weigh in with claims that; the breach in one of the values of a 
personal right by itself will create an immaterial damage. Without considering the capacity of grieving; 
any decrease in a personal right will justify the demand of immaterial damages. This theory which 
evaluates the immaterial damage in an objective manner terminates the discrimination made on the 
above mentioned issue and provides a solution for the people with no discretionary power to maintain 
compensation for their immaterial damages. 

Keywords: Discretionary Power, Immaterial Compensation, Personal Right. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION AND TIME PERCEPTION: A RESEARCH 
AT A PUBLIC INSTITUTION IN KÜTAHYA 

Asst.Prof.Dr. Meltem Dil Şahin (DPU) 

Student Selahattin USLU (DPU) 

The concept of time forms the basis of social life all over the world. Human life is limited to a specific 
time criterion. Therefore, individuals, families, societies, nations and civilizations determine their 
private and social lives according to certain time periods and plan their lives accordingly. While time is 
actually an abstract concept, it has a concrete effect by being shaped by social life and reflected on 
the behavior of individuals. 

Although time is also a universal concept; individuals' perceptions of time and thus time perspectives 
may be different due to differences in the cultural, religious, economic, technological and occupational 
characteristics of individuals and societies. Similarly, people who have different time perceptions may 
differentiate in terms of their approach to social relations, relations with relatives and coworkers and 
the degree of job satisfaction and level of success. 

In this context, it is investigated whether there is a relationship between job satisfaction and time 
perceptions of individuals through this research. For this purpose literature review was conducted 
through job satisfaction and Time Perspective Theory by Zimbardo&Boyd and a questionnaire was 
applied to 163 personnel working in a public institution in Kütahya using the Minnesota Job 
Satisfaction Scale and Time Perspective Scale developed by Zimbardo. The valid 122 questionnaires 
were analyzed in SPSS 18.0 statistical package program. The results of the hypothesis and the 
analyzes were presented and the relationship between the job satisfaction levels and the time 
perceptions of the employees was examined. 

Keywords: Job satisfaction, Time perceptions, Zimbardo Time Perspective Scale. 
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RELATIONS BETWEEN AZERBAIJAN AND UZBEKISTAN IN THE PERIOD OF INDEPENDENCE 

Res.Asst. Gunel Asadova (ASAU) 

Res.Asst.PhD. Farrukh Rahimov (ASAU) 

Azerbaijan and Uzbekistan The two sister countries on the two shores of the Caspian Sea ızlı the 
USSR maintained these relations after the two Republics, which had very close relations, gained their 
independence. The establishment of direct relations between Azerbaijan and Uzbekistan began in the 
period when both countries were in the hands of the USSR. In October 1990, the delegation of 
Azerbaijan paid an official visit to Tashkent. The Embassy of the Republic of Azerbaijan in the 
Republic of Uzbekistan began operations in 1996. The Embassy of the Republic of Uzbekistan took 
office in May 1998. The relations between Azerbaijan and Uzbekistan are realized in two sides and 
multilateral forms using various forms and tools. Relations between the two states, mutual visits of 
government and government representatives, meetings within the framework of various international 
and national institutions, telephone conversations, note exchange, relations at the embassy and 
consular level etc. shapes From 1995 to the year 2018, 8 meetings were held between the Republic of 
Azerbaijan and the Republic of Uzbekistan at the Presidents' level. Azerbaijan and Turkey in Turkish 
Studies, also based on the information of Russian and international institutions in a variety of official 
sources and other languages of today and tomorrow has studied the relationship between the two 
countries brought out. 

Keywords: Azerbaijan, Uzbekistan, USSR, Historical Silk Road, economy 
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NON-PECUNIARY DAMAGES BASED ON THE VIOLATION OF PERSONALITY RIGHTS DUE TO 
WRONGFUL SEIZURE AND PROVISIONAL MEASURES  

Asst.Prof.Dr. Kürşad Yağcı (Istanbul University School of Law) 

Compensation of non-pecuniary damages due to the violation of personality rights as a result of 
wrongful seizure requires the fulfillment of the conditions sought in Article 58 of the Turkish Code of 
Obligations (TCO). Accordingly, wrongful seizure should constitute an unlawful violation of personality 
rights. As a result of this violation, non-pecuniary damages should occur. Finally, there should be a 
proper causal link between the wrongful seizure (act) and the non-pecuniary damages. Additionally, 
the perpetrator must be faulty or under strict liability. Wrongful seizure constitutes an attack to the 
individual's economic reputation and dignity. The degree of non-pecuniary damage caused by 
wrongful seizure does not have to be severe. The jurisprudence of the Turkish Court of Cassation with 
the opposite view is not justified; severity of non-pecuniary damage is not a condition of compensation; 
it only aids the judge as a factor to determine the amount of compensation (Turkish Civil Code (TCO) 
Art.4). 

If the subject of the wrongful seizure is the assets of a third party who is not actually indebted, the third 
person may liberate his property which is unjustly distrained by an action of replevin. In addition, the 
third person may request the “bad faith damages” according to the Article 97/XV of Enforcement and 
Bankruptcy Code (EBC). The bad faith damages regulated under EBC Art.97/XV is a separate type of 
compensation than the pecuniary and non-pecuniary damages provided by the general provisions of 
the Turkish Code of Obligations. In addition to the bad faith damages regulated in EBC Art.97/XV, the 
court may also rule for the compensation of pecuniary and/or non-pecuniary damages in accordance 
with the general provisions of the Turkish Code of Obligations. However, it is not justified that the 
Turkish Court of Cassation seeks the bad faith of the perpetrator also to accept the claim of non-
pecuniary damages under TCO Art.58. Furthermore, according to the Court, it is also essential that the 
wrongful seizure to be de facto executed. The Court concludes that no non-pecuniary damage occurs 
at the stage of registration of assessment; therefore, no compensation is necessary. However, this 
practice of the Court of Cassation is also unjustified. 

It should be mentioned as a separate issue that in the event of “wrongful provisional seizure”, the 
creditor is obliged to compensate all the losses suffered by the debtor and the third party (EBC 
Art.259/I). On the other hand, in accordance with article 399/I of the Code of Civil Procedure (CCP), 
the plaintiff is liable to indemnify the defendant or the third party for damages caused by “wrongful 
provisional measures”. In this case, in order to claim non-pecuniary damages due to wrongful 
provisional seizure or provisional measures; provisional seizure or provisional measures must be 
wrongful to the extent that the personality rights of the debtor or the third party are violated. There 
must be moral damage and a proper causal link between wrongful provisional seizure / wrongful 
provisional measures and the non-pecuniary damage. According to the majority of the Turkish doctrine 
and to the practice of the Court of Cassation, the liability for pecuniary damages arising from wrongful 
provisional seizure / wrongful provisional measures is covered by the “strict liability” and therefore, the 
fault of the perpetrator is not sought as a condition. However, in order to claim compensation for the 
non-pecuniary damage arising from wrongful provisional seizure / wrongful provisional measures, it is 
sought as a condition for the perpetrator to be faulty. 

Keywords: Non-Pecuniary Damages Based On The Violation Of Personality Rights Due To 
Wrongful Seizure, Non-Pecuniary Damages Based On The Violation Of Personality Rights Due 
To Provisional Measures, Non-Pecuniary Damages Due To Wrongful Seizure, Non-Pecuniary 
Damage 
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VOLATILITY SPILLOVER EFFECT BETWEEN CRUDE OIL AND EXCHANGE RATE: THE AFRO-
EURASIAN COUNTRIES CASE 

Lec. Esra Cebeci (Selçuk University) 

Assoc.Prof.Dr. Fatih Kaplan (Tarsus University) 

After the 11 September 2001 terrorist attack in the United States, large fluctuations occurred in the 
exchange rates of many countries and international oil prices. Afro-Eurasian countries, which have a 
significant share in world oil trade, have also been affected by these fluctuations. In this context, the 
aim of this study is to investigate the effect of the spread of volatility between exchange rates and oil 
prices for Afro-Eurasian countries. The method developed by Hafner and Herwartz (2006) was used to 
measure the effect of volatility spillover. The reason why this method is preferred is that it tests the 
causality in variance, taking into account the varying variance in time series including economic 
fluctuations. As a result of the analysis made by using monthly data for 2002: 01-2018, the existence 
of a volatility spillover effect from oil prices to foreign exchange rates in Afro-Eurasia countries was 
determined. 

Keywords: Exchange Rate, Crude Oil, Afro-Eurasian Countries 
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CAN BITCOIN EVER BE AN INTERNATIONAL CURRENCY? 

Most Gulnahar Banu (Ibn Haldun University) 

The purpose of this study is to analyze the potentiality of bitcoin as an international currency. For this 
purpose, at first, the properties of an international currency are discussed. Later, one of the property is 
tested by applying VAR model. The dependency of bitcoin is one of the controversial topic regarding 
bitcoin. To test this property, the relationship between bitcoin and dollar parity is analyzed by applying 
VAR model with daily data from 17-8-2010 to 29-3-2018. It is found that the coefficients are not 
significant and there is no causal relationship between variables of interest. In addition to this, when 
subject to shock the response is not remarkable. 

Keywords: Bitcoin, International Currency, Dollar- Euro Parity, Gold, VAR Model. 
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EFFECT OF THE ERASMUS PROGRAMME ON THE OUTGOING STUDENTS: THE EXAMPLE OF 
SELCUK UNIVERSITY 

Lec.PhD. Seda Çankaya (Selçuk University) 

Erasmus Programme is one of the cultural exchange programme which enable students to study one 
or two semester in European or Programme Countries. Turkey has been a full participant to the 
Erasmus programme since 2004 with the establishment of National Agency. Selcuk University has 
started to exchange students since 2005. 

In this study, the effect of erasmus exchange program will be evaluated. In this study qualitative 
research method is used and data are obtained by applying semi-structured interview technique. 
Descriptive method was used to analyse the research data. Some questions were asked to the 
students of Selcuk University who went to Polish Institutions framework of Erasmus Exchange 
Programme in order to evaluating the impact of the programme. The dimension of the foreign 
students' communication with each other will be tried to be determined, through the questions of the 
study. The results of the study show that Erasmus Exchange programme is successful to provide 
opportunities for intercultural encounters and increases the effect of language learning . 

Keywords: Keywords: Erasmus Programme, Exchange, Intercultural Communication, Students 
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THE ROLE OF WOMEN IN ECONOMICS 

Tuğba Çavuşoğlu (Karabük Üniversitesi) 

The role men and women have always difference in a society. Women who have been subjected to 
various tortures throughout the history, who have been taken away from the right to education and 
bought and sold as a commodity, are a secret weapon for economic development. Women 
entrepreneurs should be given importance in order to produce, to have a say in production. It should 
be avoided from the male-dominated society and in order to increase the number of women 
entrepreneurs, the level of education should be improved so that economic development can gain 
acceleration. We can clearly see the importance of education as compared to female labor force 
participation rates between developed countries and developing countries. In this study, ıt was 
compared the effect of the level of education to employement between Turkey and the member 
countries of European Union and it was observed that a devolopment of education equvalient to 
female labor force participation. Also, the level of education and employment conditions were rewieved 
and commented bewteen at the beginning of globalization in Turkey from 1980 to nowdays. 

Keywords: Female-Male Roles, Female Employment Ratio, Education Level, Economic 
Development 
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THE ANALYSIS OF TURKEY’S FOREIGN TRADE WITH AFRO-EURASIAN COUNTRIES WITH 
GRAVITY MODEL 

Assoc.Prof.Dr. Fatih Kaplan (Tarsus University) 

Lec. Esra Cebeci (Selçuk University) 

China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Russia, Saudi Arabia, South Korea, South 
Africa and England which have a significant share in Turkey's foreign trade, are called the Afro-
Eurasian countries. These countries are among the top twenty countries in which Turkey's foreign 
trade after 2000. In this context, the purpose of the study, foreign trade between African-Eurasian 
countries Turkey is to analyze the gravity model. To this end, the 12 countries engaged in foreign 
trade with Turkey 2000-2017 period data and panel data is used. Poisson Pseudo Maximum 
Likelihood (PPML) method which can make consistent estimations in small samples was used in the 
analysis of the study. The analysis results for Afro-Eurasia in foreign trade with countries from the 
gravity model variables are not available. According to the results obtained from Turkey's volume of 
trade carried away with the countries concerned after 2000 shows that independent. 

Keywords: Afro-Eurasian Countries, Gravity Model, Foreign Trade 



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

76

THE INTERACTION OF GREEN ENTREPRENEURSHIP WITH GREEN ECONOMY IN TURKEY 

Halil Şahin (Karabük University) 

The importance of environmental issues is a problem with the growth of global enterprises in our 
country. The nature of the developing globalized economy harms the environment due to rapid 
industrialization and high profits. Particularly, negative externalities are caused due to damages to the 
environment. Green entrepreneurship and green economy are trying to provide people with more 
possible and livable environment against the factors that destroy the environment. The aim of this 
study against the increasing environmental pollution in Turkey, examining the interaction with the 
green entrepreneurship of the green economy, it is intended to eliminate uncertainty in environmental 
risk situations are encountered. From these results, giving place to the development of green 
entrepreneurship in Turkey, sustainable development and the green economy of the effectiveness of 
the Human Development Index (HDI) is believed to be trying to make a contribution. 

Keywords: Global Entrepreneurship, Green Economy, Green Entrepreneurship, Economic 
Sustainable Development, Environmental Risk. 
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IMPORTANCE OF PARTICIPATION BANKING AND CONTRIBUTION TO FINANCIAL STABILITY 
IN TURKEY 

Halil Şahin (Karabük University) 

The aim of this study is to provide services based on Islamic principles of participation banking in 
Turkey's banking system in terms of how important the issue is to analyze the benefits of financial 
stability and to contribute to the academic literature. In this study; After mentioning the details of 
participation banking and important issues related to the content, the financial stability of the 
participation banks in the banking sector was analyzed. These analyzes were interpreted by using the 
data obtained from the income and balance sheet tables of participation banks for the years 2001-
2019. Additionally; The advantages and disadvantages of the funds collected in this article, in terms of 
shareholders, equity, assets, funds, number of branches, net profit, number of personnel, capital 
adequacy, income-expense ratios, sustainable contribution to financial stability are examined. In my 
current paper, it is believed that it will guide the participation banks and other banks in terms of 
financial stability. 

Keywords: Participation Banking, Islamic Banking, Financial Stability Analysis, Turkey Banking 
Sector. 
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A NEW APPROACH TO TURKISH COMPENSATION LAW: AWARDING DAMAGES FOR NON-
PECUNIARY LOSSES VIA PUNITIVE DAMAGES AWARDS 

Assoc.Prof.Dr. Murat Topuz (Marmara University) 

Damages are awarded to compensate the claimant under Turkish law. The object of damages for 
breach of contract or tortious act is simply to put the victim into the position in which he would have 
been, if the contract had been performed or if the tort had not been committed. For the present 
purpose, loss includes any harm to the person or property of the claimant. A further consequence of 
the compensatory principle is that the claimant can recover damages that may not exceed the actual 
loss. A claimant can sometimes recover moral damages for pain and suffering under Turkish law. 
However, it is obviously not easy to measure the amount of such damages for distress resulting from 
the discomfort can be recovered in such cases. Even though there are different methods regarding the 
principles on which such assessment proceeds, both bases may lead to same limited amounts. In 
other words, the distinct methods of assessment will not invariably lead to diverging results. This 
limited aspect of the moral damages is perhaps cannot be explained either on the ground that the 
damages are deterrent or preventive in nature. Moral damages cannot be recovered under Roman 
Law and such rule is founded on the assumption that the difficulty and uncertainty regarding the loss 
that has to be quantified in terms of money. However, under Anglo - Saxon law the court will take the 
claimant’s overall position into account in determining the different basis on which damages are to be 
assessed. As a general rule, punitive damages or multiple damages can be available under Anglo - 
Saxon system. This punitive aspect of the principle is most readily illustrated by the non-pecuniary 
damages or non-economic damages under United States law. In the United States, punitive damages 
have been awarded in excessive and uncertain amounts. The purpose of such assessment of 
damages is to deter and to punish the defendant. In our opinion, even though the compensatory 
principle is available for pecuniary damages, it does not achieve much the same function by awarding 
non-pecuniary damages. Therefore, it will be a welcoming provision for Turkish Code of Obligations 
where the claimant has a cause of action to recover punitive damages regarding non-pecuniary 
damages. 

Keywords: Compensation Law, Non-Pecuniary Losses, Compensatory Damages, Punitive 
Damages, Multiple Damages 
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RELATIONSHIP BETWEEN THE PERSONAL CAREER PLANNING AND THE PERCEPTION OF 
PERSONAL ACHIEVEMENT: A RESEARCH IN PAMUKKALE UNIVERSITY 

Student Hasibe Seçer (Pamukkale University) 

Assoc.Prof.Dr. Esin Barutçu (Pamukkale University) 

Prof.Dr. Celaleddin Serinkan (Pamukkale University) 

The rapidly evolving of economic, technologic and social developments had obligated the individuals 
and as well as the organizations to change. The individuals search for the way of reducing increasingly 
concern of the future for them. For this reason, they have resorted to learn the various techniques and 
methods. They have come to specialize on the methods of motivational techniques, performance 
appraisal and career planning. Especially the planning of career renders a selection of ways to be 
followed, as well as giving the opportunity to decide where they want to be present at the future. The 
individuals intend to learn their own personal characteristics, recognize the opportunities, set a goal 
and increase the level of individual achievement. 

The aim of this study is to investigate the relationship between career planning and personal 
achievement. This thesis was studied on questionnaire, prepared by 5-point Likert scale with 
Pamukkale University students of the Faculty of Economics and Administrative Sciences. 

As a result of the study, a significant and positive relationship was found between career planning and 
personal achievement. In addition, a positive relationship was found between the dimensions of career 
planning and personal achievement. 

Keywords: Career planning, personal achievement, Pamukkale University, Students 
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EMERGENCE OF FACTORING APPLICATIONS IN TURKEY AND ITS EFFECT ON ECONOMIC 
GROWTH IN 2000’S 

Gözde Çelebigiller (Karabük University) 

Depending on the expertise of the countries, the products and services produced or the products and 
services produced differed from the needs of the countries and caused the countries to trade with 
each other. Certain financial techniques and rules have been established to ensure that international 
trade takes place in a sound manner. Factoring, which is an alternative finance technique, is a source 
of financing in both international and national trade, while eliminating the risk of collection. Factoring 
for businesses aiming to open up new markets in cross-border trade; it is used as a financial tool that 
provides convenience with guarantee, collection and financial services. Factoring system was first 
applied by banks in Turkey and the first application was made by Economy Bank in 1987. Referring to 
Turkey factoring system Turkey is in the 8th place with the share of GNP and the total transaction 
volume ranking ranks 9th in Europe. At the present time considering factoring transactions, it is 
observed that domestic trade finance continued. Even though we take part in the best international 
factoring companies, 75% of this is domestic factoring. The factoring system, which enters into 
exportation in order to encourage exportation to our country, has become a factor that provides 
financing to SME enterprises at high costs, far from its aim. This study discuss the historical 
development of the factoring application and later give information about the development in Turkey 
and than determine the impacts of factoring on the growth. 

Keywords: Foreign Trade, Factoring, Finance 
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ARE THEY MOVING UNEMPLOYMENT AND GROWTH RATES TO PROCYCLE IN TURKEY? 

Student Ezgi Kabacali (Karabük University) 

Assoc.Prof.Dr. Hayrettin Kesgingöz (Karabük University) 

As other countries in economic growth and unemployment in Turkey's economy policies and practices 
are among the most important indicators. These two macroeconomic indicators have been studied 
together as there is a relationship between growth and unemployment in the economy. Although the 
area is quite high employment figures in Turkey's economy has been growing proportion of the labor 
force. Even more so in the years of crisis, unemployment rates continue to increase despite the 
economic growth. The 2001 banking crisis and the 2008 global crisis have seen a decline in growth 
rates. Looking at the rates, the unemployment rate increased. In the following years, while growth 
rates increased, unemployment continued to increase in an adverse way. Although the unemployment 
rate of growth in the economy Turkey between developing countries has increased every year. In this 
study, the relationship between economic growth and unemployment for the period of 2000-2018 has 
been investigated as the same or reverse direction with conjuncture. The reasons for the movement of 
unemployment and growth rates related to the absence of conjuncture direction have been completed. 

Keywords: Growth, unemployment, Cycle, Turkey 
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IS THE SUCCESSFUL INDICATOR IN MEASURING MACROECONOMIC PERFORMANCE 
ECONOMIC HOSTNESS INDEX FOR E-7 COUNTRIES? 

Assoc.Prof.Dr. Hayrettin Kesgingöz (Karabük University) 

Student Ezgi Kabacali (Karabük University) 

Inflation and unemployment rates are macroeconomic indicators that have a negative impact on each 
country's economy. Arthur Okun was the first to reveal the misery index between inflation and 
unemployment. The discontent index shows the sum of inflation and unemployment. According to the 
index, it is assumed that the rising unemployment and high inflation rates cause international 
economic and social costs. This is a situation that states do not want in economies. The Arthur arrow 
discontent can be used to measure poverty rates. High inflation and rising unemployment increase 
poverty and lead to new poverty. The index was rearranged by Robert Barro in order to compare the 
macroeconomic performance of states. Interest and growth rates have been added to the sum of 
inflation and unemployment rates. China, India, Brazil, Russia, Indonesia, Mexico and Turkey consists 
of the E-7 countries. These countries have made great progress in the last 20 years and have become 
one of the most powerful economies in the world. In this study, read and index for economic discontent 
after 2000 to E-7 countries, including Turkey, of Barron put forward by the discontent index will be 
calculated. In this study, the macro economic performance of the countries will be compared with the 
index calculated for the countries and the index will be evaluated as an explanatory variable for the 
country performances. 

Keywords: Inflation, E-7 Countries, Discontent Index, Unemployment. 
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POVERTY AND ALLEVIATING POVERTY: IN TURKEY 

Hatice Dağlı (Karabük University) 

The problem of poverty, which is under the level of human dignity and financially inadequate, is a big 
social phenomenon which is still going on. Although it is seen in less developed countries, it also 
appears in developing countries. Therefore, poverty has become a common problem among countries. 
Poverty and injustice in the distribution of income, adversely affects individuals economically, socially 
and psychologically. Since poverty is a relative concept, the way of solutions used in each country are 
different. The World Bank and the United Nations Development Program aim to reduce global poverty. 
At the Human Development Index ranking published by the United Nations Development Program in 
2017, Turkey has taken place at 64th with the 0.791 index value. In the same year according to 
released data based on gross national income per person on purchasing power parity (PPP)Turkey 
was ranked 50th with $ 24 804 among 191 countries. According to research conducted in February 
2019 by TURK-IS, in Turkey the hunger threshold for a four-person households as 2.029 TL, while the 
poverty line is announced as 6.609 TL. In this study poverty, the concepts of poverty, poverty 
indicators and methods of struggle against poverty that are considered. 

Keywords: Poverty, struggle against poverty, poverty rate 
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EATWOS ANALYSIS of S-TYPE ORC-BINARY GEOTHERMAL POWER PLANT 

Prof.Dr. Oguz Arslan (Bilecik Seyh Edebali University) 

Asst.Prof.Dr. Aslı ERGENEKON ARSLAN (Bilecik Seyh Edebali University) 

Assoc.Prof.Dr. Süheyla YEREL KANDEMİR (Bilecik Seyh Edebali University) 

In this study, taking the different parameters into account, different designs of S-Type ORC power 
plant have analytically conducted. In the designs, Simav geothermal resources have been taken into 
consideration as the source of plant. Then, the best design has been determined using EATWOS in 
the viewpoint of the working conditions. 

Keywords: EATWOS, Geothermal Energy, S-Type ORC 
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A STUDY ON FACADE ARRANGEMENTS OF TRADITIONAL KULA HOUSES 

Assoc.Prof.Dr. Özlem Atalan (Manisa Celal Bayar University) 

In Anatolian cities and towns, before the 20th century, a large housing and a living culture were 
formed. Traditional houses; have been changed and developed with the organic texture shaped 
facades. Kula traditional houses were built from the beginning of the 17th century until the beginning of 
the 20th century. However, to the present day, the architecture of the residence, which survived from 
the late 18th century to the beginning of the 20th century. The facades and windows of these houses 
reflect the architectural features of the period. This study; Kula's traditional houses include facade 
layouts, occupancy gap ratios, and functional, structural and aesthetic analysis of door-windows. 

Keywords: Traditional House, Traditional Facade, Windows and Doors, Kula, Manisa 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL TRUST AND ORGANIZATIONAL 
COMMITMENT: A RESEARCH IN DENİZLİ TEXTILE ENTERPRISES 

Student Ayşe Nur Yaman (Pamukkale University) 

Assoc.Prof.Dr. Esin Barutçu (Pamukkale University) 

Prof.Dr. Celaleddin Serinkan (Pamukkale University) 

One of the foundations of the healthy functioning and sustainability of human relations is trust. Trust is 
the positive expectation of a person against another person. Creating an environment of trust is of 
great importance not only for individuals but also for organizations. Organizations that leave a positive 
image to their members and do not approach with suspicion can provide continuity with a stronger 
trust. Therefore, the importance of the concept of organizational trust is increasing in today's world 
where rapid changes and new insights are formed. Organizational commitment generally refers to the 
balance between the interests and objectives of the individual and the strategy and objectives of the 
organization. Thus, in terms of both the employee and the organization is lucrative. In the context of 
organizational commitment, the individual will be able to demonstrate both knowledge and ability and 
ensure the continuity of the achievements; organizations will also get a high yield from the 
performance increase of the employee. 

This study was conducted to mid-level managers working in medium-sized textile enterprises 
operating in Denizli Organized Industrial Zone. The relationship between organizational trust and 
organizational commitment levels of mid-level managers of 18 firms selected by sampling method was 
investigated. According to the findings; There is a positive relationship between organizational trust 
and organizational commitment. 

Keywords: Organizational Trust, Organizational Commitment, Textile, Business 
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IMPACT OF FEBRUARY 28 PROCESS IN THE FETO "DEEP STATE" RELATIONSHIP 

Lec.PhD. Aysel Özdemir Çolak (Bülent Ecevit University) 

Following the February 7 MİT Crisis, 2012, the Fettullahist Terrorist Organization (FETÖ), the 
perpetrator of the Crisis, has occupied the country's agenda. Since then on, indirect interventions on 
civilian authority ended with the July 15 coup attempt, 2016, all led by the FETÖ. In all “foreign-
backed” coup and intervention taking place in Turkey "deep state" that has been the name of the 
bureaucratic tutelage over the democratically elected government has been the embodiment of the 
assets in question at any time. In this context, it is extremely important to put forth the position of 
FETÖ in the deep state structure. 

This study aims at examining the place of FETÖ in “deep state” structure. In particular, it attempts to 
discuss the projects of “green belt” led by the USA after 1980 and of forming tutelary groups suitable 
for Turkey’s conservative social structure within the framework of creating and placing the FETÖ as a 
main actor of Turkey’s “deep state”. In the process of replacing the age-old deeps state actors with the 
elements of the FETÖ, the process of February 28 intervention is extremely important. 

Keywords: Deep state, FETO, February 28, Intervention 
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OPTIMZATION OF RANQUE-HILSCH VORTEXTUBE INTEGRATED VAPOR COMPRESSION 
COOLING CYCLE BY EATWOS MODELLING 

Prof.Dr. Oğuz Arslan (Bilecik Şeyh Edebali University) 

Asst.Prof.Dr. Merve Şentürk Acar (Bilecik Şeyh Edebali University) 

In this study, Ranque-Hilsch vortex tube integrated vapor compression cycle (RHVTVCC) was 
analyzed by multi-criteria decision-making dimesions modelling. The analytical solutions of energy and 
exergy efficiencies and operating parameters of RHVTVCC were used data set for the analysis. In this 
way, 50 different RHVTVCC designs were used in optimization. EATWOS was used for the 
optimization of RHVTVCC. 3 step modelling was handled in the analysis including single output model 
and coupled output model. 

Keywords: EATWOS, Energy, Exergy, Ranque-HilschVortexTube, Refrigeration 
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COMPENSATION MODALITIES OTHER THAN CASH COMPENSATION FOR MORAL DAMAGE 

Assoc.Prof.Dr. Arzu Arıdemir (İstanbul University) 

As per Article 58/1 of the Turkish Code of Obligations (“TCO”), one is entitled to claim compensation in 
cash for moral damage provided that the claimant’s rights relating to the personality have been 
violated. With article 58/2 of the TCO, the judge is vested with a broad right of discretion with regards 
to the modality of compensation. Accordingly, instead of or in addition to compensation in cash, any 
other modality of compensation such as judicial reprimand or publication of reprimand may be 
awarded. 

However, other dispositions regarding compensation for moral damages do not grand such broad 
discretionary power to the judge in terms of compensation modalities. For example, article 58 of the 
TCO providing for compensation for moral damages in case of death or injury does not allow judge to 
award any compensation other than compensation in cash, like article 174/1, 121, 26/2 of the TCO. 

The very first question to be resolved is whether compensation in cash is compulsory according to the 
aforementioned provisions. Subsequently, the scope of application of article 58/2 of the TCO and the 
diverse modalities of compensation will be set forth. For example, it will be answered questions such 
as whether a symbolic compensation may be qualified as a compensation in cash, whether judicial 
reprimand and its publication differ from the declaratory judgment for violation of rights relating to the 
personality (art. 25/1-2 of the Turkish Civil Code) or not, whether one can be sentenced to apologies 
as compensation for moral damage, whether compensation for the benefit of others can be qualified 
as an alternate modality of compensation for moral damages. 

Consequently, the question of modalities of compensation for moral damage, depending to the nature 
and purpose of compensation of moral damage, will be discussed in light of the scholars’ view and the 
jurisprudence. 

Keywords: Compensation For Moral Damage, Symbolic Compensation, Judicial Reprimand, 
Compensation For The Benefit Of Others 
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OPTIMZATION OF RANQUE-HILSCH VORTEX TUBE INTEGRATED DRYING SYSTEM BY 
EATWOS 

Prof.Dr. Oğuz Arslan (Bilecik Şeyh Edebali University) 

Asst.Prof.Dr. Merve Şentürk Acar (Bilecik Şeyh Edebali University) 

In this study, the optimization of Ranque-Hilsch vortex tube integrated drying system “RHVTDS”; 
which was designed with the experimental results of RHVT was analyzed by multi-criteria decision-
making dimesion scaling. The pressure values, RHVT bodies, control valve angles were used as an 
input parameters of the models. Also, the energy and exergy efficiencies of the system were the 
output parameters of the models. The integrated drying system was optimized with the EATWOS 
method by using the 880 different system designs. 

Keywords: EATWOS, Drying, Energy, Exergy, Ranque-Hilsch Vortex Tube 
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THE RIGHT TO RESPECT PRIVACY WITHIN THE SCOPE OF THE CONSTITUTIONAL COURT’S 
BERRAK TÜZÜNATAÇ DECISION 

Assoc.Prof.Dr. Sanem Aksoy Dursun (İstanbul University) 

The famous Turkish model Berrak Tüzünataç’s photo was taken when she was kissing her boyfriend 
in her balcony by a TV Channel. She appealed to the Turkish Constitutional Court claiming that her 
personal rigts were violated but the high court rejected these claims. According to the court the 
model’s balcony cannot be regarded as her private area because anyone passing outside her house 
can see her. As she was in her balcony and did not do anything to prevent this situation she waives 
her photos being taken from outside. The Court saw these photos in the scope of press freedom. 
However in a similar case French Court ruled in a different way. In the lawsuit between Kate Middleton 
and French Tabloid Closer the court ruled that taking the topless photos of the princess in her private 
balcony can not be regarded as freedom of the press; it is the violation of her personal rights. The 
comparion of these two decisions will be examined in this paper taking into consideration the border 
between the press freedom and personal rights. 

Keywords: The right to Respect Privacy, Public Area, Private Area 
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THE IMPACT OF E-COMMERCE ON INTERNATIONAL TRADE: IN TURKEY 

Şuse Ecem Sertoğlu (Karabük University) 

The aim of this study is to investigate the impact on Turkey’s international trade with the case study of 
electronic commerce with Turkey. E-commerce offers many economic benefits to all countries. 
Although the benefits of e-commerce are more intense in developed countries in the short term, they 
provide more benefits to developing countries in the long term. According to some researches, e-
commerce applications have a negative impact on corporate earnings at the beginning, but after a 
certain progress, it encourages the rapid growth of corporate profits. The average utilization rate of e-
commerce in the retail industry, 9.8% in developed countries, this average 4.8% in developing 
countries, this rate is 4.1%, while in Turkey. According to a report published in 2017 TÜSİAD's e-
commerce volume in Turkey grew by 37% compared to the previous year, reached 42 billion. But it 
may seem that e-commerce in how serious a growth rate remained behind relative to the total retail 
market of developing countries, Turkey. The theories discussed in this article provide policy 
recommendations for managing, regulating and developing international e-commerce in trade, 
governments and the economy. 

Keywords: Keywords: E-commerce, Economy, Internet, International Trade, Turkey 
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A STUDY ON HOUSING POLICIES IN TURKEY FROM PAST TO TODAY 

Assoc.Prof.Dr. Murat Yaman (Dumlupınar University) 

Lec. Erkan Çakir (Dumlupınar University) 

When a look is given throughout the historical development of the housing sector in Turkey, it is seen 
that the 1930s is an important milestone. Because the first steps of the cooperative system were taken 
on that date. Thereupon, the scope of the cooperative system got started to expand with the 
construction of buildings for immigrants initially, and then that of public housings. Later on, a different 
process of formation was involved in housing issue after the second world war. Especially, on the one 
hand, the increase in industrial- focused socio-economic developments in cities, on the other hand, 
mechanization in agriculture had significant effects on immigration. These immigration waves formed a 
basis for long-lasting problems such as housing shortage and squatting. With the beginning of the 
planned term, the housing policies were required to immediately intervene in these problems. But, 
tending towards different identities and new mentalities over time with respect to housing problem and 
policies made the issue more controversial. 

In this study, the historical process of the housing problem in Turkey will be discussed in detail. The 
housing practices made on these issues and their availability will be discussed. Besides, the primary 
targets of today’s housing policies and their positive and negative aspects will be evaluated. New 
suggestions will be offered on cities and housing policies in the future. 

Keywords: Keywords: Housing, Cooperative System, Housing Policy, Urbanization. 
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THE IMPORTANCE of HUMAN CAPITAL in the ECONOMIC GROWTH PROCESS 

Asst.Prof.Dr. Yavuz Odabaşı (Dumlıpınar University) 

Having an economically strong and great structure is the main goal of all countries. The most 
important issue in order to achieve this goal is to maximize the production power of the economy 
within the available resources. Classical Growth Theories emphasize that the economic growth based 
on the production process is due to physical capital accumulation. However; it was observed that 
economic growth and development could not be explained only with physical capital. The internal 
growth theories discussed within the framework of new growth models have included concepts such 
as technological progress, R&D, human capital in the process of economic growth. With this process, 
the concept of human capital, which has not been sufficiently emphasized in the 18th and 19th 
centuries, was accepted as one of the determinants of economic growth in the late 20th century and 
had an important place in the economic literature. The theoretical and empirical studies conducted to 
examine the effects of human capital on economic growth show that human capital is one of the most 
important factors of economic growth. 

Human capital, in general, refers to the knowledge, talent, ability, experience and equipment that 
individuals have throughout their lives. Naturally, every human being has a certain level of human 
capital. But; the human capital required by the countries is of high quality and qualified human capital. 
A human capital structure, which contributes to the process, makes research, develops innovative 
ideas and opinions, can close deficiencies and deficits, and can increase the efficiency of other factors 
used in production, will make a major contribution to the faster development of the country's economy 
by acting as a locomotive in the economy. Study; The importance of human capital in the process of 
economic growth has been emphasized in the light of the literature and it has been tried to put some 
emphasis on what needs to be done. 

Keywords: Human Capital, Economic Growth, Growth Theories, Production 
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HISTORICAL ANALYSIS OF AFROEURASIA SYSTEM: ONTOLOGY, EXPANSION, CHANGE-
TRANSFORMATION 

Lec.PhD. Bilgehan Emeklier (Manisa Celal Bayar University) 

Student Nihal Emeklier (Galatasaray University) 

Reducing international system to the modern period from a nation-state centric perspective means to 
repeat the dilemmas of Eurocentric paradigm. Indeed of a dominant and classic approach, an inclusive 
system analysis needs to discuss in detail the relationship and the interaction between actor/power 
and system in terms of time-space. Therefore, in this study, the ontological background of the 
AfroEurasia System is based on the history of humanity and civilization that emerged in the B.C. 
5000s. Similarly, in order not to be imprisoned in a Western and Euro-centric theoretical perspective, 
system reading in the study is constructed on the concepts of “central power”, “centripetal power” and 
“centrifugal power”. The actors in question are defined according to their roles on the “systemic center 
of gravity” that we analysed as the space of order constructive and in this sense which is the heartland 
geography of the system. Hence, in this study, the power-space-order relationship of the AfroEurasian 
system is discussed in its historical context and the continuity and breakages processes by focusing 
on the change-transformations that it has passed from its existence until present day. 

Keywords: Afroeurasia System, Systemic Center Of Gravity, Central Power, Centripetal Power 
And Centrifugal Power 
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REUNITING A FRAGMENTED POPULATION POST ISIS 

Prof.Dr. Mohammed Ihsan (International University of Erbil) 

Anne E Blanchflower (International University of Erbil) 

Bordering the Persian Gulf, Iran, Kuwait, Saudi Arabia, Jordan, Syria and Turkey, Iraq covers a 
territory totaling 438,317 sq. km, with an estimated population of approximately 40,194,216 (as of July 
2018).1 The population of Iraq however, is split along both ethnic and religious lines. According to data 
from 1987 listed in the CIA fact book, there are at least 12 ethnic groups residing in Iraq: Arab 75-80%, 
Kurdish 15-20%, other 5% (includes Turkmen, Yezidi, Shabak, Kaka'i, Bedouin, Romani, Assyrian, 
Circassian, Sabaean-Mandaean and Persian).2 

From a religious perspective, there is a marked divide between Shia (64-69%) and Sunni (29-34%) 
Muslims. Iraq also has a Christian population totaling about 1% plus a number of representatives from 
less well-known religions such as Yazdanism, Zoroastrianism, Shabakism, Judaism, Mandaeism, 
Bahā'i, Ahl-e Haqq-Yarsanis and Ishikism. 

The Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) is a Sunni terrorist organisation that rose to prominence in 
2014 after its brutal attack on the Yazidi population in Sinjar, Iraq. Hundreds of thousands of Yazidis 
were forced to convert to Islam or to flee their homes and head to the Kurdish areas or across the 
border to Turkey. Scenes of hundreds of families scrambling up Mount Sinjar in wintry conditions were 
broadcast all over the world. They didn’t just stop at killing Yazidis however; they also targeted Shia 
Muslims and a number of foreign journalists in high-profile executions. 

A number of varied conditions were present in both Iraq and Syria, which led to the spread of ISIS and 
the group’s extremist ideals.  The lack of transitional justice after the collapse of Saddam’s regime 
combined with an increase in sectarian conflict within Iraq, a lack of resolution to the question of the 
disputed territories, a rise in Arab nationalism across the region and the global economic recession 
created a perfect storm for ISIS to exploit.    

In the process of researching this subject the author discussed the issue with key representatives from 
the Kurdish Regional Government, the Yazidi population and external consultants and experts from 
the UK, the US and other countries.  The author has also drawn on his own empirical research into the 
Kurdish genocide committed during Saddam Hussein’s al-Anfal campaign.  This is particularly valid, 
since the many of the reasons for the instability in Iraq since 2003 can be attributed to the lack of 
transitional justice, which is one of the key factors that fueled sectarian violence in the country and 
ultimately to the rise of ISIS originally. 

During this presentation I first discuss the reasons for the existing divisions within Iraq following the 
alleged defeat of ISIS. I then explore a number of theories that I believe will facilitate the reintegration 
of the country’s fragmented population.  It is hoped that by understanding the reasons behind these 
divisions, we will discover the most effective way of dissolving them and reuniting the Iraqi people. 

Keywords: Iraq, ISIS, Yazidi, Genocide, Political Instability 
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GÜVENLIK ÇALIŞMALARINDA YENI EĞILIMLER: KIMLIK VE GÜVENLIK 

NEW TENDENCIES IN SECURITY STUDIES: SECURITY AND IDENTITY 

Res.Asst. Burak Bınarcı (DPU) 

Uluslararası İlişkiler Disiplininde güvenlik analizleri uzun yıllarca Realist bir bakış açısı ile yapıldı. Güç 
politikası ve materyal karşılaştırmalar, güvenlik çalışmalarının ana unsurlarıydı. Fakat Soğuk Savaş 
sonrasında uluslararası sistem; devlet merkezli dünyanın yanında sosyal, kültürel ve kimliksel 
gerçeklikleri içeren daha çoğulcu bir yapıyla karşılaştı. Bu durum geleneksel Uluslararası İlişkiler 
Teorileri ile bu teorilerin maddeci/pozitivist yaklaşımlarının güç kaybetmesine sebep oldu. Böylelikle, 
güvenlik çalışmalarında sosyal, kültürel ve kimliksel değişkenlere yer verilme gerekliliği ortaya çıktı. 
Uluslararası İlişkiler Teorilerindeki post-pozitivist dönüşüm, insan-toplum odaklı sosyal analizlerin 
teorik destekleyicisi oldu. Bu bağlamda, yeni bir teori olan Sosyal İnşacılık, Uluslararası İlişkilerin 
sosyal politikasını ortaya koymaya çalışırken; özneler arası bir inşa sürecinden ve bu süreçte kimlik 
değişkeninin yadsınamaz rolünden önemle bahsetti. Hem var olan gerçekliklerin hem de bunları 
tetikleyen değişkenlerin sosyal bir inşa sürecinin ardından meydana geldiği iddiasında bulundu. İnşa 
edilen gerçeklikler ya da inşa edici değişkenler; yeniden oluşacak özneler arası bir ilişki aracığıyla 
değiştirilebilir, dönüştürülebilirdi. Sosyal İnşacılara göre, kimlik, tüm bu sürecin en önemli faktörüydü. 
Diğer yandan, Soğuk Savaş sonrası dönemin hem etnik hem de dini kimliklerin mücadelelerine sahne 
olması, kimlik odaklı bir güvenlik algısının yaratılmasını doğurdu. Uluslararası İlişkiler, küresel 
anlamdaki Kuzey-Güney ikileminden sonra, geçmişe göre artık daha belirgin hale gelmiş Doğu ve Batı 
Medeniyetleri ikilemiyle de yüz yüze geldi. Bir başka deyişle, yerel ve küresel anlamda kimlik 
rekabetinden oluşan kimlik politikaları ortaya çıktı. Kimlik politikalarının temel motivasyonu, tarafların 
kendi kimliğinin güvenliğini sağlama uğraşından oluşmaktadır. 

Söz konusu çalışma, Soğuk Savaş sonrası dönemde güvenlik çalışmalarında görülen kimlik politikaları 
odaklı değişimi, Sosyal İnşacı (Konstraktivist) Uluslararası İlişkiler Teorisi aracılığıyla analitik bir 
şekilde ortaya koymayı hedeflemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kimlik, Güvenlik, Sosyal İnşacı Teori, Kimlik Politikaları, Doğu-Batı 
Çatışması. 

Keywords: Identity, Security, Social Constructivist Theory, Identity Politics, The East West 
Clash 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF DISTANCE EDUCATION PROGRAMS BY STUDENT 
OPINIONS 

Asst.Prof.Dr. Serdal Işiktaş (Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri University) 

Distance education can prevent distance education, and we can focus on panoramic views in open 
and remote places. a young and senior adult is approaching, education is approaching is bound to be 
a training model has been appointed (Ateş and Altun, 2006). The aim of the study, the Cyprus 
University of Health and Social Sciences information systems distance education center plans for this 
program is prepared for the evaluation of the license is made. 

Survey technique as data collection tool. The research was carried out on the subject of research and 
related research. The data were collected, analyzed and obtained separately. The study population of 
the study is 520 students. In order to present the questionnaire, 508 people were reached and 
implemented. The questionnaire form prepared for the students is first class 5 and the second position 
is 33 33. The information obtained can be used to determine the views of the diagrams and the 
program, while making the misalignment frequencies and percentages. 

Keywords: Education, Training Programs, Distance Education. 



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

99

CONSUMPTION AND LUXURY CONSUMPTION APPROACH TO PAST TO PRESENT 

Asst.Prof.Dr. Özer Özçelik (KDPÜ) 

Student Şükrüye Ece Görgü (KDPÜ) 

Since the existence of human being on earth, with the transformation of the solutions that meet the 
needs of human beings from hunting and gathering to production-consumer relationship consumption, 
which has become a compulsory action in order to sustain people's lives, has been removed from the 
need consumption by human being who focused on continuous production and development and has 
never been able to satisfy their needs and tried to provide psychological needs as well as 
psychological needs. People can consume now just for making a display to achieve emotional 
satisfaction instead of consuming as much as they need and survive. There are many psychological 
reasons that affect consumption. Even gender differences can affect consumption. Today, with the 
development of technology and an increase in socialization with social media through the internet, 
consumption frenzy can be seen in social media networks. People have started to desire to have all 
the products or services they are interested in on social media, regardless of the class differences and 
social differences and they have created the trend of social media consumption in masses with 
perception management. 

Is the phenomenon of consumption away from its purpose or the need for consumption is revealed 
which comes from the existence of human beings? In this study, the questions of “how people 
perceive phenomenon of consumption, do they consume to meet their needs or to fulfill emotional 
satisfaction, or if they are in a consumption frenzy to feel more valuable which is dictated by 
perception management” are tried to be explained. 

Keywords: Lux Consumption, Consumption, Hedonic 
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THE IMPACT OF INFLATION AND GOVERNMENT EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH: 
EMPIRICAL FINDINGS FROM SELECTED EURASIAN COUNTRIES 

Asst.Prof.Dr. Mehmet Bölükbaş (Aydın Adnan Menderes University) 

The size of the government on economic growth has a significant share. The most important factor 
determining the size of the government is the level of government expenditures. On the other hand, 
another macroeconomic factor associated with economic growth is inflation. Because the 
developments in inflation may have an impact on economic growth or economic growth may lead to 
inflation. In this context, the study investigated the impact of inflation and government expenditures on 
economic growth in selected ten Eurasian countries (Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan). In this study, bootstrap 
panel Granger causality test which was developed by Kónya (2006) was used as method. According 
to the results of the 1991-2017 period data, there exists a unidirectional causality relationship from 
inflation to economic growth in Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Ukraine, whereas there is a 
unidirectional causality relationship from economic growth to inflation in Azerbaijan, Tajikistan,and 
Uzbekistan. In addition to them, there is a bidirectional causality relationship between economic 
growth and government expenditure in Belarus, a unidirectional causality relationship from 
government expenditure to economic growth in Uzbekistan, and a unidirectional causality relationship 
from economic growth to government expenditure in Ukraine. As a result, it can be said that both 
inflation and government expenditures are in a causal relationship with economic growth in most of 
mentioned Eurasian countries. 

Keywords: Economic Growth, Inflation, Government Expenditure, Panel Causality 
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SOĞUK SAVAŞ SONRASI TÜRK-RUS İLIŞKILERINDE ORTAK KIMLIK 

COLLECTIVE IDENTITY IN TURKISH RUSSIAN RELATIONS IN POST-COLD WAR ERA 

Res.Asst. Burak Bınarcı (DPU) 

Soğuk Savaşın aksine 1990 sonrası dönem Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasındaki 
ilişkilerde işbirliği görülmeye başlandı. Tarihi hafızaya göre her iki taraf da uzun süre birbirini düşman 
ya da kritik bölgesel rakip olarak görmekteydi. Fakat Soğuk Savaşın sona ermesi ve Sovyetler 
Birliğinin yıkılması ile oluşan yeni dünya düzeni söz konusu algıyı değiştirdi. Eski düzende güç akışı iki 
ana aktör üzerinden gerçekleşirken artık ilişkiler çok yönlü bir boyut kazandı. Bir yandan bastırılmış 
bölgesel sorunlar tekrar ortaya çıkarken diğer yandan da çok yönlüleşen güç akışı sayesinde bölgesel 
işbirliği olanakları arttı. Bu bağlamda bölgedeki güvenlik ve çıkar anlayışlarını güncelleyen Türkiye ve 
Rusya, sert rekabetten pragmatik işbirliğine yöneldi. 

1990dan 2010lu yıllara iki komşu ülke hızlı bir ekonomik entegrasyon sürecine girdi. Bu döneme dair 
yapılan değerlendirmeler “Bölgesel İşbirliği ya da Stratejik Ortaklık”, “Jeopolitik Rekabetten Bölgesel 
İşbirliğine”, “Tarihi Rekabetten Çok Yönlü İşbirliğine” gibi işbirliği vurgusunda bulunan analizler 
içeriyordu. Hatta, Türkiye ve Rusya arasında ortak değerlerin, ortak bölgesel kimliğin oluşup 
oluşmadığına dair yorumlar yapılmaya başlandı. İlişkilerdeki etkileşimin yeni bir sosyal gerçekliğe, bir 
diğer adıyla Ortak Kimliğe zemin oluşturma ihtimalleri üzerinde durulmaya başlandı. 

Bu çalışmada Sosyal İnşacı Uluslararası İlişkiler Teorisyeni Alexander Wendt’in “Ortak Kimlik” 
(Collective Identity) anlayışı referans alınarak, 2015’te ilişkilerin bir süre gerilmesine sebep olan Uçak 
Krizine kadar olan Türkiye-Rusya ilişkilerindeki siyasi, sosyal ve ekonomik etkileşim çok yönlü olarak 
analiz edilecektir. Böylelikle günümüzde de Astana süreci ile tekrar zirveye çıkan ilişkilerin doğası 
ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk-Rus İlişkileri, Bölgesel Politikalar, Ortak Kimlik, Sosyal İnşacı Teori 

Keywords: Turkish-Russian Relations, Regional Politics, Collective Identity, Social 
Constructivist Theoryq 
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STUDENTS FROM THE REMOTE TEACHING INVESTIGATION OF ATTITUDES 

Asst.Prof.Dr. Serdal Işiktaş (Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri University) 

Phd. Melahat Arıklı (Kıbrıs İlim University) 

With the developments in information and communication technologies affecting education 
environments, many of the educational institutions have started to use different educational models by 
integrating technology into classroom environments (Dinçer, 2017). Increasing demand and 
accompanying student increases, especially in higher education institutions; The effective use of 
resources allocated to education has confronted them with a process that requires active cost 
solutions. At this point, distance education has become a good alternative for people and institutions in 
many fields (Alkan, 2005). By means of distance education, learners are given the opportunity to go 
beyond the stereotypical structure of classical education by offering a more comfortable, flexible, rich 
and interactive learning environment. Factors such as inadequate buildings, classrooms, trainers and 
instructional materials, which are important problems and limitations in distance education, are 
overcome, the capital allocated for education is reduced and the importance of distance education is 
understood considering all these factors (Özbay 2015; Kaya, 2002). 

In this study, it is aimed to investigate the attitudes of distance education students towards the 
distance education according to different variables. The study group consisted of 224 first grade 
students studying in Cyprus Health and Social Sciences University in the 2018-2019 academic year. In 
the study, geliştiril Attitude Scale towards Distance Education Tut developed by Kışla (2005) was 
used. It was carried out by the Center for Distance Education Center of the Cyprus Health and Social 
Sciences University as a data collection tool. In the comparison of quantitative data, the t-test was 
used for the variables with two sub-levels, the one-way ANOVA for the variables with more than two 
sub-levels and the Scheffe test to determine the group that caused the significant difference. 

Keywords: Distance Education, Education, Internet Supported Education. 
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IS THERE ANY RELATIONSHIP BETWEEN GOVERNMENT BORROWING AND YOUTH 
UNEMPLOYMENT? AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR TURKEY (2001-2018) 

Asst.Prof.Dr. Mehmet Bölükbaş (Aydın Adnan Menderes University) 

Unemployment is one of the most important economic problems of many countries. Governments 
often resort to expenditures to combat unemployment. However, sometimes government expenditures 
are not sufficient to solve the unemployment problem and government borrowing is needed as a fiscal 
policy at this point. Although this situation has positive effects on employment, it increases the debt 
level of countries and makes the sustainability of the debts difficult. The fact that youth unemployment 
has been at high levels in the recent period raises the issue of government borrowing for the youth 
unemployment problem. In this regard, the study focused on investigation of the relationship of 
government borrowing with youth unemployment for Turkey economy. 2001-2018 periods were taken 
into consideration and the cointegration and causality analyses were used as a method. According to 
the results obtained from empirical analysis, the cointegration relationship between government 
borrowing and youth unemployment was determined in the mentioned period. The findings of the 
econometric analysis also provide that the government borrowing is the cause of youth unemployment 
in Turkey's economy. 

Keywords: Government borrowing, Youth unemployment, Turkey, Econometric analysis. 
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ECONOMIC ANALYSIS OF EUROPEAN SOLID WASTE DATA 

Prof.Dr. Bulent Acma (Anadolu University) 

It is inevitable that environmental problems will increase as the world population increases. The rapidly 
growing industry, especially due to the developing technology, increases the commitment of societies 
to consumption. For each product produced, raw materials are formed and as a result of the product, 
intermediate products are formed. Apart from this, the products formed after the end of the life of the 
people in the garbage is called as waste; just like intermediates in production. 

Each waste is a source that is likely to be re-used as well as it is not known, and these wastes that go 
to waste are very damaging to the economy. For example, in order to produce a glass bottle, the 
required raw material must first be brought into operation, so shipping is required. When producing 
glass bottles, high amounts of heat and electricity are used and then delivered to customers as final 
products. If the glass bottle used is disposed of in the trash instead of the recycle bin, all these 
operations must be done again. In other words, all wastes such as packaging waste, metals, waste 
heat, recycling, recovery or re-use can be used repeatedly, with less energy being used and with lower 
costs and environmental pollution. 

The aim of this study is to analyze the status and comparison of solid wastes in Europe and the solid 
waste in terms of energy economy in Europe, which has taken important steps in environmental and 
solid and liquid wastes in recent years. 

Within the scope of this study, solid waste data in Europe were examined, and the geographic, socio-
economic and science-technology relations of the wastes and waste management form were tried to 
be established. In 2014 Eurostat waste data in Europe, waste generation types, disposal methods and 
formation amounts based on the country's income level and development, especially the amount of 
household waste is investigated the relationship between the formation. 

Keywords: Solid waste, Waste management, Energy economy, Solid waste management in 
Europe 
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EXAMINATION OF THE CONCEPT OF “NEUTRALITY” USED IN PUBLIC ADMINISTRATION AND 
POLITICAL AREA 

Lec.Phd. Yunus Düger (Bilecik Şeyh Edebali University) 

Nowadays, the basis of many problems experienced both in public administration and in the political 
field is the arbitrary use of concepts and as a result, dangerous consequences they create.Arbitrary 
use of concepts due to some value judgments of concepts that lack a specific knowledge base, 
prejudices and/or political opinions leads to a situation that connections between concepts are not 
established correctly or cannot be established. This situation raises the problem of evaluating the 
problems, events, and situations in public administration and politics by both citizens and political 
actors(political parties, pressure groups, public opinion, civil society, and public authority decision 
makers, etc). 

In this respect, one of the evaluation problems experienced in both conceptual and practical 
framework within the public administration and political administration is experienced in terms of the 
concept of “neutrality”. Because the concepts such as “neutrality”, “political neutrality” or “neutral 
behavior” are often tried to be understood from the principles and preconditions that define the 
boundaries of liberalism and liberal state. As a matter of fact, the neutrality of individuals and 
institutions is boiled down to the neutrality of public officials by not being a member of any political 
party, equality of public institutions and organizations to all parties, or seeking the public interest 
against individuals. 

The aim of this study is to examine the concept of “neutrality”, which is the common denominator of 
many political rhetorics, from a philosophical point of view, which centers around “human beings”. The 
main point that is defended in this study is that, as opposed to the theoretical and practical common 
opinion today, there is no obligatory relationship between “neutrality”, “political neutrality” or any act 
can be called as “neutral behavior”, and “being or not being a member of any political party”, “public 
service with or without a political party”, or “being or not being equal to all politic ideas”. 

Keywords: Public Administration, Neutrality, Politic Neutrality, Human Rights, Concept of 
Human. 
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HORSE CULTURE IN TURKS AND THE ROLE AND IMPORTANCE OF IT IN TURKISH 
MYTHOLOGY 

Assoc.Prof.Dr. Mustafa Bıyıklı (Kırgızistan Türkiye Manas University) 

The Turks became the nation that domesticated the horse for the first time and used the horse in the 
military field. The horse is considered sacred and has become an indispensable part of everyday life. 
The horse has taken an important place in the culture, epics and legends of Turkish society and in 
Turkish mythology. The horse has been highly regarded by Turks since history for the reasons such as 
the steppe and nomadic culture of the Turks and the way of life and freedom. The need for horses in 
the military, economic, transportation; love and devotion to horses and social lives led to the 
emergence of an equestrian culture. This equestrian culture has been influential in the language, 
proverbs, idioms, epics, mythology and art of Turks. In legends and epics, the emotional bond 
between the horse and the owner has an important place. Horse has gained personality; attracted 
attention with its intelligence, understanding and friendship; has been the owner's best friend, the most 
valuable asset, the instrument of victory and “the wing of the Turk”. The Turks, especially the Turkish 
soldier, have always been with the horse throughout the history. The Turks have mastered horse 
riding and have succeeded to success by horses. Today, national and international equestrian games 
and horse sports are still present. 

In this study, horse culture in Turkish and the place and importance of horse in Turkish mythology 
have been tried to be explained by including visuals. 

Keywords: Horses, Turks, Horse culture, Turkish mythology 
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FACTORS AFFECTING CUSTOMERS' USE BEHAVIOUR OF M-SHOPPING APPLICATIONS: THE 
CASE OF KUTAHYA 

Res.Asst.Phd. Cevat Söylemez (Kütahya Dumlupınar University) 

The use of mobile devices is increasing day by day in the lives of consumers. Accordingly, it can be 
stated that the applications developed for mobile devices are important in marketing activities as well 
as in almost every field. Especially m-shopping applications is one indication of this. This situation 
reveals the necessity of investigating the behavior of consumers in digital platforms. Therefore, the 
main purpose of this study is to examine the variables that affect the behavior of the mobile shopping 
applications that consumers can download to their smart phones. In this context, a research model 
was created by using the Unified Technology Acceptance and Use Theory-2 (UTAUT-2). An online 
questionnaire was applied to consumers using mobile shopping applications. 

Keywords: M-Shopping Apps, UTAUT-2, Consumer Behavior 
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TRANSMISSION MECHANISM OF MONETARY POLICY: THE CASE OF TURKEY 

Assoc.Prof.Dr. Gülçin Tapşın (İstanbul Ticaret University) 

Central Banks use monetary policy tools in order to reach such ultimate aims as increasing 
employment, enabling price stability and stabilizing output gap. The effects of monetary policies 
applied in accordance with the business cycles on the mentioned macroeconomic variables are 
realized by means of monetary transmission channels. The analysis of monetary transmission 
mechanisms that indicate the macroeconomic outcomes of the change in the monetary policy tools is 
of high importance in terms of the efficiency of these policies. This study examines the efficiency of 
monetary transmission tools in Turkey. 

Keywords: Monetary Policy, Monetary Transmission Channells, VAR 
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EFFECTIVE POLICY RECOMMENDATIONS FOR THE REDUCTION OF NATURAL DISASTERS 
AND CLIMATE BASED MIGRATIONS 

Asst.Prof.Dr. Gülçin Güreşçi (Dokuz Eylül University) 

As a result of major natural disasters and accelerated climate change in recent years, a part of the 
country's population has to migrate. While this migration sometimes takes place within national 
boundaries, it is sometimes at an international level in connection with the magnitude of natural 
disaster or climate change. It is seen in the literature that the economic, social and political aspects of 
migration have been intensively researched. However, in recent years, the risk of natural disaster has 
been increasing with urbanization, and due to the inadequacy of disaster risk reduction efforts, more 
people are at risk of being directly or indirectly affected by this disaster. This situation also leads to 
forced migration. In the last 30-40 years, natural disasters are damaging to people at higher levels due 
to nature's disruption, climate change, reduction in agricultural products due to changing climate 
conditions, wrong and excessive use of agricultural land, and most importantly urbanization. In 
addition, these factors increase the migration from rural to urban areas rapidly. The main issues that 
policy makers should focus on in a country are what are the factors that cause the displacement due 
to a natural disaster or climate change within time, and what measures should be taken. The disaster 
mitigation measures imposed by governments to reduce the vulnerability of the population are crucial 
and it seems that forced migration has declined according to the effectiveness of these policies. What 
should be done here is that the risk factors are determined properly and the necessary measures are 
taken in accordance with the conditions of the country. For this, it is important that public, private 
sector and non-governmental organizations work in cooperation. In this study, policy 
recommendations are made about effective disaster management and how to prevent forced migration 
due to climate and natural disaster. 

Keywords: Disaster Risk, Forced Migration, Disaster Management 
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A NEW PERSPECTIVE FOR COMMUNITY BASED DISASTER PREPAREDNESS 

Asst.Prof.Dr. Gülçin Güreşçi (Dokuz Eylül University) 

Disaster preparedness aims that preparing for the disasters and reducing the effects of them. To 
improve disaster response capacity community-based disaster preparedness is of great significance. 
Hence there is a need for collaboration between public and private organizations and non-
governmental organizations. During the disasters most important thing is responding the rescue 
operation without losing anytime. Accuracy of the information, giving the correct response and 
determining the most needed area are of great importance for the decreasing disaster losses. Last 
decades community-based disaster preparedness has gain great importance for vulnerability reduction 
and disaster management. Government needs help especially during the huge disasters and non-
governmental organizations can give important support to the governments. And also non-
governmental organizations are important for the disaster risk reduction policies. Most important 
disaster preparedness processes are preparedness planning, risk reduction, increasing community 
disaster awareness, improving basic training skills, emergency needs assessment and improving 
coordination between all of the actions and whole plans. This study tries to develop effective strategies 
and explains the disaster preparedness measures, and show the importance of community based 
disaster preparedness. Strengthening community based disaster preparedness is important to give 
some support to community activities. For disaster preparedness government cannot give enough 
support for increasing emergency response, rehabilitation and recovery in the shortest time, therefore 
community-based disaster preparedness helps governments the reducing the effect of disasters. This 
paper tries to determine the measures of the disaster preparedness and gives more comprehensive 
community-based disaster preparedness strategy. 

Keywords: Disaster Preparedness, NGO’s 
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INVESTIGATION OF THE TURKISH WORLD CULTURE COMPONENTS IN THE MIDDLE SCHOOL 
LANGUAGE AND EXPRESSION BOOKS 

Prof.Dr. Ali Fuat Arıcı (Yıldız Teknik University) 

Student Mehmet Han Kahraman (Yıldız Teknik University) 

In the end of 1980`s in Soviet Union happend very important socio-economic events. As the result of 
that events in the East Block solution was found. Most of the people who spek Turkish language got 
independence and took a part in world politic. After Turkey was separated from the Soviet Union, 
considerig the fact that she was the first country who got independence, she strated to be intersested 
in this geography. 

She started to make connection in different fields like culture, education, economy and politics. That`s 
how she formed Turkish World and tried to make better connections with Republic of Turkey. Among 
everything that was done, cuture-education activities were organized. Since 1990`s certain concrete 
steps were done – student exchange, public and private education institution, etc.. 

In order to make better connection with Turkish people who speaks different accents, people who 
formed Turkish World needed to better know each other. Beacuse of that in their education studies 
finding common cultural elements with Turkish World was very important. In these studies, for 
example Turkey and Kazahstan, in middle school expression and language books Turkish World 
Culture elements were examined and compared. Their study results showed that The Turkish World 
Culture elements take more place in Kazahstan school books while in Turkish school books these 
elements take less space. 

Keywords: Turkish World, Turkish World Culture elements, SSCB, School Books 
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ABOUT INTERACTIVE TAX DEPARTMENT SYSTEM APPLICATIONS AN EMPIRICAL STUDY ON 
THE ASSESSMENT OF ACCOUNTING PROFESSIONAL MEMBERS 

Ali Özbek (TÜRMOB) 

In Turkey Revenue Administration's interactive tax administration system applications thanks easier 
than the tax liabilities of taxpayers and to fulfill quickly, the report is intended to petition and declaration 
of submission securely electronically. Purpose of the study; to reveal the perceptions and attitudes of 
the accounting professionals (SM, SMMM, YMM), who act as a bridge between the state and the 
taxpayer, and to inform their demographic characteristics on the applications of the interactive tax 
office system. In addition, it is of great importance to determine and evaluate the deficiencies or errors 
of the system in terms of its success and functionality. Thanks to this study, it is aimed to evaluate 
empirically the point of view of interactive tax office system applications working in Eskisehir province, 
to determine the deficiencies of the system and to present solution suggestions about it. 

Keywords: Tax, Accounting Professionals, Interactive Tax Administration System 
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CENGİZ AYTMATOV'S IDEALIZED HUMAN AND THE SUITABILITY OF CULTURE OF THIS 
HUMAN 

Assoc.Prof.Dr. Mustafa Başaran (Yıldız Tek. University) 

Prof.Dr. Ali Fuat Arıcı (Yıldız Tek. University) 

Expert Hikmet Degiç (Dumlupınar University) 

Cengiz Aytmatov is one of the most important writers of the 20th century. He was born on 12 
December 1928 in a village in the city of Manas in Kyrgyzstan. His father is a public official. His mother 
is Tatar and he is a teacher. His youth coincided with the troubled times of the USSR. At a young age 
Aytmatov (at the age of fourteen) began to work at that time II. Since the adults in the USSR entered 
World War II, they had to work hard at a very young age. Aytmatov first studied at the Cambul 
Veterinary School and later at the Frunze Agricultural Institute in Bishkek. Then he went to Maxim 
Gorky Literature Institute and studied in Moscow between 1956 and 1958. He started writing in Pravda 
newspaper during these years. He became famous with his works and in 1957 he was accepted as a 
member of the Union of Soviet Writers. In 1963, he received the Lenin Prize. His works have been 
translated into over a hundred and fifty languages. He represented the Soviet Union and Russia in 
1990-1994 and then the Republic of Kyrgyzstan as ambassador until 2008. On May 16, 2008, 
Aytmatov was unwell in Kazan, the capital of the Republic of Tatarstan, Russia for the filming of his 
novel Günasur Asra Bedel. He was brought to Germany for treatment of renal failure. Cengiz 
Aytmatov, who was treated at Klinikum Nord in Nuremberg, Germany, fell into a coma. 

In this study, it is aimed to determine whether Cengiz Aytmatov is idealized in his work Sultanmurat 
and whether it is possible for this person to be raised in our country. For this purpose, two experts 
have read the field expert and the characteristics of the idealized person Aytmatov specified and the 
cultural environment in which this person grows and the cultural environment in our country are 
identified with the codes. The content analysis of the Sultanmurat work was used in the research. 

Keywords: Aytmatov, Character Training 
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INDIGENOUS OF MUSTAFA KUTLU- A CONTENT ANALYSIS 

Assoc.Prof.Dr. Mustafa Başaran (Yıldız Technic University) 

Expert Hikmet Degeç (Dumlupınar University) 

Discourse analysis is a research method used in a wide range of social and cultural studies dealing 
with meaningful products through speech and texts (Çelik & Ekşi, 2008). Discourse Explanation in 
Turkish, explanation, eloquence, ideology, communication unit, written or oral expression, betting, 
declaration; oratory, lecture, thesis, point of view; doctrine, argument, philosophy; type of expression; 
style of expression, style; pronunciations, signs, such as the sum is used. In the related literature, it is 
observed that the concepts of discourse and text are often used interchangeably. Some researcher’s 
discourse, oral products of language; while the text suggests that there are written products, the 
general acceptance is that the texts are the carriers of the discourse. Based on the assumption that 
language is a social institution, it can be said that the author / speaker's discourse shows his / her 
point of view of membership, relevance, affinity, opposition, judgment or evaluation in a social group or 
network (Başaran, 2006; Kocaman, 2009; Çelik ve Ekşi, 2008). ). Based on these explanations, it is 
possible to evaluate the discourse analysis as a qualitative study to determine which linguistic 
elements (including pauses, accents, spelling, etc.) while raising the thoughts in the speaker's / 
author's mind to the level of discourse / text. 

In the research, Mustafa Kutlu's ’Sevincini Bulmak’ was examined. In examining this work, where (or in 
what context) the author said it (whether or not he or she used the words); the discourse is hidden in 
the superficial or deep structure of the text. In other words, the research did not reveal the intention of 
the author, but the linguistic indicators that he used to convey the meaning he created in his mind 
were examined. 

Keywords: discourse analysis, indigenous 
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PICIN VE KREOL ARASINDA AKDENIZ’DE KULLANILAN TURKIZMALARI 

Doç.Dr. Adriatik Derjaj (Tiran Devlet University, Yabancı Diller Fakültesi, Türk Dili Dalı) 

Bildirimizin konusu dil ilişkilerini ilgilendiren ve özellikle toplumdilbilim alanın çalışmalarında yer alan 
verinti, alıntı, kod değişimi, picin ve kreol olgularını baz alarak Akdeniz kıyılarını birleştiren Türkçenin 
dilesel değerlerini açığa çıkarmaktır.  

Akdeniz kiyilarinda hakimiyetini, kimi beldelerde 300 kimisinde 600 yıl sürdüren Osmanlı Devleti ilgili 
bölgelerde yeni idari sistem, yeni mali kurallar, yeni kultürel değerler ve en önemlisi bu bölgeler için 
yepyeni bir bilgi ve manevi değeri olan İslam Dini’ni de getirmiştir.  

İyi bir araştırmacı butün bu ‘’kalabalık’’a tarafsız bir göz ile bakarsa ve sadece dilbilimsel verilere 
dayanırsa Akdeniz kıyılarında Kreol Bölgeler nerede? Acaba! Sorusunu sorar ve etüdlerini yapmaya 
yola çıkar... 

Bizim çalışmamızda, Akdeniz Bölgesinde Türkçe Kreollerin hiç olmadığını dile getireceğiz ve Marina 
Terminolojisinde, Picinlerde türkçe kökenli sözcükleri tespit edeceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Kod Değişimi, Kreol, Picin, Türkçe ve Akedeniz Dilleri 
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AN EXAMINATION OF FOREIGN STUDENTS' PERCEPTIONS ON MULTICULTURAL 
EDUCATION: THE CASE OF DUMLUPINAR UNIVERSITY 

Dr. Eren Akdağ Kurnaz (Kütahya Dumlupınar University, School of Foreign Languages) 

Multicultural education is an educational reform that advocates that the student does not experience 
any inequality of opportunity due to differences such as race, ethnic identity and social class. The aim 
of this study is to examine the perceptions towards multicultural education of foreign students studying 
in Kütahya. In this context, it was examined whether there are significant differences between the 
opinions of foreign undergraduate students studying in Kütahya according to gender, ethnic identity, 
education type and department variables. The study group consisted of 195 foreign students studying 
in Kütahya. Data were collected through face-to-face interviews. Descriptive analysis with a qualitative 
approach was used to analyze the obtained data. Personal information form and Attitude Scale for 
Multicultural Education were used in the study. As a result of the research, it was found that there is a 
significant difference in the attitudes of foreign students towards multicultural education. In addition, it 
was found that there was no significant difference according to the department and ethnicity they 
studied.  

Keywords: Multicultural education, Foreign students, Multiculturalism 
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THE GENESIS OF ETHNO-LINGUISTIC EDUCATION IN RUSSIA 

S. A. BORGOYAKOV  

Russia Education Academy- borgsergey@rambler.ru 

T.N. BORGOYAKOVA  

Research Center of Problems of National Education, Federal Institute of Education Development, Russian 
Presidential Academy of National Economy and Public Administration- borgtatyana@rambler.ru 

ABSTRACT 

The article contains the analysis of the stages of development of ethno-linguistic education in the context 
of the national language policy of the Russian Federation. 

The first stage (1992 – 2007) was devoted to the shift of the national policy to the ideology of 
multiculturalism. During that period the education policy was aimed at broadening the rights and powers 
of the subjects of education and satisfying ethno-cultural educational needs. The main regulatory 
document adopted at the first stage was the state educational standard comprising the federal and 
regional components.  

The result of the reform of the ethno-linguistic education was the shift from the Soviet model of a school 
to the range of ethno-cultural schools which contemplated teaching by means of native languages. The 
reform, on one side, provided opportunities for the realization of the language and education needs of 
the peoples of Russia and, on the other side, endangered (by implementation of the state educational 
standard) the unity of the socio-cultural and educational spheres. 

The next stage of modernization of the system of education was devoted to the aim of formation of the 
whole-Russian identity as the main goal of national policy. As a result of implementation of such strategy, 
the destructive tendencies in the society were stopped. At the same time, the liquidation of the two-
component state educational standard (2007) has led to the reduction of the number of pupils learning 
native ethnic languages. 

The conflict between the standard of mandatory learning of state languages of some republics and the 
standard of learning of Russian language has put forward the problem of improvement of the regulatory 
basis of the language education. 

The modern stage of development of ethno-linguistic education has started with the amendments to the 
educational legislation (2018), which have adopted the obligatory learning of native languages, while 
Russian has become one of them. 

Keywords: National-Linguistic Policy, Stages Of Ethno-Linguistic Education In Russia, Problems Of Learning 
Native Languages. 

Introduction 

At least 190 ethnic groups who speak 277 languages and dialects live in Russia. The support and 
development of the language and cultural diversity is not only a question of saving ethno-cultural identity 
of the peoples of Russia, but one of the main conditions of intercultural unity and state stability. Hence, 
one of the important and strategic goals of the language and educational policy of the state is the 
formation and strengthening of Russian-national and national-Russian bilingualism among Russian citizens. 
It may be argued that the efficiency of language education in Russian school is dependent on the 
implementation of two different directions of language policy: on the one hand – the development and 
strengthening of Russian as state language, that ensures the citizenship consolidation, and on the other 
hand – the development and saving ethnic (non-Russian) languages of the peoples of Russia. 

The main problems and complications when finding the balance between the state Russian and ethnic 
(national) languages and determining the optimal mechanism of implementation of the two competing 
directions of the language policy arise out of the particularities of the federal system of the Russian state. 
The modern Russia consists of 86 subjects of federation which represent different types of regions, 
including, inter alia, krais (6), republics (22), oblasts (49) and autonomous okrugs (9), being not equal in 
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terms of their largeness, impact on the activities of the state, social and national structure and other 
parameters. The socio-demographic characteristics of the peoples of Russia are different in comparison to 
each other as well. These depend on their status in the political and administrative system of the state, the 
quantity of population, the compactness or dispersion of settlement, the level of industrial-economic and 
socio-cultural development, etc. As a consequence, the ethnic languages do not have equal opportunities, 
serve inequal functions in the society and have different opportunities in the sphere of education. 

With the above in mind, both the academics and practitioners currently try to develop the conceptual basis 
for multi-linguistic education and to determine the mechanism of formation of the balanced social 
bilingualism (multilingualism) among the youth in line with their educational and socio-cultural needs. 
When searching the adequate responses to the challenges of the modern time and developing theoretical 
and methodological basis of ethno-cultural education (determining its goals, principles and priorities), it is 
important to keep in mind the historical experience of the Russian language policy, models of its 
implementation in the educational sphere and scientific heritage of the scientists and school teachers. 

Main part 

The historical-pedagogical analysis of development of ethno-linguistic education and national education in 
Russia generally shows that there have been several stages of such development. 

The first stage, from 1992 until 2007, was devoted to the shift of the Russian system of education to a new 
paradigm which was focused on fulfilment of ethno-cultural educational needs of pupils. New principles of 
organization of ethno-cultural education, which were tested in the innovative national schools in the 80s of 
XX century, had become the basis of educational policy of the state in the period of political and socio-
economic transformation of the society after the de-integration of USSR. The national policy shifted from 
the Soviet model, which was focused on formation of a new historical entity – the Soviet people, to the 
ideology of poly-culturalism (multiculturalism), being a policy of acknowledgement of, and saving, cultural 
differences and equality of ethnic groups. The educational policy had become focused on liquidation of the 
state monopoly on “social order” in school and on development of the rights and opportunities of the 
subjects of educational process when satisfying their interests and goals in education. 

The regulatory basis of language education was created by the Russian Constitution (1993) and the Federal 
Laws “On Languages of the Peoples of the Russian Federation” (1991) and “On the State Language of the 
Russian Federation” (1992) which provided that Russian was the state language, while all the peoples of 
Russia were guaranteed with their right to save their native languages and to enjoy the necessary 
conditions for learning and development of such languages. The republics within the Russian Federation 
were entitled to determine the status of national languages on their territory. The Federal Law “On 
Education” (1992) entitled the regions to form their system of education which was dependent on the local 
conditions and guaranteed the citizens’ right to receive the basic general education on their native 
languages. 

For the purposes of implementation of the language policy in the regions of the Russian Federation, some 
other laws on education and languages were adopted. Such laws had formed the grounds for development 
of certain models of educational policy which took into consideration the ethno-linguistic conditions and 
socio-cultural needs of each language society within the borders of a region. 

In order to protect and develop national cultures and languages and, at the same time, to ensure the unity 
of the federal educational and cultural area, the state educational standard was adopted. Such standard 
comprised of the federal and national-regional components. The share of the national-regional component 
was up to 40 per cent of the study plan of general school in some republics of the Russian Federation. 

The main result of modernization of the general school of Russia (being the consequence of liberalization of 
national policy and language legislation) was the shift from a Russian-based unitary Soviet school to a 
differentiated range of ethno-cultural schools. The latter introduced the way of teaching by means of 
native languages with the national cultures being widely represented in the content of education. 

That time, the growth of the number of pupils studying native languages and by means of native languages 
in some regions of the Russian Federation became significant. The analysis of the statistics of the functions 
of native languages in the system of the Russian general education during the period from 1992 until 2005 



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

119

shows that the number of pupils learning, for example, Tatar had grown from 410.2 thousand to 681.6 
thousand, Chuvash – from 101.1 thousand to 137.3 thousand, Komi-Zyryans – from 24 thousand to 44.3 
thousand and Khakas – from 7.1 thousand to 8.3 thousand. This was while the statistics of the population 
growth among the mentioned peoples was negative. 

In general, the number of ethnic (non-Russian) languages taught at school had grown from 44 to 81 (with 
the growth of the number of languages of education from 20 to 33) during the period from the beginning 
of 1990’s until 2005 (the sub-divisions of Mordvin – Erzya and Moksha, and Mari – Mountain and Lugovoi, 
are taken into consideration). At the same time, the number of languages of education at the stage of basic 
general education had grown from 2 to 4, and in middle (full) school – from 2 to 13. 

It should be noted that the ideas of poly-culturalism in the conditions of the post-Soviet Russian reality 
have not reached their goals. Even more, further segmentation of social cultures on the basis of the 
regional and ethnic differences and disintegration of the whole-national self-identification happened 
instead of the expected solidarization. New laws contradicting to federal legislation were adopted in many 
republics (e.g. about the priority of the republican legislation over the federal one, the state sovereignty, 
local citizenship, exclusive rights to subsoil, privileges of the title ethnic groups, etc.). Instead of the 
harmonious interaction between different ethnic groups, the so-called “sovereignty parade” had been 
triggered, and the processes of ethnic movements and ethnic conflicts started to develop. This led to 
significant changes of ethno-social processes in Russia.  

The way of structuring the content of education in accordance with the two-component state educational 
standard appeared to be unable to solve the problem of consolidation of the society and formation of the 
whole-Russian civil identity of the youth. In some regions, the two-component standard had actually led to 
the destruction of the existing paradigm of education and moved forward the national-regional purposes of 
education rather than federal ones. The lack of the unified understanding of the essence and content of the 
national-regional component in the educational practice, as well as the unclearness of the methodological 
basis of the integration and differentiation of the federal and national-regional components due to the 
separation of their responsibilities started threatening the unity of socio-cultural and educational spheres 
in Russia. 

Thus, the law “On Education” (1992), on the one hand, had provided ethnic groups with new possibilities to 
satisfy their educational needs and, on the other hand, had created the problems of socio-political nature 
that moved far than the educational sphere. This is why President V.V. Putin, in his inauguration speech, 
moved forward the idea that the whole-nation consolidation of the Russian citizens is the matter of first 
priority and is a fundamental condition of the unity of the state. 

The integration of the peoples of Russia into the unified whole-Russian citizen nation with the safety of 
ethno-cultural and language diversity became the main target of the state national policy. So, the new 
stage of the reform of the Russian educational system began in 2007. 

As a result of activities of the state and civil institutions aimed at formation and strengthening of the whole-
Russian identity the destructive processes in the Russian society stopped. The State Strategy of National 
Policy in the Russian Federation had achieved significant results in the sphere of citizenship peace and unity 
during the period from 2012 till 2018. The sociological statistics shows that 78,4 per cent. of the asked 
citizens describe the condition of inter-ethnic relations positively; 93 per cent. confirm that they do not feel 
any discrimination on the basis of their ethnic, language or religious origination; the level of the whole-
Russian citizenship identification is 84 per cent. 

The two-component state educational standard ceased to exist after the adoption of the Federal Law “On 
Amendments to Certain Laws of the Russian Federation relating to the Concept and Structure of the State 
Educational Standard” (2007). This had re-launched the existing discussion about the way and problems of 
structuring of the ethno-linguistic education. 

The quality of education in relation to national languages in national regions of the Russian Federation has 
become poorer because of a number of factors, including the liquidation of the national-regional 
components of education, optimization of the chains of schools, transfer of the schools to the way of 
financing based on a number of pupils, the federal assessment of the manuals and the educational 
programs relating to national languages and literature, etc. 
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By 2015/16 the number of native (ethnic) languages taught in Russia, apart from Russian, had decreased 
from 81 to 72, while the number of the languages of school education had decreased from 33 to 29. This 
happened because of, inter alia, the decrease of the share of education on the languages of the peoples of 
the former Soviet Union: Armenian, Georgian, Kazakh and Estonian. Among the native languages of the 
peoples of Russia, the status of the language of school education have been lost by Balkar, Kabardian, 
Cherkess and mountain Mari languages. At the same time, the Crimean Tatar, Ukrainian, Tsakhur and Even 
languages have acquired the status of the languages of school education. 

Among 14 million of pupils in Russia, the national languages were taught to 1.91 million pupils (i.e. 13.6%). 
Only one seventh of them (258 thousand) were receiving education by means of native languages. The 
native languages were taught to the majority of them (1.65 million) as one of the school subjects only. 

Among 29 languages of school education, 16 are taught in the elementary school only (Avar, Adygei, Azeri, 
Altai, Buryat, Lak, Lezgin, Moksha, Mordovian, Ossetian, Udmurt, Khakas, Tsakhur, Chechen, Evenki, Even 
and Yukagir), 2 – at the stage of the main general education (Lugovoi Mari and Tuvian) and 11 – at the 
stage of middle (full) general education (Bashkir, Dargin, Kalmyk, Crimean Tatar, Kumyk, Mordovian Erzya, 
Tabasaran, Tatar, Ukrainian, Chuvash and Yakut). 

Among the pupils taught by means of native languages, the majority are taught in the elementary school – 
60% and in the middle school – 33,5%, while the share of the pupils of 10-11th year of education is 6,5% 
only. 

A high number of pupils taught by means of native languages is demonstrated in the Republic of Tuva – 
47,2% of all the pupils learning native languages; Crimea – 36,4%; Bashkortostan – 34,2%; and Sakha 
(Yakutia) – 26,5%. In Tatarstan the share is significantly lower – 14%; in Chuvashia – 9,2% and Khakasia – 
4,2%. 

Among the pupils learning native language as a subject, the largest share is in elementary school (42%) and 
middle school (50%), while the share of those in the elder school is 8%. 

Hence, the number of pupils learning native languages in both forms (as the mean of education and as a 
subject) had decrease during the period from 2005 till 2016 from 2,43 mln. to 1,91 mln. of people (i.e. by 
21,4%). The number of schools in which native languages are taught had decreased from 16,9 thousand to 
12,7 thousand (- 24,9%). 

The most important problem of the language policy and education has become the conflict between the 
necessity to learn Russian language as a state language and native languages of the national republics of 
the Russian Federation in the schools of general education. 

This problem arose because of the language and education legislation which started to be adopted since 
1990s in the republics of the Russian Federation. In some of them, it has been established that the 
programs of general education shall include the obligatory learning of the republican state languages as an 
educational subject (Bashkortostan, Dagestan, Tatarstan, Chuvashia and Sakha (Yakutia)). In some other 
republics, learning the republic languages has become obligatory only to those pupils to who such 
languages are native. In the third group of republics (Altai, Crimea, Khakasia and Tuva), it has been 
established that the schools shall create the necessary conditions for learning the native languages in 
accordance with the wishes of the parents and children. The latter approach, as experts note, on the one 
hand, strengthens the inter-ethnic comfort, but, on the other hand, makes native languages less prestigious 
among the youth.  

As a result, the civil organizations and parents in some Russian regions have become unhappy with the 
decrease of the number of academic hours devoted to Russian language in schools (because of the 
obligatory native languages education), while in other regions – with the insufficient support to native 
languages of different ethnic groups. The discussion raised concerns not only the quality of the legal basis 
of the language policy in Russia, but also the theoretical and methodological basis of the language 
education, including its content and means of implementation. 

The seriousness of the problems is demonstrated by the fact that President V.V. Putin noted during the 
meeting of the Council of Inter-Ethnic Relations in 2017 that: “Russian is the state language and the 
language of inter-ethnic communication and it may not be replaced by any other language; it has become 
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the natural basis of the whole multinational state of ours. It shall be available to everyone. The languages of 
the peoples of Russia are also an integral part of the unique culture of the peoples of Russia. Learning those 
languages – is the right guaranteed by the Russian constitution, which shall be exercised freely. Obliging 
people to learn a language which is not native to them is not acceptable, while lowering the level of 
education of Russian is not acceptable as well”. 

The adoption of the requirement to learn the republic state language in general schools, on the one hand, 
may be considered as forcing to learn the language of the native ethnos, which is a form of invasion in the 
personal life of a citizen to who such language is not native, while, on the other hand, the right of the 
republics to regulate the education of the state languages in accordance with the Russian Constitution is 
justifiable. 

Thus, the efficiency of education of the languages of the peoples of Russia had decreased in general school 
because of the existing discrepancies in the legislation of the Russian Federation and its regions and 
controversies in methodology of education. The school of general education in many regions of Russia was 
not able to provide efficient multilinguistic education.  

Taking the above into consideration, it may be argued that the necessity to improve the legislative basis 
of ethno-linguistic education in the modern Russia, that is trying to strengthen its civil society and whole-
Russian identity, is a matter of priority. Such legislative basis is an important element of national policy of 
the state. 

The new stage of ethno-linguistic education in Russia started after the adoption of the Federal Law “On 
Amendment of Articles 11 and 14 of the Federal Law “On Education in the Russian Federation” in 2018. 
That law has established an obligatory requirement to learn native language and, at the same time, has 
added Russian to the list of native languages. The specifics of this stage is that Russian is considered as 
native language, apart from its status of state language, while the pupils and their families are provided 
with an opportunity to chose one native language of the peoples of Russia to learn. 

As long as the modern trend is that the youth of native (not ethnically Russian) peoples of Russia considers 
Russian as native, it is likely that the concept of “Russian as native” will lead to the more intensive 
degradation of the system of education of ethnic languages. So, the next stage is unlikely to solve the 
problem of harmonization of the system of education of Russian and ethnic languages and removing the 
‘problem of language’ as the factor of separation of society. 

One of the key mechanisms of realization of the language policy is the development of the modern 
strategy and concept of ethno-cultural (ethno-linguistic) education in the Russian Federation, 
determination of its goals, principles and priorities, the coordinated policy of the federal center and 
regions and the sophisticated and scientifically backed work on saving and developing the languages of 
the peoples of Russia. 

The protection and preservation of the ethnic cultures and languages shall be determined as the main 
goal of state policy in the context of general and higher education schools. With such goal determination 
the formation and development of ethno-cultural identity (national self-identification) as an integral 
component of the whole-Russian identity shall become one of the main indicators of efficiency of the 
state national policy devoted to preservation and development of ethno-cultural and language diversity 
of the peoples of Russia. 

It is important to note that in order to improve the language situation in the regions of the Russian 
Federation, and to solve the problems of the language education it is necessary not only to improve the 
legislative and methodological basis of such work, but to initiate the socially responsible activity of the 
native peoples. The creation of motivation mechanisms of the civil society is also a goal. 

CONCLUSIONS 

The following conclusions may be made on the basis of the performed research: 

1. The historical analysis of the ethno-linguistic education and national education of Russia shows that 
there have been several stages. The first stage – 1992-2007 – the shift from the national policy to the policy 
of multiculturalism when the educational policy was aimed at broadening the rights and possibilities of the 
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subjects of education and satisfaction of the educational and ethno-cultural needs of the peoples of Russia. 
As main normative document of development of the content of such education the sate educational 
standard comprising the federal and national-regional components was adopted. 

As a result of such reform, the Soviet model of school was replaced by the range of ethno-cultural schools 
with the reinstatement of teaching native languages among many peoples of Russia. In post-Soviet Russia 
of the beginning of 1990s, there was a growth of the number of ethnic (non-Russian) languages taught in 
school, from 44 to 81 by 2005, including the growth of the number of languages used as the languages of 
education – from 20 to 33. 

The reform of education, on the one hand, provided an opportunity to satisfy the educational and ethnic 
needs of the peoples of Russia and, on the other hand, was not able to solve the problem of consolidation 
of the society because of the two-component system of structuring the content of education. The lack of 
the unified understanding of the essence and content of the national-regional component of the 
educational policy as well as unclearness of methodological basis of integration and differentiation of the 
federal and national-regional components because of their separation to different zones of responsibility 
had started threatening the unity of socio-cultural and educational spheres of Russia. 

2. When the integration of the peoples of Russia into the unified civil nation has become the main goal of 
the national policy in Russia, a new stage of modernization of the system of education had started. As a 
result of formation of the whole-Russian identity, the destructive tendencies in the society were stopped. 
At the same time, the liquidation of the national-regional component of the state educational standard in 
2007 had led to the decrease of the number of ethno-cultural schools and number of pupils learning native 
languages. By 2016, in the system of state education of Russia the number of native (ethnic) languages 
taught in schools, apart from Russian, had decreased from 81 to 72. The number of languages used as the 
languages of education had decreased from 33 to 29. 

The obligatory requirement to learn the state languages in some republics of Russia had become the most 
serious problem of language education. The existing discrepancies in the legislation of the Russian 
Federation and its regions and controversies in methodology of education had led to the decrease of the 
quality of native languages education in the modern Russian school. The school of general education in 
many regions of Russia appeared to be unable to provide efficient multilinguistic education. 

3. The next stage of ethno-linguistic education in Russia started after the adoption of the Federal Law “On 
Amendment of Articles 11 and 14 of the Federal Law “On Education in the Russian Federation” in 2018. 
That law has established an obligatory requirement to learn native language and, at the same time, has 
added Russian to the list of native languages. The specifics of this stage are that Russian is considered as 
native language, apart from its status of state language, while the pupils and their families are provided 
with an opportunity to choose one native language of the peoples of Russia to learn. 

One of the key mechanisms of realization of the language policy is the development of the modern strategy 
and concept of ethno-cultural (ethno-linguistic) education in the Russian Federation, determination of its 
goals, principles and priorities, the coordinated policy of the federal center and regions and the 
sophisticated and scientifically backed work on saving and developing the languages of the peoples of 
Russia. 
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A SYMBOLIC COMMUNICATION OF RELIGIOUS CONCEPTS: THE CASE OF BAHA’I RINGSTONE SYMBOL. 

Elnaz Nasehi  

Arman Arian  

ABSTRACT 

Symbolism and iconography have been utilized by almost all religions of the world in order to convey 
divine concepts and ideas. This visual system of expression communicates meanings. The purpose of this 
research is the graphical analysis of one of the Baha’i symbols in order to discuss how this emblematic 
visualization encompasses the universal claims of the Baha’i faith.  

Baha’i faith as the youngest independent world religion was listed in The Britannica Book of the Year 
(1992-Present) as the second most widespread of the world's independent religions in terms of the 
number of countries represented. This monotheistic religion was ranked as the world's second fastest 
growing religion in 2007 ("The List: The World's Fastest-Growing Religions"). 

Founded in nineteenth-century Persia, Baha’i faith has two main figures, The Bab and Bahá'u'lláh while 
the former was the herald of the latter one the same way John the Baptist was the forerunner of the 
Christianity. The three core principles of Baha’i faith are Unity of God, the unity of religion, and the unity 
of humankind. Based on these doctrine, Baha’i faith claims that the will of God is progressively revealed 
through the divine messengers with different names each of which establishes a religion according to the 
essence of the era they arrive in, and the capacity of mankind, with the aim of transforming the character 
of humankind and developing moral and spiritual qualities.  

Bahá'u'lláh introduces himself as the end-time promised one of all previous scriptures from Adam to 
Muhammad which all belonged to the era of childhood of humanity. He, whose name is claimed to be the 
revelation of the hitherto hidden “The Greatest Name” of God, brings the greatest news which is the 
arrival of the era of maturity of mankind and the evolution of the will of God.  

There are four major symbols in Baha’i faith; Ringstone symbol, The Greatest Name, five-pointed star, 
and nine-pointed star. For the purpose of this study, ‘Ringstone symbol’ is chosen as it visualizes the 
Greatest Name of God in a form of an emblematic sign. Instead of offering an analysis based on code 
theory, this study offers a comparative graphical analysis of the ringstone and other religious symbols. 
The analysis indicates that ‘ringstone symbol’, as one of the main symbols of such an all-encompassing 
religion with such universal claims, graphically incorporates the shapes of all the other symbols from 
religions such as Zoroastrianism, Confucianism, Judaism, Hinduism, Mandaeism, Christianity, Sikhism, and 
Islam.  

Keywords: Baha’i Faith, Ringstone Symbol, Graphical Analysis, The Greatest Name, Symbolic 
Communication. 
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PHILOSOPHY OF DIALOGUE AND FEMALE NARRATOLOGY IN POSTMODERN 

Roida Rzayeva 

Azerbaijan National Academy of Sciences 

ABSTRACT 

In an articulation of the modern philosophical problematic, dialogue acts as the important factor in 
generating the subject-subject communications. “Another person” or the “Other” is a natural and organic 
medium for tolerance; it is possible to recognise the others on the basis of agreement, understanding, 
and cooperation. The tolerant mentality is the acceptation of an existence of differences as a general 
being though dialogue as an admittance of one’s self with their contradiction. Such a statement of the 
problem causes a socio-philosophical understanding of two categories. Gender culture is an inalienable 
part of a dialogue culture. Through a search of the semantic bases for dialogue, the philosophy of 
dialogue goes beyond the limits of negation or search for the general bases and is aimed at 
understanding through variety. 

Keywords: Philosophy, Dialogue, Postmodern, Other, Tolerance. 

ФИЛОСОФИЯ ДИАЛОГА И ЖЕНСКАЯ НАРРАТОЛОГИЯ В ПОСТМОДЕРНЕ 

Роида Рзаева 

Национальная Академия Наук Азербайджана 

РЕЗЮМЕ 

В артикуляции современной философской проблематики диалог выступает важным фактором на 
фоне генерирования субъект-субъектных коммуникаций. «Другое» или «Другой человек» – 
естественная и органическая среда для толерантности, это готовность принять других и 
сотрудничать с ними на основе согласия, понимания и сотрудничества. Толерантное мышление – 
принятие наличия отличий как данности, в то время как диалог – это принятие себя в своей 
противоположности. Данная постановка проблемы обусловливает социофилософское осмысление 
двух категорий. Гендерная культура является неотъемлемой частью культуры диалога. Именно 
через поиск семантических оснований для диалога философия диалога выходит за пределы 
отрицания или поиска общих основ и направлена на понимание через многообразие. 

Ключевые слова: философия, диалог, постмодерн, Другое, толерантность. 

ВВЕДЕНИЕ 

Каковы характеристики диалога в дискурсе постмодерна? 

Одно из важный понятий постмодернизма – дискурс. В фукоистской интерпретации дискурс – это 
«прежде всего определённое установление, обусловливающее режим существования объектов». 
Дискурс в этом смысле имеет сходство с понятием контекста. (Фуко, 2002: 285). 

В то же время дискурсом называют диалог аргументации. При усмотрении в консенсусе горизонта, 
недостижимого горизонта, он не будет представлять собой конец дискуссии, а всего лишь её одно 
состояние. В этом случае дискуссия завершается паралогией. (Лиотар, 1998: 146, 156). 

В артикуляции современной философской проблематики диалог выступает важным фактором на 
фоне генерирования субъект-субъектных коммуникаций. Форма диалога в современном мире 
продиктована новыми культурными реалиями, соответственно, необходимо его переосмысление и 
более расширенное понимание, обусловленное глобализацией. (Середкина, 2004: 196, 198). 

Постмодернизм предполагает новый разум – интерпретативный, который основания знания ищет не в 
метафизике, а в коммуникации, общении, диалоге. (Рзаева, 2012: 556). 

Соответственно, постмодернизм – это коммуникативный тип мышления, постмодерн – это открытость и 
диалог. (Середкина, 2004: 201). 

Именно через поиск семантических оснований для диалога философия диалога выходит за 
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пределы отрицания или поиска общих основ и направлена на понимание через многообразие. 

Посылками данного видения могут быть идеи «диалогизма» от Мартина Бубера до Михаила Бахтина, 
концепция «инакости» Эммануэля Левинаса, созданная на основе «философии диалога». 

Женщина в контексте астуализации Другого (Других) в постмодерне 

Одним из важных индикаторов постмодерна выступает тематизация женщины. Данная посылка 
связана с актуализацией Другого (Других) в постмодерне – женщин, чёрных и др. 

Постмодерн, уделяя внимание «Другим», женщине, реинтерпретирует «текст» истории-общества в 
контексте отличий и культурной плюральности. (Rzayeva, 2014: 298).  

Каждое Другое отлично в разных исторических условиях и имеет различные значения и функции 
для субъекта. Во-вторых, в каждой ситуации в разных исторических условиях реакция с позиции 
субъекта отлична. К примеру: Другое сознательно притесняется; выталкивается в подсознательное; 
сознательно игнорируется; старается быть устранено; сменяется другой нейтральной ситуацией; 
его сила утрируется, идеализируется или преуменьшается; обесценивается; становится жертвой 
своих нежеланных ценностей; обращаются с Другим прямо противоположно его желанию; 
контролируется; отождествляется; чрезмерно отождествляются и т.п. (Gülerce, 2005: 16-17).  

В модернизме субъектом выступал мужчина, а объектом – женщина. Согласно постмодернистскому 
видению субъектов может быть несколько, он может отсутствовать, а также размывание различий 
между субъектом и объектом. 

Апологеты отличий указывают на разделённое прошлое, когда большую часть населения земного шара 
третировало и притесняло меньшинство, состоящее из индивидов – белых, мужчин, северо-
атлантийцев, хорошо образованных и экономически сильных. Мир отличий постмодерна открывает 
возможности для обретения притесняемыми права голоса в борьбе с испытываемой 
несправедливостью. (Grant, 2006: 31).  

Идеального человека модернизма символизировал белый мужчина средних лет. 

В связи с этим противопоставление, согласно которому не соответствующие вышеуказанной схеме 
отличны – «иные» («инаковость»), точнее, «другие», в этом ключе принимает постмодернистскую 
окраску, так как «другое» или «другие» является категорией постмодерна и постмодернизм – это 
признание другого, внимание к «другому» в отходе от нетерпимости и монологизма модерна. 
(Лозгачёва, 2006). 

Отмечается, что постмодернизм, выступая «рамочным дискурсом», проявляет интерес к 
феминистической критике. (Thornham, 2006: 47).  

В современную эпоху наблюдается взаимопроникновение ролей (Вахрушина, 2011: 58), что можно 
отнести и к постмодернистской концепции.  

В современных концепциях о человеке одной из основных тем является идея самоактуализации.  

В центре многих современных концепций о человеке находится идея самоактуализации. 
(Вахрушина, 2011: 57). 

С понятием «самоактуализации» связана вся система жизнедеятельности человека. 
Самоопределение личности, включая профессиональную сферу, обусловливает его 
самоактуализацию, самоосуществление. Современные условия (социальные, экономические и 
культурные) стимулируют процесс развития личности женщины как в семейной, так и в 
профессиональной сфере. (Вахрушина, 2011: 58).  

В современную эпоху наблюдается трансформация традиционных ролей женщины как 
организатора быта или хозяйки, жены, матери, воспитателя детей. Профессиональные успехи всё 
чаще обусловливают её ценность. Профессиональные успехи, поиски материального благополучия 
и т.п. постепенно оттесняют в современном обществе такую ценность, как материнство (Вахрушина, 
2011: 58), что можно отнести и к постмодернистской концепции.  

Неясность в отношении Просвещения и постмодернистских религиозных концепций, когда речь 
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идёт о вопросах женской идентичности, рациональности и самостоятельности, становится 
предметом дискуссий философов-религиоведов-феминистов. (см., например, Anderson, 1998). 
Несёт ли постмодернизм в себе угрозу подрыва многих тенденций, осуществлённых Просвещением 
для женщин? Женщины могут не захотеть отказаться от некоторых современных ценностей. В 
восемнадцатом и девятнадцатом столетиях шаги, предпринятые в направлении утверждения и 
защиты женской идентичности в обществе как самостоятельных, рациональных и нравственных 
акторов были очень ценны и важны против различных форм прессинга, имеющих место внутри 
полового, расового, социального, материального и экономического (прессинга). (Anderson, 2006: 
64). 

Проблема источника самоактуализации современной женщины актуализируется в ситуации 
переоценки системы ценностей под влиянием социально-экономических изменений. (Вахрушина, 
2011: 58–9). Данная призма также перекликается с постмодернизмом, с его ценностным 
синдромом и такой особенностью, как утрата смысла. 

Женский нарратив в современной науке 

Среди специфических черт современной науки отмечается феминизация. Этот процесс обусловлен 
национальными факторами и особенностями каждой страны. (Проскурина, 2002: 74). 

Среди факторов, оказывающих существенное влияние на положение женщин в науке, можно 
отметить не только экономическую ситуацию, но и общий уровень научно-технического развития, 
социокультурный фон и то или иное законодательство. Равные шансы с мужчинами в вопросах 
доступности образования, трудоустройства и  карьерного роста, определяют долю женщин в науке, 
включая её элитные структуры. (Проскурина, 2002: 73). 

Известно, что существует классификация научных дисциплин, основанная на соотношении доли 
мужчин и женщин, т.е. по признаку пола. Выделяют «мужские», «нейтральные» и «женские» науки. 
Разумеется, это условное деление. (Мирская и Мартынова, 1993: 694), (Проскурина, 2002: 75-6).  

Концептуальные предположения и логика исследования, свойственные женскому когнитивному 
мышлению расширяют возможности научного поиска. (Проскурина, 2002: 77).  

«Пол – это разрыв. Но преодоление пола есть утверждение пола, а не отрицание, есть творческое 
соединение полов». (Бердяев, 1989: 25). 

Данное видение, то есть востребованность диалога также перекликается с постмодернизмом, так 
как в основе постмодернизма лежат идея диалога и плюрализм. 

Гендер в контексте культуры диалога 

Различные социокультурные вызовы современности актуализируют формирование культуры 
диалога, неотъемлемой частью которой является гендерная культура. 

Специфическим типом отношений выступают гендерные отношения, которые требуют новых 
подходов, обусловленных современным этапом развития общества, условиями сложной 
социальной трансформации.  

Философия диалога включает наряду с такими составляющими, как толерантность, взаимодействие 
культуры и философии, этические аспекты коммуникационного процесса, «междисциплинарный 
диалог», гендерную проблематику. 

Основу гендерной проблематики составляют наблюдаемые политические, социо-экономические и 
культурные противоречия гендерной роли и идентификации личности. 

В эпоху современности раскрытие гендерной проблематики возможно через переоценку 
мировоззренческих ценностей. 

Исторически сложившееся культурное многообразие в контексте современных трансформаций 
обусловливает потребность новой философии. 

Гендерная культура может быть анализирована с точки зрения толерантности и «Другого» как 
актуальных понятий современного периода. Толерантность, терпимость по отношению к культурной 
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инаковости актуализируется в условиях изменившегося культурного контекста, «культурной 
полифонии». Взаимное толерантное отношение подразумевает понимание «Другого». Толерантное 
мышление – принятие наличия отличий как данности, в то время как диалог – это принятие себя в 
своей противоположности. 

В целом принцип толерантности, являющийся условием социального бытия, позволяет 
анализировать толерантность и как самоуважение человека, в то же время уважение к Другому, 
сильный внутренний принцип регулирования гендерных отношений, укоренённых в свободе 
личности, женщины и мужчины. Влияние принципа толерантности на гендерные отношения 
проявляется во всех сферах человеческой жизни, формируя ментальность женщины и мужчины 
посредством положительного толкования «другости», признания и устранения полноправной 
иерархии в построении гендерных отношений. А это отвечает новым вызовам времени. Данная 
постановка проблемы обусловливает социофилософское осмысление двух категорий. 

В гендерных отношениях вопрос толерантности также основывается на культурные традиции 
конкретного общества. 

Согласно одному подходу, теоретические обоснования различных форм толерантности 
рассматриваются с точки зрения рациональности. Выбираются четыре формы: безразличие, 
уважение, снисхождение и критический диалог (единственная продуктивная форма). (Лекторский, 
1997: 49-50). Считается, что именно критический диалог как функциональная форма коммуникации 
актуален для гендерных отношений в современном обществе. 

Толерантность приняла статус глобальной социокультурной проблемы, наблюдаемой во всех 
сферах общества, и одной из основных универсальных ценностей современного общества. И в 
современный период её роль возросла до значения норм обращения с основными 
универсальными ценностями. (Дробижева). 

И наконец, при субъектном подходе (Мунье, 1999: 70–72; Логинов, 2001: 64–7; Кемеров, 2001: 16–
17; Керимов 2001, 24-27) в основе толерантности по отношению к Другому принципиальное 
значение приобретает идея различия. Эта идея важна с точки зрения рассмотрения современных 
гендерных отношений. 

Есть исследования о связи этих двух социально-философских категорий, то есть толерантности и 
гендера. 

Толерантность на всех уровнях социальной организации, включая гендерную систему, выступает 
как одно из самых важных социокультурных влияний  и взаимосвязей.  

Особенность толерантности в том, что в ней всегда нуждаются, когда говорят об отличиях, 
противоречиях и моментах проявления несогласия в соответствии с определённым критерием. 
Например, гендерное отличие выступает именно таким критерием. Эта точка зрения, возникшая из 
соединения рационального и ценностного подходов, может использоваться для расширения 
содержания дефиниции «толерантности». 

Система толерантности основывается на принципе равенства. «Другое» или «Другой человек» – 
естественная и органическая среда для толерантности, это готовность принять других и 
сотрудничать с ними на основе согласия, понимания и сотрудничества. «Другое», которое не 
требует сравнения или превалирования, выступает как неотъемлемая характеристика бытия без 
которой ни индивидуальный, ни общественный прогресс невозможны. 

Равенство же осмысливается как невозможность моделирования субъектом себя и окружающей 
среды на основе общепринятых характеристик – психофизических, моральных, экономических, 
политических, гендерных и любых других. По этой причине равенство отличностей легализирует 
отличие, многообразие и плюрализм. 

Диалог также направлен на содействие соблюдению гендерного равенства, т.к. диалог в то же 
время это диалог мужчины и женщины как членов общества, взаимодополняющих и 
взаимообуславливающих друг друга познавательно-интеллектуальных, психологических оснований. 
Интенции, направленные на поддержание и развитие гендерного равенства, способствуют не 
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только гармонии в обществе, но и развитию атрибутов современного гражданского общества.   

Всё это актуализирует выработку критериев культурности, содержащих в себе диалогику, и 
мировоззренческих оснований (знаниевых, психологических и коммуникативных аспектов), в чём 
важную роль важную и незаменимую роль играет философия, в том числе философия диалога, 
являющаяся необходимым инструментарием для осмысления многомерности диалога в 
современном мире. 

В философии гендерная проблематика анализируется в разных аспектах. К примеру, диалектика как 
основа гендерного подход, антропологический аспект гендерной проблематики, эстетические и 
этические аспекты, гендерная проблематика в истории философии и др.  

Проблема гендера рассматривается как выражение единства и борьбы противоположностей 
онтологической дихотомии мужчины и женщины. С онтологической точки зрения биологическая, 
социальная, нравственная дихотомия общества анализирует взаимную зависимость женских и 
мужских оснований. Ещё один аспект проблемы гендер в философии составляет этика человеческих 
отношений в измерении гендера. 

Гендерные отношения как один из видов общественных отношений, основу которых составляет 
организационный принцип «мужчина/женщина», проникают во все сферы общественной жизни и 
касаются сущности общественных изменений на современном этапе развития общества. Гендер как 
один из важных аспектов социальной организации в определённой степени выстраивает 
иерархически межличностные, групповые, институциональные отношения между женщинами и 
мужчинами и составляет на их основании особую модель синтеза, где формируются основы 
характеристик возможных социальных изменений. 

В заключение 

Таким образом, толерантность выступает как условие формирования современной гендерной 
культуры. Индивидуальные толерантности образуют социальную гендерную толерантность, 
предполагающую отсутствие гендерной иерархии, когда различия между мужчинами и женщинами 
не исчезают, а наблюдается признание в равной степени их индивидуальностей.  

Вышеотмеченное даёт возможность утверждать, что положение женщин в условиях изменившегося 
социокультурного контекста, постмодерна, в том числе и женщин в науке, изменилось.  
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ABSTRACT 

This paper explores the linkages between social protection and local community development by using 
one Rural Community in Zambia as the case study.  By undertaking qualitative research in the Rural 
Community where the Government of Zambia is implementing the Child Grant Programme (CGP) with 
support from the International donor community and the community itself, the paper has established 
that social protection and development of the local community cannot be separated. This is because the 
two have a direct bearing on each other. The paper has further established that for social protection to 
positively contribute to local community development, there are certain conditions that should be in 
place in the particular community and the nation where it is implemented. Thus, the paper concludes 
that it is social protection in combination with other factors that result into local community development 
and not social protection alone.  

Keywords: Linkages; Social Protection; Community Development; Zambia; Qualitative Research 

INTRODUCTION 

A gap exists in the scientific literature on the linkages between social protection and local community 
development. A systematic review of the available literature [both published and unpublished] shows 
that few studies in both the global North and global South have been undertaken specifically to establish 
the linkages between social protection and local community development. This gap has also been 
recognized by world institutions promoting the social protection agenda. For example, the United Nations 
Food and Agricultural Organization - FAO (2013) and International Labour Organization – ILO (2010/11) 
recommend that many scientific evidences in developing countries to prove that social protection brings 
about community development is needed if social protection programmes are to win the support from 
the political leaders.  This article contributes knowledge towards filling up this gap. We do this by 
exploring the linkages between social protection and local community development by using one Rural 
Community in Zambia where the Government of Zambia with its development partners is implementing 
the Child Grant Programme (CGP) as a case study. For the sake of simplicity, this article is presented in 
the following order:  It begins by providing reviewing available literature on community development and 
social protection. This is followed by the methodology that was used. This is followed by study findings 
and discussions. Finally, conclusions and policy implications on how social protection programmes can be 
designed if they are to have meaningful positive impacts on local community development are provided.  

Review of available literature on local community development and social protection 

Two operational definitions of local community development provided by the United Nations (1982) and  
Osei-Hwedie, Mwansa & Mufune, (1990) were used in this study. This is because they are the common 
definitions that are used in Zambia when talking about community development (Ministry of Community 
Development and Social Services, 2012).  According to the United Nations (1982) local community 
development connotes the processes by which the efforts of the local people themselves are united with 
those of the governmental authorities to improve the economic, social and cultural conditions of 
communities, to integrate these communities into the life of the nation, and to enable them to contribute 
fully to national progress.  In the words of Osei-Hwedie, Mwansa & Mufune (1990),  local community 
development involves enabling the local community by the government and other development agencies 
to take action to address their problems which requires the active participation of the community 
members themselves in efforts to improve their level of living with as much reliance as possible on their 
own initiative, the provision of technical and other services in ways which encourage initiative, self-help, 
mutual help and make them more effective. As used in this study, the word local community is used to 
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denote a group of people living together in one geographical area, and thus they understand their local 
environment better. On the other hand, the word development is used to mean uplifting individual 
community members and the whole community from levels of living which are considered by the local 
people to be undesirable to the levels considered desirable.  

From the above definitions, a few deductions can be made: First, it can be deduced that local community 
development is about improving the well-being of people living together in a particular community. For 
instance, this can be done by improving their income levels; creating employment opportunities; creating 
and expanding markets; improving food security; improving access to education, health care; improving 
nutrition; improving housing units; having good community roads; and enhancing community 
relationships both within the community itself and with institutions outside the community among others 
aspects of human welfare (Friedlander, 1969; Kaseke, 2005; Gray and Webb, 2013).  In part, this means 
that community development has the economic and social dimensions of life. That is, it is about 
improving both the material and non-material well-being of the people living in a particular area. Second, 
it means that for community development to take place, there are ingredients that should be put in place 
by those concerned or interested in seeing the community develop. These ingredients for example could 
include material and non-material resources from the governmental authorities and other agencies both 
local and international or from within the community itself. This means that many actors can 
simultaneously be involved in community development (UN, 1982).  

In light of the above, there are a number of principles and strategies which guide community 
development work. Among them include the following: 

First, community mobilization: in this strategy, the aim is to bring both human and non-human resources 
together to undertake community development activities in order to enhance the overall well-being of 
the whole community (Osei-Hwedie, Mwansa & Mufune, 1990; Kaseke, 2005; Gray and Webb, 2013).  
Thus, this strategy involves establishing working relationship within all the elements and among all the 
elements in the local community.  The assumption here is that what hinders local community 
development is the  failure of the various elements or segments of the community to be brought 
together and to interact in the manner that contribute to addressing community problems. This implies 
that the strategies or programmes that have the potential to impact positively on community 
development are those which make the various or all the elements in the community to interact and 
make a direct or indirect contribution to the development of the community (Smalley, 1967; Ibid). This 
strategy also underscores the importance of cooperation and unit in community development work 
(Friedlander, 1969).  

Second, community participation:  this connotes the direct involvement of the community members 
themselves in addressing community problems. This is seen as a way of empowering the local people and 
to create an environment which brings about community ownership and sustainability of development 
projects (Conyers, 1986; Osei-Hwedie et. al, 1990; Gray and Webb, 2013). 

Third, and very closely related to the above is addressing community apathy: community apathy refers to 
the deliberate refusal by community members to voluntarily participate in community development 
activities (Conyers, 1986). This usually happens if the local people feel being cheated or just being ‘used’ 
by leaders. Osei-Hwedie, Mwansa & Mufune (1990) note that the local people will participate fully in 
community development if apathy is not allowed to creep in their minds. This can be avoided if there is a 
policy to promote popular participation and if people are convinced that in the suggested community 
development work there are new possibilities for addressing their problems. 

Fourth, livelihoods diversification: beginning the 1990s there is increased attention to livelihoods 
diversification as a viable strategy for addressing both rural and urban poverty. Livelihoods refer to means 
of survival (Chambers and Conway, 1992;  Rakodi, 2002). The argument here is that many rural and urban 
households fall into material poverty because they rely on a single income-generating activity to support 
themselves. Thus, if poverty is to reduce in many communities, it is theorized that community members 
should be encouraged to diversify their livelihoods. That is, to have more than one source of survival. This 
is seen as essential to the development of the whole community since reduction of poverty at household 
levels impacts positively on poverty reduction on the whole community (Carney, 1998). 
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From the above principles and strategies, it can be seen that for local community development to take 
place, many things should be at play simultaneously. World Bank (2001), ILO (2010/2011) and FAO (2013) 
advocate for social protection as one strategy for local community development.   World Bank (2001) 
defines social protection as interventions that assist poor individuals, households and communities to 
reduce their vulnerability by managing risks better. ILO  (2008: 98) argues that social protection can be 
said to entail making transfers in form of cash, goods or services to persons at risk of or already 
experiencing adverse conditions such as poverty, unemployment and sickness, or otherwise vulnerable 
owing to their age, physical condition or household status. It should be noted that social protection is in 
two broad categories namely formal and informal social protection. Formal social protection refers to 
that type of social protection backed by formal rules and regulations and provided by the formal 
institutions such as the government, non-governmental organizations or international donor community. 
On the other hand, informal social protection refers to that type of social protection not backed by formal 
rules and regulations and provided by informal institutions like the family, neighborhoods or the 
community (Kabelenga, 2012). In this article, the focus is on formal social protection. 

Arriving from the above definitions, the following deductions arise:  First, it can be deduced that social 
protection is meant to act as a fence against socioeconomic adversities. This fence acts as a wall to lean 
on by those at risk of encountering severe socioeconomic adversities or those already faced with severe 
socioeconomic adversities  so that they  either do not go deeper into those adversities or  jump out of 
those adversities.  This implies further that social protection is both a social and economic necessity to 
every human being as it helps people to cope with life’s major risks (ILO, 2010/11). Third, it can be 
deduced that social protection can be provided in different ways. For example, it can be in form of cash, 
food, health care and shelter among other forms. This entails that the provision of social protection is 
determined by the level of risk at hand. Fourth, it can be seen that social protection is not just for 
individual welfare but it can also be for the welfare of the whole community. 

The theoretical ideas contained in the above conceptions of community development and social 
protection were used in this study in exploring the linkages between social protection and community 
development. 

Methodology  

Study site 

This study was carried out in one rural community of Zambia where the Government of Zambia and 
various development partners implemented the CGP. Because the informants were assured that their 
names will not be mentioned anywhere, the actual name of the rural community where this study took 
place, names of the informants and actual dates for the study will not be mentioned.  Instead, the 
community is just called as ‘rural community’ and the informants are abbreviated either as informant.1, 
informant.2, focus group discussion (FGD).1, FGD.2 or as informant during community meeting. However, 
the actual verbatim which came from the interview data are maintained.  In this article, the word 
community is used by the informants to denote a group of people living together in one geographical 
area, and thus they understood their local environment better.  

Informants and research methods  

Informants were community-dwellers.  These were the primary beneficiaries of CGP and mainly mothers 
who had children aged below five years and  handful mothers with disabled children between zero and 
fourteen years and other stakeholders who were involved in the implementation of the CGP in the rural 
community. It also included a few community members who were not on the programme because they 
were either outside catchment area or they became community members after the programme had 
already started. When collecting data, the study utilized qualitative research methodology to allow for 
the voices of the primary beneficiaries and other stakeholders to be heard. Because little is known about 
the linkages between the CGP and community development in Zambia, especially from the experiences 
and conceptions of the beneficiaries and other stakeholders in the rural community, this grounded 
approach was preferable (Yin, 2011; Kabelenga, 2017). One of the distinguishing features of qualitative 
inquiry is that it allows new insights about the particular issue under investigation to be generated. This 
comes about because the researcher studies the respective phenomenon in depth with the local people 
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with first hand information and experiences of the phenomenon under study in their local communities.  

Actual data collection was done by conducting five one to one in-depth interviews (IDIs)   with the 
primary beneficiaries, three focus group discussions (FGDs) with government officials at the rural 
community level, and CWAC members. On average, each FGD had 8 participants. Additional data was 
collected during one community meeting with 100 community members that comprised some primary 
and non-primary beneficiaries. A total of 129 community members participated in the study. Recruitment 
of informants was through purposeful and convenient selection (Creswell, 2006).   

Data Analysis  

The interview text was analyzed by means of qualitative thematic analysis. Analysis involved several steps. 
First, we transcribed all the interview transcripts using the qualitative data transcribing software called 
Express Scribe Transcription. Second, we read each transcript several times to get a sense of the data in 
its entirety. During initial reading of the transcripts, open coding procedures were employed, where 
codes were created from what was present in the data (Pope et al., 2014). After identifying initial codes in 
the transcripts, we moved to focused coding. This involved making decisions about what codes were most 
relevant to the research objective, discarding codes that were not relevant, and combining earlier codes 
that were similar. Constant comparison was used to look for similarities and differences in categories 
across the transcripts (Creswell, 2003; Yin, 2003; Pope, et al., 2014). The general impression was that the 
participants discussed the following to be the linkages between CGP and development of their rural 
community: encouragement of local initiatives to address their problems; linking up the community to 
resources and enhancement of individual and community productivity. We also established from the data 
that the above linkages were explained by the following factors: duration of transfer receipt and transfer 
reliability; scale of coverage; expenditure of the funds; availability of other services; perceived immediate 
personal benefits; and local people’s trust in the programme. These results form the basis of this paper 
which are presented in the section for findings. 

Linkages between social protection and community development: Evidence from the Rural Community 

In order for us to adequately show the linkages between social protection and development of the rural 
community, we will first briefly talk about the CGP and the types of communities where this type of social 
protection is implemented and thereafter show the linkages. 

Child Grant Cash Transfer Programme (CGP)   

CGP has been implemented in Zambia since 2010 in rural communities which have the highest rates of 
under-five stunting, wasting, mortality and morbidity in the country. The CGP targets any household with 
a child under five years old and disabled children aged five up to fourteen years. Its main aims are to 
reduce extreme poverty and the intergenerational transfer of poverty with the following as specific 
objectives: Income: to supplement and not replace household income. Education:  to increase the 
number of children enrolled and attending primary school education. Health: to reduce the rate of 
mortality and morbidity among children under five years old. Food security:  to increase the number of 
households having a second meal per day. Livelihood: to increase the number of households owning 
assets such as livestock (Ministry of Community Development and Social Services, 2012). The funders for 
this programme are Government of Zambia and International donors notably UK Department for 
International Development (DFID), Irish Aid and United Nations Children Fund (UNICEF). Eligible 
households received 60 Kwacha (roughly U.S. $12) per month regardless of household size and 
households with a disabled child receive double that amount. Payments are made bimonthly using 
government structures at district and community levels and the Community Welfare Assistance 
Committee (CWAC) members who are the local people themselves working as community volunteers.  
There are also no conditions attached to the grant for one to receive the money. The programme also 
uses universal approach in its delivery. This means that all the eligible households  in the targeted districts 
are supposed to receive the grant on bimonthly basis and wean-off when children either turn five years 
or 14 years if have disabilities (Ministry of Community Development and Social Services, 2012).   

Besides the above social problems, the rural community where this study was undertaken experienced 
problems of poor road nets, long distances to social services like educational and health facilities (many 
people walked about 9 kilometers), illiteracy, disease, malnutrition, mortality, lack of access to credit 
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facilities and food insecurity due to geographical factors such as droughts or floods among other 
problems. From these descriptions, it is clear that the whole rural community was vulnerable to many 
risks and shocks, and as from the Government of Zambia’s point of view, it qualified for universal formal 
social protection (Ministry of Community Development and Social Services, 2012). 

Having provided the descriptions of the CGP and the rural community, we now turn to the actual linkages 
between social protection and development of the rural community that we established in our study.  

Findings and discussions  

Three themes emerged from the data on how CGP brought about development of the rural community. 
These were: encouragement of local initiatives to address their problems; linking up the community to 
resources; and enhancement of productivity of vulnerable individuals/households and the whole 
community. Below are the details: 

Encouragement of local initiatives to address their problems 

It was evident from the data that due to implementation of CGP, local initiatives on how to address local 
people’s problems was being encouraged. For example, participants reported that although CGP was not 
meant to act as start-up capital for business, many beneficiaries in the rural community were using it as 
capital either to start small businesses or to expand their already existing small businesses.  For example, 
during FGD.1, informants brought out the linkages between the CGP and development of their 
community in this way:   

“It is encouraging local initiatives. A number of beneficiaries are investing it into small businesses 
like making flitters, buying salt, tomato and vegetables which they later resale.’’  

Similar result came out during FGD.2: 

‘’Those single women who are involved in making traditional salt spend part of the cash on hiring 
labour to help them fetch firewood which they use when making traditional salt.’’  

Voices heard during FDGs were similar to those heard during one-on-one in-depth interviews: 

“I have used part of the money to start a small business. I make flitters for sale and that is helping 
me to address my personal problems and for my household.’’ (IDI. 1).   

From the above episodes, it can be seen that CGP is encouraging local initiatives on how to address 
income poverty, and specifically through livelihood diversification and this is one of the main principles 
of community development (UN, 1982; Osei-Hwedie et.al 1990; World Bank, 2001/2002; Kaseke, 2005).  
Since a community is made up of individual households, the above evidence means that the CGP has 
positive implications on the development of the whole community in terms of reducing income poverty. 
This is one of main goals of community development (Kaseke, 2005;  ILO, 2008).  

In addition, it was established that due to the implementation of the CGP, more local people were 
actively participating in addressing many other community problems:   

“Implementation of CGP has brought about a situation where both men and women are now 
participating in addressing problems at household and community levels. Men are now escorting 
their wives for under five clinics and making sure that their wives deliver from the health centre 
(FGD.2).   

Similar phraseology emerged during the community meeting: 

“Many women are beginning to go for antennal, deliver from health centers, regularly take their 
children for under five medical check-ups and send their children to school.’’   

The above result has positive implications on the development of whole community. For instance from 
the above narratives it can deduced further that CGP  is contributing to the development of the 
community by fighting retrogressive practices such as refusal to access health care at health centres and 
refusal to send children to school which are common among local people especially in rural areas of 
Zambia (Kabelenga, 2012).  Because of that, it was learnt that child and maternal mortality rates were 
also reducing and primary school attendance had improved. 
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Linking up the community to resources 

Linking up marginalized communities to resources is another strategy recommended when talking about 
ways of bringing about community development. The resources can be financial, human or information 
among other forms of resources (UN, 1982; Osei-Hwedie et.al, 1990; Kaseke, 2005). From the data, it was 
evident that this strategy had been enhanced in the rural community following the implementation of the 
CGP. For instance, all the participants during FGDs,  community meeting and IDIs disclosed that due to 
the implementation of the CGP, the community was linked up to the  business entities:  

“The local and urban business houses usually go to the rural community to sell their merchandize 
to the beneficiaries of the CGP. Many times they also allow the beneficiaries of the CGP to get the 
merchandize on credit and pay them when they receive the child grant. These interactions between 
the rural community and rich communities never used to happen before the CGP was introduced’’. 
(FGD.1).   

All the participants held the view that the above interactions are good for the whole community as they 
resulted into linking up the community to new people, new ideas, new business opportunities, and 
exposure to the outside community which were essential for the development of individual community 
members and the whole community. Interestingly, participants disclosed that beneficiaries of the CGP 
found it easier to access credit than before the CGP was introduced. That was because lenders were more 
confident that the beneficiaries of the CGP would be able to pay back the credit once they get the child 
grant. From the participants’ perspective, these interactions helped in addressing the problem of lack of 
access to credit among some beneficiary households. In appreciating the value brought about by the CGP, 
non-beneficiaries of the CGP complaint in this way during the community meeting: 

“It is easier for our colleagues who are on CGP to get a loan than for us who are not on CGP’’  

The above result is happening in all the communities in Zambia where the CGP is being implemented. For 
example, evaluative studies undertaken by the Ministry of Community Development, Mother and Child 
Health (2013) indicated that at baseline, only 12 percent of the communities where the CGP was being 
implemented had someone from whom to borrow money. At follow-up, 40 percent of the communities 
where the CGP was being implemented had someone from whom to borrow money. Thus, from the 
above episodes, it implies that participants agreed with each other that the CGP was working as a 
strategy for linking up their community to resources which were essential for development of individual 
community members as well as for the whole community. 

Enhancement of individual and community productivity 

In community development discourses, one common goal of many community development activities is 
to enhance the productive capacity of vulnerable individuals and communities (UN, 1982; Ose-Hwedie, 
Mwansa & Katembula, 1990; Kaseke, 2005). From the data, it was evident that, this goal was being 
realized in the rural community with the introduction of the CGP.  Findings of this study indicate that the 
CGP has resulted into enhancing the productivity of the local people and growth of the economy of the 
whole community. By enhancement of productivity, participants meant that the CGP had resulted in 
increasing the economic activities of individual community members and for the whole community. For 
instance, during FGD.1, participants said this: 

“Many beneficiaries of CGP have become productive. As already said, others have started small 
businesses; some are even getting small loans; others hire labour to help them fetch firewood 
which they use when making salt and some are even own assets like small livestocks.’’  

Similar results emerged during community meeting:  

“Small businesses in the whole community have emerged and increased. More business 
opportunities are also coming to the community. These are resulting into expansion of the 
economy of the whole community. Demand and consumption of available community goods and 
services have also increased. The net effects of these are that community incomes have arisen and 
the general standard of living of the whole community has improved as evidenced in enhanced 
capacity of the marginalized households to have money and food, send their children to school, 
access health care, access credit from lenders and actively participate in community life.’’  
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From the above episodes, it is clear that all the participants hold the view that in the context of their 
community, the CGP had impacted positively on the development of the whole community. From their 
thinking, that was what it entailed by community development. Interesting is that when all perspectives 
provided by the participants are thought about in relation to the existing scientific knowledge on 
community development, they are in line with global, regional and Zambian debates about community 
development (UN, 1982; Osei-Hwedie, Mwansa & Katembula, 1990; Kaseke, 2005). Having established 
the above results, the next question which we asked ourselves during our study was: what is it that made 
the CGP to bring about development of the whole community? Below we provide what we established. 

Explanations for the above positive impacts 

Findings of this study showed that CGP impacted positively on the development of the rural community 
because of the following: duration of transfer receipt and transfer reliability; the scale of coverage; 
expenditure of the funds; availability of other services; and perceived immediate personal benefits. Below 
we delve into each of these explanations. 

Duration of transfer receipt and transfer reliability 

The duration of transfer receipt and transfer reliability is critical in explaining and understanding the 
above positive impacts. The study established that the beneficiaries of the grant received the grant 
consistently since 2010, and that made the grant become reliable source of income. As a result, all the 
developmental activities that we have talked about in the first part of this paper had consistently been 
taking place since 2010. Ultimately, that impacted positively in different ways on development of the 
whole community. This explanation emerged during FGDs, community meeting and IDIs. A representative 
voice of the participants is echoed in FGD.1: 

“In this community, the beneficiaries of the CGP receive the grant bimonthly, and they do not miss 
out in receiving the grant in any way since 2010. This has made the grant to be more reliable and 
predictable source of income. In fact, even the business houses outside the community know very 
well when to take their goods to the community or if they sale their goods on credit, they know 
exactly when they would get their monies from the beneficiaries. This has increased the willingness 
among the business houses to sell their goods to the beneficiaries of the CGP on credit’’.   

The above result agrees with findings from other studies across the global South undertaken on the 
impacts of social protection on rural development. For instance studies undertaken by McCord (2004), 
Devereux et.al (2008), Oversees Development Institute (2009) and Samson (2011) concluded that 
duration of transfer receipt, and transfer reliability were some of the factors that make social protection 
to impact positively on rural development. This is what our study also established.  

Scale of coverage  

The findings of this study showed that another explanation for the above impacts was that there was 
wider coverage of social protection in the whole rural community. That was because the CGP was given 
to all the households that had children regardless of their socio-economic status in the community. That 
meant that many shocks and risks in the community were being addressed. For instance, during FGD.1, 
participants explained the impacts in this way:  

“In this community all the households with children under five years and those with disabled children 
above five years regardless of their socioeconomic status are receiving the child grant. This is because 
the CGP is implemented using the universal model of service provision. Thus, there is wider coverage of 
social protection to the whole community.’’ 

 In social protection discourses, it has been argued that the wider the coverage of social protection, the 
wider are the people protected from the economic and social adversities of life and the wider are the 
positive impacts of social protection on the whole community (Devereux et.al, 2008; Oversees 
Development Institute, 2009; ILO, 2010/11). For example, on its studies on Social Protection, Rural 
Development and Food Security, Oversees Development Institute (ODI)  has noted that,  ‘’only if a critical 
mass of resources are circulating in a local economy (for a sustained period), is there the potential for this 
to stimulate significant rural development. Where coverage is low and the total size of the cash injection 
represented by the transfer is low in relation to the size of the local or national economy then the impact 



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

138

is likely to be so limited as to be statistically insignificant,’’ (2009: 43). This note by ODI is also in line with 
the findings of this study. Although, the exact amount of money from the CGP going into the local 
community on bimonthly basis was not disclosed for ethical reasons, interviews with funders of CGP on 
the amount of money for CGP that was going in the district [where local community was] on bimonthly 
basis, disclosed that it was over 1 Million Zambian Kwacha (about 165,289.37 USD). From the funders’ 
point of view, this amount of money was estimated to be bigger than the total Gross Domestic Product 
for the whole district. That meant that a larger chunk of the CGP monies were constantly going into the 
local community.  And money in human life if used wisely can address many human needs (Osei-Hwedie, 
Mwansa & Katembula, 1990).  

Expenditure of the funds 

How the funds were spent by the beneficiary households equally explained the above impacts.   As 
already said, the specific objectives of the CGP are fivefold:  to supplement and not replace household 
income; to increase the number of children enrolled and attending primary school education; to reduce 
the rate of mortality and morbidity among children under five years old; to increase the number of 
households having a second meal per day; and to increase the number of households owning assets such 
as livestock (Ministry of Community Development, Mother and Child Health, 2012). In line with these 
developmental objectives, the study established that CWAC members in the local community constantly 
monitored the use of the child grant in the whole community in line with the above objectives. That made 
most beneficiary households not to misuse the grant.  The study further established that beneficiary 
households used part of the grant to start or expand their small businesses, and that sparked household 
and local community economic activities. Equally, it was established that even if on paper the CGP was 
not conditional, in practice there were subtle conditions attached to the CGP. For example, for any child 
to be eligible for the grant, the child was required to have the under five clinic card. That was only 
possible if the mothers regularly attended antenatal services and also delivered from health centres. In 
part, it was the combination of regular monitoring on how the child  grant was used, prudent use of the 
grant and the above subtle conditionalities which had also played vital   roles in bringing about the above 
positive impacts on the whole community. 

 “CWACs monitor the use of CGP this community. They warn beneficiary households that if they misuse 
the grant, they would be removed from the list of the beneficiaries. They also warn them that if 
expecting mothers do not go for antenantal clinic and do not give birth from the clinic, the child would 
not be registered on the grant. This makes all the households to follow instructions, and this is making 
the grant to work very well for the development of the households of the beneficiaries and the whole 
community.”(FGD.3). 

 Availability of other services :  

Analysis of the data also indicated that the CGP was producing the above developmental impacts because 
of the interactions with other services either available in the local community or near the community: 

 “In this community, there is a basic school, clinic and salt industry. The community is also situated 
along the main road (Lusaka road). It is also near the boma (district administrative center). Because of 
these services, women for example can regularly go for antenatal and deliver at the clinic in an attempt 
to get the under five clinic card which they can use when registering the child on the CGP. They can also 
send their children to the basic school. When they want to buy the ingredients for baking flitters they 
can walk, cycle a bicycle or catch a vehicle to the boma where the major shops are found. The 
community is also easily accessible by the business houses because of its proximity to the main road 
and to the boma. So complementarities of these services are making the CGP to impact positively on 
the development of this community.’’ (FGD.1). 

The above data imply that participants were of the view that, the above impacts might not be brought 
about by the CGP in the communities which do not have the above supportive services even if they are 
receiving the child grant on regular basis. This could be true in that for community development to take 
place many factors should be at play and interact simultaneously and not in isolation. However, one 
factor can act as the main catalyst for community development (Osei-Hwedie, Mwansa and Katembula, 
1990; ODI, 2009; Kabelenga, 2012). In the context of the local community, this study established that the 
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main catalyst was the CGP.  

Perceived immediate personal benefits  

From the data, it was also evident that active participation of many community members in local 
community development activities which were ignited by CGP was due to the perceived immediate 
benefits accruing directly to the individual participants and not only the perceived benefits to the larger 
community. In two separate FGDs, participants happily made similar sentiments: 

Researchers: But why is it that so many local people are willing to participate in the CGP? 

Participant.1: Benefits associated with the grant 

Researchers: Benefits? 

Participant.3: If they were no immediate personal benefits for the participants, very few local people 
would be willing to participate in the programme.’’ (FGD.1). 

Similar voice tones are heard during FGD.2: 

Researchers: It is like many local people including those without children want to join CWACs. Are there 
special reasons for that? 

Participant.3: There are actually personal benefits that are making individual community members to 
participate in the programme.  

Researchers: And what are those personal benefits? 

Participnat.1: Some of the perceived immediate personal benefits include: they receive small 
allowances. They get bicycles which they use when doing CGP activities 

Participant. 4. For those with children the benefits are the actual cash received. That enhances 
individual household capacity to have food, get a loan, start or expand their businesses, send a child to 
school or access health care among others.’’   

The above results seem to be in agreement with Zambia’s national ideology. In Zambia since 1990s 
following the introduction of liberalism as a national ideology by the Fredrick Chiluba government, the 
community members’ willingness to participate in the community well-being on voluntary basis is slowly 
dying out. This is because in liberalism one of the main values is the encouragement of every human 
being to fend for themselves as the government is not willing to provide for the citizens (Chanda, 2003). 
This has resulted in making many Zambians to begin to put their own interests first and those of their 
communities second (Ministry of Local Government and Housing, 2013).  Thus, the findings underscore 
the community development principle which argues that local people are willing to participate in 
community development projects if they perceive that a particular community development project will 
create new opportunities for addressing their problems (Osei-Hwedie, Mwansa and Katembula, 1990). 

Local people’s trust in the programme  

The study established also that many people in the local community had trust in the CGP and that made 
them willing to participate in the programme. That was because the programme was implemented in the 
manner that made many local people to be happy. For example, community members were actively 
involved in the whole process from identifying and registering the beneficiaries, in actual implementation 
and monitoring and evaluation of the programme. That meant that there was localization of the 
programme and there was no social distance between the beneficiaries and the implementers.  

“Initially many local people had doubts in the programme and some even thought that it was a satanic 
programme because of giving free money to the people. However, the presence of their own people 
(relatives) in the whole programme and the consistence and wider coverage of the programme to the 
whole community had made them to begin to develop the trust in the programme. This trust has 
enhanced their willingness to participate in the programme. (Male participant during Community 
meeting).  

“Also timely and adequate implementation of the programme has made the local people feel not 
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cheated by both governmental authorities and their local leaders as has been the case with other 
community development promises where governmental authorities and local leaders just make verbal 
promises with no actual implementation of their promises.’’ (Female participant during Community 
Meeting). 

 In community development discourses, it has been established that apathy comes about if local people 
feel cheated by the leaders. And one way of addressing community apathy is adequate implementation of 
what the local people have been promised (UN, 1982; Conyers, 1986; Osei-Hwedie, Mwansa & 
Katembula, 1990). This is the nature of the CGP. The programme is not just on paper. Rather, it is being 
implemented adequately, and in the manner that benefits the majority of the community members 
either directly or indirectly. From the data, that had increased the tempo of the local people’s 
participation in addressing community problems. 

The above all are the dynamics that made the CGP to foster the development of the local community. 
That being said, we now turn to the conclusions and policy implications. 

Conclusions and policy implications 

 Based on findings of this study, the following are the conclusions and policy implications:  

To begin with, if well designed and implemented, social protection has the potential to contribute to 
community development. This is because it has multiple benefits which transcend the immediate 
intended beneficiaries. However, this is only possible under certain conditions. In the context of this 
study, it is evident that the conditions are the duration of the transfer, the consistence, reliability and the 
predictability of the transfer, the coverage of the transfer, how the transfer is used, degree of 
participation of the local people in the whole programme cycle and availability of other services both 
within the community itself and near the community where the particular social protection programme is 
implemented. This means that it is social protection (CGP) in combination with other factors that result 
into community development and not social protection alone. One policy implication that arises from this 
study is that those designing social protection programmes should consider how to make other 
services/conditions available to those communities where they want to implement the particular social 
protection programme from. This calls for joined-up and outward looking social protection policies 
(programs) which do not restrict themselves to the institution responsible for that particular social 
protection programme. This requires thinking outside the box. As such no single service or condition can 
be recommended to be the most necessary when designing social protection programmes. The 
supportive services/conditions should be informed by what is obtaining on the ground in local 
communities where the particular type of social protection is or will be implemented.  

In addition, it is clear from this study that personal immediate gains are important in making the local 
people to actively participate in programs aimed at addressing community problems. The CGP has this 
element, and is resulting into motivating many local people to participate in addressing community 
problems. This implies that when designing social protection/community development programmes, 
designers should think about how all the participants in the programme will individually benefit from 
participating in the programme especially immediate personal benefits. Consideration of only community 
benefits may make implementation of the programme difficult as participation from the local people may 
be low.  

It is also clear from the current results that creating conditions that enable the local people to have trust 
in the community development programmes are cardinal to making the local people to actively 
participate in community development programmes. From this study, it is evident that one of the main 
conditions for creating and building the community trust is ‘adequate implementation’ of the 
programme. This implementation should be done in the manner that allows the full involvement of the 
local people in the whole programme and allowance of the wider enjoyment of the benefits from their 
involvement. The CGP has these elements and are in turn bringing about wider and active participation of 
the local people in addressing community problems. The implication which this raises is that community 
development and social protection planners should learn to design community development/social 
protection programmes that are implementable. That is, they should strive hard to ensure that their plans 
are translated into reality. This brings about community trust in community development/social 
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protection programmes which in turn increases the tempo for community participation in the 
implementation of community development/social protection programmes. Ambitious community 
development/social protection programmes that are not implementable bring about community apathy 
which is detrimental to community development. 

Finally, the findings of this study provide strong support for the importance of calibrating the 
methodological approach with the underlying aims of the study. This is because the new knowledge 
generated in this study has been made possible with the use of qualitative research.  That is, by allowing 
the research methodology that allows the local people to freely unfold social issues in their local 
communities using their own words, experiences, cultural connotations and using their own thinking, new 
knowledge has been generated (Berger & Luckmann 1991; Creswell, 2006). 

Limitations of the article 

This article is written on the basis of the qualitative data collected from one rural community of Zambia. It 
should be noted here that one of the main central aims of any qualitative research inquiry is to provide 
in-depth descriptions of a phenomenon, using a small sample of information-rich cases (Creswell, 2009; 
Pope et al., 2014). Therefore, the findings of this study should be cautiously applied to other local 
communities across Zambia and the world. This is because what may be true in one setting may not be 
true in other settings (Kabelenga, 2014; Kabelenga, 2015; Kabelenga, 2016). 
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ABSTRACT 

Today, the world is such that the interdependence of states in it has assumed practically an all-
encompassing character. Frankly, the problem of economic security is generated first by such 
interdependence. This process carries not only benefits and profits, but it is fraught with great potential 
threats for the security of states, especially of the states of the so-called average level, whose economy 
largely hangs on export, import, financial, raw material and other ties with the external agents. This 
means that serious failures or crisis among foreign economic partners immediately create serious threats 
to the economic security of own country. We still remember the case of the foot-and-mouth disease 
occurred in late 90-th in Europe and which brought to the brink of disaster the meat and dairy production 
not only in UK, but also threatened the same kind of production in many other countries of the world. 
These are special cases and they are very indicative and symptomatic for the contemporary of 
interdependent world. The same is about raising the U.S. tariffs on export of metallurgical products in 
early 2002, which created a tough condition in the metal industry of many countries causing sharp 
protests and bankruptcies in related sectors of their economies. 

Keywords: Economics, Interests, Security, Growth, Sustainable Development 

The economic security is a relatively new issue for many newly independent states. Firstly, before 
disintegration of the Soviet Union such issue was not on the agenda at all and, accordingly, the problem 
of its economic security did not come up. Secondly, this problem in principle requires new approaches 
because the whole world itself is constantly changing. 

In current unstable and fragile situation in the World, many nations try to adopt themselves to a changing 
economic environment and shape different protecting measures to stay resistant. These issues are clearly 
reflected in structural reforms defined in the Strategy of Actions 2017-2021 [1] and by Uzbek President 
Shavkat Mirziyoyev during his speech in the International Conference «Central Asia: Shared Past and 
Common Future, Cooperation for Sustainable Development and Mutual Prosperity», (Samarkand, 
November 10-11, 2017) [2]. Primarily such urgent steps supposed to make any economy flexible and 
resilient.  

Today, the world is such that the interdependence of states in it has assumed practically an all-
encompassing character. Frankly, the problem of economic security is generated first by such 
interdependence. This process carries not only benefits and profits, but it is fraught with great potential 
threats for the security of states, especially of the states of the so-called average level, whose economy 
largely hangs on export, import, financial, raw material and other ties with the external agents. This 
means that serious failures or crisis among foreign economic partners immediately create serious threats 
to the economic security of own country. We still remember the case of the foot-and-mouth disease 
occurred in late 90-th in Europe and which brought to the brink of disaster the meat and dairy production 
not only in UK, but also threatened the same kind of production in many other countries of the world. 
These are special cases and they are very indicative and symptomatic for the contemporary of 
interdependent world. The same is about raising the U.S. tariffs on export of metallurgical products in 
early 2002, which created a tough condition in the metal industry of many countries causing sharp 
protests and bankruptcies in related sectors of their economies. 

The problem of economic security in general is specific by itself, but as such, it substantially differs from 
the problem of military and political security. The maintenance of economic security cannot be achieved 
by military force, quite the contrary, the military instrument of political system under certain 
circumstances may serve as a threat to economic security in general. Such is also approximately the role 
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of the state in maintaining economic security: given the excessive state inter¬fe¬rence in the economy 
cannot strengthen, but on the contrary, weaken the economic security of one’s own country. 

In each certain case it is necessary, we believe, to take into account the definite circumstances, in which 
the economic development of any country takes place. For Uzbekistan, on the one hand, and Chinese 
Taipei and South Korea, on the other, these conditions are different, hence a different role of the stated 
and the extent of its controlling role in the sphere of economy in the comparable countries. However that 
may be, the regulatory role of the state was and remains not only a factor of reduction of the crisis 
phenomena in the economy of Uzbekistan, but also may foster further development. 

The problem of ensuring the national economic security in Uzbekistan takes place today in the conditions 
when (1) the era of production in the industrially developed countries is over in principle and that leads to 
the relative reduction of demand on the products of the mining and traditional branches of industry. It 
make up the foundation of Uzbekistan’s exports; (2) the country’s close geographic location is a certain 
obstacle in the way of its emerging to the world economy. (3) The continuing deep intermingling and 
interdependence of the national economic complexes of the former soviet republics serve not only as a 
certain barrier in the way of their isolated integration into the world economy, but also to large extent 
locks the problem of maintaining their economic security by regional relations. 

Here one should take into account the fact that the countries of the West possess a high degree of 
autonomy provided by the advanced level of technology, considerable natural resources and a vigorous 
economic system. The main part of the economic ties of these countries depend to each other. The 
independent states, which emerged on the Ex-Soviet territories, play for them primarily the role of 
suppliers of raw materials and a sales market for second rate or obsolete products for the developed 
countries. In this sense, they fully fit the Western pyramid model of globalization. 

At the same time, the integration processes rapidly gain momentum in South-East Asia, which has turned 
into the most dynamic region of the planet. Practically, the formation of the close economic partnership 
of the countries of ASEAN has been completed and it came to be known as the “Asian Seven”. In the 
future, the role of this group of countries in the world economy will grow, it is expected, and accordingly 
the place of these countries will expand in their economic ties with Uzbekistan. Already today, the 
economic ties of Uzbekistan are wide and grow stronger with the countries of East and South-East Asia – 
China, Japan, South Korea, Malaysia, India and others, and these ties largely serve as a pledge of its 
economic security. For example, we may rightly mention the Japanese model of economy, which is about 
four core principles. a) Strict state regulation, i.e. mobilization of all resources for achieving of high 
priority goals; b) Export orientation of economy for accumulation necessary financial resources and 
investments; c) Active attraction of FDI (mainly to high tech industries); d) Creation of large national 
monopolies to enhance production quality and compete in foreign markets. 

Another clear example in this context is China. In-depth analyses of basic indices of Chinese economy 
clearly shows that it did its best to pass the worst period since 2011, and which began recovery from the 
second quarter 2016. Quality and cost of the industrial production output gave the ground to the 
Chairman Xi Jinping’s decision to intensify internal investments in technological modernization of national 
economy. Most probably, In the near futu¬re we may see the general revival of global economy, backed 
and strongly reflected by adequate development of Asian economic giant. 

Good governance effect was clearly seen in tremendous efforts to activate the Internal investments 
policy, primarily into infrastructure and expansion of internal consumption strongly supported by Chinese 
Government and which led to significant growth of Chinese GDP at about 7% within 2016-2017 [3]. 
Among obvious risk factors, we saw some reduction in volume of foreign trade, dynamics of which may 
steadily changing to the best by the end of 2018. Such positive tendencies in Chinese economy will 
definitely affect to a realization of its foreign policy in Belt & Road Initiative. 

All this, in my opinion, is evidence of the fact that the issues of ensuring the national economic security of 
any country can hardly be resolved outside the context of the ongoing shifts in the world economy and in 
isolation from the existing economic trends, tendencies and realities in the rest of the world. 

In its basis the system of the world economy, in which there is no single power element, capable of 
expediently influencing the behavior of states as economic units and is about principle on an anarchic 
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principle: each stated adheres to the maximum to its national interests and profit. This is the essential 
distinction of the world system from the national system, which is built on the hierarchical principle in 
which the central body (the government) may using the instrument of macroeconomic regulation, 
influence the behavior of economic actors.  

In international arena, every state has to defend itself and its interests in the face of other states, also 
pursuing their own national interests. That is why the states are participants in the power relations by its 
very nature, in this case irrespective of the fact in what form this power comes out, - military, diplomatic, 
economic or some other form. 

Today the world is witnessing not only major political and military-strategic changes connected with the 
crash of the bipolar balance of power, but also substantial shifts in the world economy. For example, the 
weight of the United States as a world military power has considerably grown in connection with the 
disintegration of the formerly unified territories. Then it is not about the weight of the country in the 
world economy, where it has been steadily decreasing, first, in favor of China, Germany and the European 
Union as a whole. 

A certain slowdown we may see in the very controversial economic situation in EU. Earlier, the so-called 
“Eastern Danger” served as a unifying momentum and stimulus to integration.  

After its elimination the foreground saw more and the appearance of own national interests of the 
countries of Western Europe, and following the increased number of its members at the expense of the 
state of Scandinavia, Eastern Europe and the Baltic States began naturally to unlock and get weaker the 
organizational and structural strength of the Commonwealth. In the near perspective, integrated Europe 
will include nearly 30 countries. If one believes in Murphy’s Law, this qualitative fact alone can seriously 
influence the quality of integration association toward its worsening. 

In these conditions, all the states are faced with no simple task to determine their place in the rapidly 
changing world and if possible, harmonize their national interests with the interests of the world 
community overall, and also with the partners in regional economic relations. Such task is obviously more 
topical for the new independent states, including Uzbekistan, due at least to the cause that they had to 
begin the development of their foreign economic relations almost from scratch and with it to create the 
system of their collective security. 

What about most common formula of national economic security? In scientific literature, as, far as we 
know, there are no common understanding. Unlike the notion of military security, more variable, hangs 
more on the external conditions and internal factors of development of economy and changes in them, 
and therefore they need corrections more often. In our opinion, it is already for this reason that the 
attempts are less productive to give fixed definitions of economic security. Certain V. Pankov made such 
definition, for example. “The national economic security is characterized by stability, “immunity” to the 
impact of internal and external factors, violating the normal functioning of social reproduction, 
undermining the achieved standard of living of the population and thus causing greater social tension in 
society, and also a threat to the very existence of the state” [4]. 

Alting von Gesau, a German researcher, in his turn, draws attention to the need of delineation between 
economic security and economic strength, i.e. the ability to achieve goals in the field of economy, and 
between threats to economic security and threats to national interests in general. Overall, he comes to 
the following conclusion: “the national economic security is under threat only then when the change of 
external economic parameters is capable of destroying the preferred economic system” [5]. 

Such kind of definitions is too abstract, and therefore, in our view, is of small value for practical purposes. 
Does this maintenance take place spontaneously or are there relevant institutions, which do it? This is 
especially important to know in the cases of economic systems with free market economic, i.e. with free 
competition. 

Free market economy, taken by itself, outside of the controlling impact on the part of the state is in full 
sense anarchy or, using the words of Hobbs, “a war against of all”, in which everyone strives to 
subordinate or strangle competitors. 
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The slogan of French entrepreneurs of the XVIII century “laisser faire, laisser passez”, which means 
literally “let everyone do what he wants to do, and go over there where he wants”, and in other words - 
full freedom from the state patronage, was already not working in civilized states long ago. This principle 
usually works there where capitalism has “wild” forms, as, for example, in some CIS countries, and 
economic development is accompanied, as a rule, by total criminalization of economy, corruption, 
racketing and other types of organized crime. However, even here it does not exist in a pure form, 
because this would mean full collapse of all social relations. In fact, it is possible to see that even the 
freest market in one way or another is regulated by the state. This regulation comes out in various forms, 
first, in the form of tax legislation, customs duties, various forms of protectionism, license legislation et al. 
In addition, of course, in the form of annually adopted budget of the state, which is the main law 
regulating social and economic life of society. 

Western states, imposing today neo-liberal models of economic development, in which the role of the 
state in the economic regulation is reduced to the minimum, in the cases of raging of the market element 
in their own societies adopted sufficiently harsh forms of state regulation. Suffice it to recall the banking 
and anti-trust legislation in the USA in the late XIX c., austerity measures after the 1929-1933 crisis and 
WWII, currency regulation in Western Europe in the conditions of the post-war financial chaos etc. 

During many public debates over the weakening role of the states the economy of Western countries 
different trends are common today. Over the past two decades practically everywhere the share of the 
GDP, redistributed through the budget, remains intact, or event increases. If a certain reduction of the 
functions of the state was taking place, then it was mainly in the issues of social protection of the 
population and in the foreign economic sphere, but instead the participation of the state sharply went up 
if rising the competitiveness of domestic business and development of the infrastructure are necessary 
for this. Besides, the number of norms and standards introduced by the state grows fast (ecological, 
technical, sanitary etc.). Practically all Western countries adopt tougher restrictions on the immigration of 
foreign labor. In other words, it is not a curtailing of the economic role of the state that takes place in 
West, but a change of its economic functions toward greater participation in the struggle for the world 
economic positions [6]. 

A greater role of the state in the economic regulation, and thus in ensuring national security is seen 
widely: it is namely the state, which is an active subject, scrupulously acting in the interests of society as 
the bearer of sovereignty of the nation. Some of the Western nations impose liberal models of economic 
development upon others defending their own interests. Well-known media loudhailer of US business the 
“Fortune” magazine admits the following in this connection: «When business speaks on capitalism it 
means free markets everywhere, except America” [7]. 

Today, it seems, the task of creation of not simply a market economy, but a socially oriented market 
economy is put forward in all CIS countries in different forms. In a vague form in this task, it is also 
possible to see the goal of maintaining economic security of the country and its population. However, 
here again, a question arises: who must ensure the fulfilment of that task, which should “orient” the 
market economy in the social direction? As old and new experience show, the market economy taken 
solely may strive in the opposite direction. 

In the quoted excerpts the role of the state is presented due completeness in ensuring economic security 
of society on the whole and its members an elimination or neutralization of the emerging threats. Only a 
strong state, backed by its strong legal basis, is capable to accomplish this.  

The issue of national economic security is closely linked with the problem of threats because any system 
of ensuring security is created in the face of some real threats. “A threat in general, and not only an 
economic threat, believes, for example, V. S. Zagashvili, is called so because it either carried destruction 
to the object, or inflicts on it a more or less considerable damage”. Destruction should be understood as 
deprivation of access to resources, leading toward disorganization of production and supply of the 
population with the necessary goods and products, disorganization of money circulation accompanied by 
the disintegration of the economic system of the country at all [8]. In its turn, namely real threats put 
before the state the need of elaboration of a certain scale of priorities in maintaining national economic 
security. 
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The economic damage caused to this subject, can be linked with its inability to withstand competition or 
be the result of internal factors, for example, bad economic management or crude, and therefore 
destructive economic reforms, as was the case in Russia and some other CIS countries. The damage to the 
national economic security is inflicted under the impact of external factors. They may have the form of 
both conscientious actions on the part of other states aimed at subversion of national economy and 
spontaneous actions conditioned by the inter¬de¬pen¬dence of states in Global economy. A financial 
crisis in one country, for example, may entail the same kind of crisis in other countries, closely linked to 
each other. 

Thus, the threats to economic security have their sources as both power confrontations of states in the 
sphere of international economic rela¬tions emanate from a spontaneous and unstable character of 
functioning of the world economy. The threats of the first type are usually considered within the 
framework of the general theory of the balance of force, which was mentioned in the previously. The 
second type of threats is considered within the theory of “open economy. 

The factors, from which hangs the ability of the economy of the country to withstand the negative 
external influence, is about three groups. The first group comprises natural factors, which either slightly 
yield or do not yield at all to changes. They include size of country, its geographic situation, and 
availability of useful minerals, climatic conditions, i.e. all that is included in the definition of geopolitical 
factors as it was mentioned before. 

The second group includes factors, which may change over a comparatively lengthy period: level of 
development of production and technology, incomes of the population, gold and currency reserves and 
other similar parameters. The third group includes factors, which yield to regulation, and change in 
shorter period: scales, nomenclature and directions of import and export, level of specialization of 
industry and agricultural production, its diversification etc. [9] 

As was already pointed out, Uzbekistan significantly located in the region and characterized by the group 
of specific factors of its geography. However, it considerably lags behind from advanced countries by the 
factors of power. They namely influence such most important aspect of power of the state as flexibility of 
its application and fast adaptation to the changing external conditions. Today, complex political and 
economic situation in the world when fast and effective decisions and their quick implementation are 
required, the third group acquires special importance and become a priority in many respects. 

Here it is necessary to take into account the substantial changes, taking place in Global economy in 
general. Recent years are characterized by unprecedented successes in the development of science and 
technology, emergence of new fields of knowledge, branches of economy and directions of economic 
development. These tendencies closely intermingle with profound changes in the nature of demand in 
Chinese, European and US economies. The saturation of markets with mostly targeted and highly 
consumed products in combination with the growth of materials of population well-being contributes to 
rapid differentiation and personalization of demand in emerging economies.  

Accordingly, to replace the previous premise at stability and equilibrium we resort more often to the 
orientation to flexibility, maneuverability and adaptability, which become the most important criteria in 
the assessment of effectiveness of economic activity. This tendency cannot but also spread over the 
periphery of world economy. For example, the orientation toward pre-emptive production and export of 
raw materials somehow beforehand deprives the state of the «full-blooded» participation in international 
economic relations. 

Thanks to the purposeful advance along the road of reforms the republic managed to stabilize macro-
economy and financial situation and achieve the minimum drop in production among the CIS countries. A 
moderately tough fiscal policy ensured the reduction of the budget deficit up to 2.5% of the GDP, the 
average monthly rates of inflation dropped to 1.9%, a positive balance was reached in the goods 
turnover. Some historic figures of development may illustrate it better. For example, by the rates of 
industrial production Uzbekistan was first among the CIS countries: 117% in 1999 to the level of 1991, 
whereas in Russia – only 45%, in Ukraine – 44%, in Kazakhstan – 41%. 

In the years of its independence Uzbekistan managed to commission scores of new major production 
facilities, among which are such industrial giants as the Bukhara Oil Refinery, the GM car-plant in Asaka, 
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reconstruction of the Uzbek Plant of high-melting and heat-resistant materials, enterprises of the mining 
and metallurgical and chemical sectors so that others will follow it. 

Hence, a phenomenon emerges, which is known as “dilemma of security”. This angle of economic 
security is close to mutual distrust and a jealous attitude to the success of others. It is manifested in the 
arms race, whose participants get involved in it out of fear that their potential enemy will get the upper 
hand over them, although they would all be winners, if they abstained from it. Moreover, they would be 
winners namely in security and not in expenses connected with its maintenance. As a sequence, an 
endless race for security starts, whose participants by their actions push each other to commit new stage 
of that race [10]. 

The dilemma of security is also inherent to international relations, and it is in them it stands out in the 
most diverse forms. It can manifest itself in the form of “economic egotism” or desire of this or that state 
to develop for itself all branches of economy in order to be self-sufficient and independent to the 
maximum from upheavals or crises connected with economic interdependence. However, such policy, as 
world practice shows, soon or late depletes the resources of the state and undermines its own economic 
security. 

Beside things that were said the dilemma of security is often seen in the form of protectionism, expressed 
in the rivalry of states by the size of customs tariffs, export subsidies, credits etc. Inevitably arising in case 
of implementing tough protectionist measures a greater or smaller isolation of the economy of the state 
results in a partial exclusion of the country from the world turnover of resources, which, in its turn, 
undermines its economic security. The negative impact of protectionist measures on world economy has 
long force the states to take collective measures against “economic”, “customs” and other wars in the 
sphere of economics and with this purpose to create relevant international organizations such as the 
WTO, the OECD, and the CIS etc. 

The dilemma of security in its various forms and manifestations is the subject of concern of the policy of 
security of each state, irrespective of the fact, whether it realized by its leadership or not. That this is o is 
confirmed by the entire history of mutual relations of the states, especially in the XX century, when the 
economic ties of the states assumed self-contained importance. There is no need to go far to get 
examples: the best example is a short story of the CIS activity both in the political and economic spheres. 

At the present-day phase for the new independent states of the Central-Asian region, including 
Uzbekistan, special significance, from the viewpoint of maintaining economic security, in our opinion, is 
occupied by the contradiction between two important tasks. One of them is integration into world 
economy and the second one is the creation of one’s own internal integral national economy based on 
the market principles.  

The contradiction is emerging here, first of all, for the reason that the interests connected with the 
integration into world economy, do not always coincide or correspond to the interests of deve¬lopment 
of national economy. At time, they are simply incompatible. This contradiction between external and 
internal integration, between external and internal economic liberalization is specific for the countries 
going through a transitional period from the command and administrative system of economy to the 
market economy. 

Here it is necessary to take account of the circumstance that world economy (world market) does not 
represent a certain homo¬geneous medium, in which equal partner act and coexist peacefully, who have 
equal conditions and caring for the interests of other participants. The world market is divided by state 
frontiers, and within the framework of these frontiers, various national economies act by the level of 
development, self-sufficiency and purposes. Already for this reason, there are no equal conditions for all. 
Hence, it is understandable that the principle of freedom of trade, which certain put forward, plays into 
the hands, as in the previous times, of the strong and economically developed state. That is why given the 
scope and the depth of the integration processes in world economy and attractiveness of participation in 
them, the priority importance is retained by national economies, and this means that the state support is 
saved for “own” companies in the competitive struggle with “strangers”. It is only the state, which is 
solely responsible of rendering such support to national companies and enterprises, and therefore it will 
exist and remain for long as an integral component of national economic security and its chief guarantor. 



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

149

In these conditions the problem of maintenance of national economic security of Uzbekistan consists in 
strengthening and further purposeful development of the national economic complex as a single whole in 
the conditions of transition from plan to market, and in the conditions of gradual transition from closed 
to open model of economy – outside. In this case, it seems, the priority must be given within a certain 
period to internal integration rather than external. This period of preference, most of all, depends on the 
time necessary for the formation of a full-scale internal market structure and the system of its social 
regulation. 

The time will show the degree of these plans realization. It is clear already that their realization is 
impossible without stability of international political relations in the world and in the region. 

As was pointed out earlier, Uzbekistan has no direct outlets to maritime trade routes, which substantially 
limit the potential of its foreign economic activity. Therefore for further development and deepening of 
international ties, along with the establishment of external air lifts, priority importance is acquired by the 
participation in the construction of transnational automobile and railway trunk lines, and also pipelines, 
ensuring the country’s exit to the largest ports of the Indian and Pacific Oceans, the Black and 
Mediterranean Seas, the Persian Gulf. In this sense, great importance is also assumed by the 
development of telecommunications and broad use of the facilities of computer and satellite 
communications. 

Summing up what was said earlier, thee grounds to assert that one of the key tasks in the system of 
maintenance of Uzbekistan’s national security is seen in the reduction, and in future in overcoming the 
technological lagging of the republic from advanced countries. The leading role here, as world practice 
shows, belongs not simply to foreign trade. It is about complex forms of economic cooperation, including 
production, cooperation and import of capital. Nevertheless, of course, ordinary purchases abroad of hi-
tech equipment play their positive role in this respect. 

The problem of economic security and its maintenance is broad and multifaceted and the dissertation 
does not set the aim of its disclosure with due completeness. This is not its task. Beyond its limits are such 
important aspects of security as energy security, security in the system of water supply, playing an 
especially important role in the life of the Central-Asian republics. For Uzbekistan, where all agriculture is 
built on irrigation farming, any serious failures in water supply are fraught with a threat of sharply 
reduced crops, especially cotton. [11] 

A number of important aspects of economic security is linked with the growing economic crimes, 
contraband, corruption, assuming today various and at times sophisticated forms. According to the 
practical experience of the majority of the CIS countries, the most characteristic types of economic crimes 
today are as follows: embezzlement of state property and non-purposeful use of credits, tax evasion, 
contraband of different types of semi-finished and finished products, abuses in the course mass 
privatization of the national economic facilities and so on. In their turn, representatives of criminal 
structures strive directly or indirectly to exert their influence on the organs of executive and legislative 
power or penetrate them directly. All this forms a knot called “organized crime”, which for some CIS 
countries has become a scourge and a real threat to their economic security. 

The processes of economic interdependence and globalization also generate the problem of security for 
national culture overall. The laws of the world interdependent market envisage cultural and language 
unification as the necessary form of communication ties and information supply between its subjects. 
These laws spread not only on managers and engineering and technical personnel, but also on workers 
and employees, serving on production and realization of commodity flows and services, and also on the 
numerous army of labor resources, which is ready to join and participate in a ramified infrastructure of 
the market. For the states, which enter the world economic structures on the conditions of raw material 
or consumer servicing zones, there exists a real threat of losing the prospect of own national 
development. 

Regionalism Reconsidered 

In recent years the concept of “globalization”, similar to the closely related terms of “interdependence” 
and “integration”, have been turned into an absolute assuming, by and a large, a positive meaning. These 
concepts are regarded as a kind of universal cure against any difficulties that may accompany economic 
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development. Any trends to the contrary are viewed as a backward movement. Quite often, the 
processes of globalization are counterpoised against strengthening of the national economy and 
measures to protect it from adverse external influence. 

However, to get a better understanding of these issues one should bear in mind that any processes that 
may occur in the world have both positive and negative aspects. This refers to the processes of 
globalization, inter-dependence, and integration. To some extent, it was already mentioned earlier in this 
document. Large-scale drug industry, terrorism, illicit trade, illegal migration, money laundering, and 
other manifestations of organized crime are also vivid manifestations of globalization, inter-dependence 
and integration. Such destructive components of globalization and inter-dependence have their inherent 
laws of development. If not counteracted by the organized power of the state, these phenomena may 
take the upper hand subduing the economy overall. This is evidenced by experience scored by many 
countries in the world. 

Globalization without the state’s regulatory role is the backbone of the neo-liberal model of globalization, 
which has prevailed in recent decades not only in theory but in practical terms. Its key features are as 
follows: 

Emphasis on the economic regulation of countries comprising part of the world economy on a rigid 
monetary basis; 

Spontaneous market mechanisms are proclaimed to be the main, or the only in certain instances, means 
of control over development; 

National economic complex, sovereignty, and even the state itself are at times viewed as extinct 
categories, while bypassing these categories as fast as possible is presented as a real success; 

Main efforts are directed at weakening the economic role of the state, at liberalization and deregulation 
[12].  

In this connection, it would be apt to emphasize the changing role of such international economic 
organizations as WTO, OECD, IMF, and others. They make their key strategic and tactical decisions in a 
very specific role; rather they adopt decisions in direct proportion to economic capacity or to the amount 
of contributions made to their funds. Such a policy turns them, mostly, into a political tool of most 
economically advanced countries and into a means of implementing the course towards overall 
liberalization of other countries’ economies. The recommendations worked out by these institutions 
(primarily by IMF) are of voluntary-cum-obligatory character: without testing and consent provided by 
these organizations a majority of Western, creditors and investors would not dare to invest their capital in 
any particular country [13]. 

Neo-liberalism in its pure form is hardly suitable for the newly independent states. Following its 
principles, they may jeopardize their economic security. Any radical restructuring of political, social and 
economic relations, just as a transition from command-administrative economic model to market 
mechanisms, without the controlling role of the state, would be ruinous for these countries. It has been 
repeatedly stressed already.  

Liberalization, in other words, should not be pursued as the determinant of the national economic 
security, and this principle underlies the policies of all states irrespective of any specific level of economic 
development. 

Former republics of the Union, have different attitudes towards globalization. This attitude is largely 
determined by interaction of two mutually interwoven, albeit contradictory, trends. The first trend is due 
to a desire to mobilize the available resources through state efforts and use them to develop the 
domestic market and the entire national-economic complex. It is often accompanied by rigid measures of 
protectionism. The second trend is aimed at accelerated integration in the world economy, which, on the 
contrary, requires the well-known liberalization of economic relations, use of foreign financial capacities 
and technologies. 

Both trends rely on existing imperatives while their backbone is the phenomenon of lopsided economic 
development inherited from Soviet time, orientation towards rigid central planning, lack of sufficient 



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

151

domestic potential for the successful modernization, absence of a developed internal market, skilled 
labor, technologies, etc. 

These trends have determined by many experts through two approaches to a market modernization of 
Uzbe¬kis¬tan’s economy and, consequently, two groups of interests: 

The method of spontaneous libera¬li¬zation of prices and trade under the existing structural economic 
inter-relations. 

The policy of self-sufficiency under strong administrative control and partial introduction of market tools. 

Both approaches, in the opinion of the above-quoted author, are wholly unacceptable for Uzbekistan for 
the following reasons: first, the method of quick market liberalization of prices and trade, as well as 
emphasis on creating, jointly with foreign capital, big com¬panies geared to the world market may 
aggravate the social and economic situation in the Republic. Second, such joint companies in the 
conditions of weak modern infrastructure may prove unprofitable and will require constant protection 
and subsidies from the state. As a result the return on new investment will be quite small. Any of these 
factors may jeopardize the national economic security. 

The best way to resolve the contradiction between the two above-specified trends is to reasonably and 
pragmatically combine openness (liberalization), i.e., globalization imperatives, and protection of national 
economic interests or, to put it differently, to combine active involvement of the state in economic 
development with privately owned businesses. It was precisely this approach that was used for many 
years by such countries like China, South Korea, Taiwan, and Malaysia where the role of the state in 
economic development was enormous. 

There are sufficient reasons to infer from the above-said that the nation state in current conditions is the 
main and indispensable guarantor of relations, legal norms and institutions, which constitute the 
backbone of the modern market economy, hence, it is a guarantor of the national economic security. 
What is more, the nation state, at least in the case of newly independent states, is a also a guarantor 
ensuring their normal and painless (avoiding any crises) joining the world economy, in other words, a 
guarantor of their globalization. 

In this connection the way towards globalization combines, as one can look upon it, three aspects: first - 
strengthening of the national economy based on market principles and ensuring national economic 
security, second – development of the regional economic integration and regional security system, and, 
finally, the third – joining the world economic system. Naturally, these tasks are not to be resolved in any 
certain order or time sequence, as they can be resolved and are resolved as a rule simultaneously as 
possibilities and favorable conditions permit. 

At this point we can briefly touch upon the second aspect – the regional economic integration and the 
system of regional security. 

These processes are also stipulated by close economic relations, which continue to exert their influence 
until today. It is not accidental that in 2010 Uzbekistan’s share of foreign trade with CIS countries 
accounted for 37.6% as compared with 36% of foreign trade operations with economically developed 
states and 26% with developing countries. It is noteworthy that Russia accounted for the biggest share 
(15.8%) in the Republic’s trade turnover [14]. 

Rapprochement between these two countries is a natural historical process that has been in place at all 
times, unrelated to the fact of existence of the Soviet Union. That is why none of the post-Soviet states 
has come out against the integration processes. It seems like this phrase may be a clue to a strange 
situation in which nobody is opposing integration and at the same time nobody is in a hurry to develop it. 

The Ex-Soviet geopolitical space is close to the world economy, that is to say that it is not an amorphous 
mass of some accidentally set of collapsing and colliding units. This space has been distinctly divided 
between the independent sovereign states possessing their own borders, their special national interests, 
priorities and targets, including those in the area of economic relations. However close or even intimately 
related peoples inhabiting these states could be there are still state borders between them, which cannot 
be crossed at one’s own will with impunity, even in cases where the next of kin live just across the border. 
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It means that «fraternal» relations, a phrase very common in Soviet time, do not regulate the ties 
between these states any more, rather the national and state interests regulate them. Such interests, as 
the world experience shows, quite often would not take into consideration kindred, ethnical or religious 
sentiments. They develop according to other laws, which are stipulated by geopolitics, national security 
interests, balance of powers, protection of sovereignty, etc. 

Economic interdependence within the frame of any integrative association requires constant 
coordination of economic policies among the member countries and, in this respect; it cannot help 
infringing, to a certain extent, upon their sovereignty. Nevertheless, such infringement extends to any 
participants of integration associations without exception. Thus, ceding a portion of its sovereignty, the 
state acquires, in the meantime, part of the sovereignty of other member states for common usage [15]. 
According to a witty remark of an American economist, the states entering international economic 
relations sacrifice a certain portion of their freedom for the sake of anticipated benefits, similar to a 
situation when a wedding contract is signed [16]. 

However, the fact of the matter is not just to get any direct economic or other type of benefits. As 
interdependence grows the problem of coordinating the economic policies becomes a real must. An 
uncontrollable and “wild” competition, as an alternative to coordination, becomes ruinous for all parties. 
Such competition turns in effect into “a war against everyone” undermining both national and overall 
economic security. 

It has become a common concept that the way towards global economic security runs through regional 
security systems. Establishment of a global economic security system runs parallel to unfolding world 
integration processes while its components (or subsystems) are regional integrative unions and 
associations as well as international organizations such as WTO, IMF, United Nations Organization, and 
others. It is common knowledge that the European Community countries have achieved remarkable 
results on this way, with their regional associations acting simultaneously as a regional system of 
economic security. 

The regional systems of economic security are bound to protect at least their members from a double-
edged threat: first, protect the weaker members from arbitrary actions of the stronger members, and, 
second, protect all of its members from the negative spontaneous influence exercised by the world 
economy [17]. 

The regional systems of economic security should not necessarily group around any particular center of 
attraction, for example, around Russia in case of CIS. There may be several centers of gravity while the 
states may choose to unite around them to address a relatively limited range of economic issues and 
problems pertaining to their economic security. 

The republics of the Central Asia have already recognized the advantages of such sub-regional 
cooperation as they began to develop cooperation within the frame of different forums with the aim of 
coordinating the national development policies especially in the area of infrastructure development and 
joint use of resources. The need for economic integration among the countries of this region is stipulated, 
apart from other things, by considerable weakening of technological, economic, and trade links between 
them. For example, Uzbekistan not so long ago used in the production of material goods products 
manufactured by 58 branches of Tajikistan’s industry. Besides, Uzbekistan received products of 43 
branches of the economy from Turkmenistan delivering in its turn products for 62 branches. As for 
Kyrgyzstan, the indicators were 56 and 54 respectively. The situation was quite similar in Uzbekistan’s 
relations with Kazakhstan [18]. 

 It should also be borne in mind that the geographical situation of the Central Asian states is not so 
convenient and beneficial for foreign trade: it was mentioned already that they have no outlets to open 
seas and the system of communication between them is underdeveloped. Although the Great Silk Route 
ran through these regions since time immemorial, it is very hard to revive now its geo-economic potential 
that would meet the requirements of modern economic development. What is more, the countries of the 
region depend, to a large extent, on the stability in the neighboring countries, in particular, in 
Afghanistan, Pakistan, India, and Iran. It is only a reliable balance of forces and stability, which can be 
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closely associated with it that will allow a discontinuous functioning of transportation routes and will 
facilitate trade with South-East Asia and Europe. 

One can hardly count on any real economic interest to be displayed by the leading world powers such as 
the USA, Germany, Japan, etc. The orien¬tation towards Russia, China, Iran, Pakistan, and Turkey is more 
likely, as they represent the states that have not gone a long way ahead in economic terms as compared 
with the countries of the region under review. 

The problem of transport also pushes these countries towards integration. The difficulties involved in 
cargo shipment via Russia made the Central Asian states search, as far back as late 1991, for alternative 
outlets to sea routes. The railroad line Tejen - Serakhs - Meshkhed was built linking the countries of the 
region with Iran. A new transport route – the Trans-Caucasian corridor – was developed to include the 
region under review into the European and Asian communication systems. Very soon, Belt & Road 
Initiative more known as OBOR Strategy of Chinese Government may become a good alternative opening 
and easing logistical and economical interaction for Central Asian nations.  

Today, the economic integration between the countries of the region has no alternative and became a 
real must. This process helped the countries, in addition to many other things, to get out of the state of 
autarchy in which some of them were forced into before, and to expand the intra-regional specialization. 

We still remember good start of that process in mid-90th when leaders of Kazakhstan and Uzbekistan 
made an important step towards integration in January 1994 as they signed of the Treaty on a Common 
Free Economic Zone. The Treaty provided for forms and methods of mutually beneficial cooperation and 
development of economic systems. Just a few days after the signing the Republic of Kyrgyzstan joined the 
Treaty. An Inter-Government Council of three countries was set up serving as a standing body for 
discussing and dealing with the issues of mutual economic and political interests. The Inter-Government 
Council deals, in particular, with questions of water usage, a most vital issue for Central Asian republics. 

One may recall the fact that in June 1995, five countries of the Central Asia (including Turkmenistan and 
Tajikistan) held, with UN assistance, the Central Asian Conference on Regional Cooperation. The 
conference resulted in a joint declaration stating that the member states are ready to consider four key 
aspects: economic and social development and regional cooperation; a demographic problem (including 
migration and refugee problems), Aral Sea Disaster and related topics of trans-border rivers water 
resources management. One of the program issues at the conference was creating prerequisites for 
further development of economic integration within Central Asia [19].  

Another moment of their common history was connected to the CIS Summit in February 1996, where 
three states – Kazakhstan, Uzbekistan and Kyrgyzstan – agreed to contribute a startup capital for 
establishing the Central Asian Bank of Cooperation and Development (CABD) based in Almaty. 

Today, Uzbekistan reconsidering its foreign policy priorities making regional prism as its focal point. Uzbek 
President Shavkat Mirziyoyev repeatedly emphasized it in the 72d Session of General Assembly of UNO 
(Sept.19, 2017) and during the International Conference on Afghanistan held in Tashkent in March 27, 
2018, applying to regional nations for close cooperation to resist to common security threats and build 
safe future.  

Indeed, there are a number of objective conditions and prerequisites for the integration of Central Asian 
republics. It implies equal start-up conditions of economic development, identity of social and economic 
problems, single transport and power industry commu¬ni-cations, and water resources. In addition, there 
are common threats to the security of all nations of this region. 

Therefore, it can be asserted that the establishment of the Commonwealth of the Central Asian States is a 
practical implementation of the principle regio¬na¬lism. The regional security here plays the role of an 
indispensable mediator between the national and general global security. That makes the principal to 
globalism through regionalism clearer, as only having provisioned mutual understanding and cooperation 
of states of certain regions, in the sectors dangerous with conflict situations especially, possible to outline 
the ways of peace and stability achievement in wide scale.  

Whatever the process of globalization may by indeed, the author considers that in present day conditions 
the guarantee of legal norms and formations based on the functioning of market business and guarantee 
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of economic security can be achieved through complex measures and mechanism by any state clearly 
understanding its national interests and equally accounting the needs of its partner. However, 
considering the legacy and burden of the past, nation building may take a whole epoch. That is why these 
processes are inseparable from each other and exist in such constantly. 
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ABSTRACT 

In the determination of international politics, the policies of political forces and the consequences of these 
policies are of great importance. The international policy rules that are formed by the political forces are also fed 
by the political culture in domestic politics. Even though those who adopted classical realist theory have made an 
obvious distinction between foreign policy and domestic policy, scientific studies in the following process have 
proved the opposite of this situation and have shown that foreign policy is influenced by culture, religion, norms 
and values. The political culture we face at this stage is defined as the whole of the principles and values that 
affect the political mechanisms in a positive or negative sense. Thus, political culture can ensure the continuation 
of the policy advocated by the decision-making political elite or the termination of the policy. However, 
considering that the political policy of each country and the activities implemented are different, it is accepted 
that political cultures also change from country to country. 

In this context, this study examines the political structure and political culture of the Islamic Republic of Iran. The 
effects of the practices of political forces in the Islamic Republic of Iran on the construction of political culture 
have been taken into account. In the first part of the study with this perspective, the definition and grouping of 
political culture with the title “Definition and Classification of Political Culture” was discussed with historical 
perspective. In the second part, the title of “Political Structure of the Islamic Republic of Iran” was deemed 
appropriate and analysis of the current political structure of Iran was made. In the last section, with the title of 
“Analysis of the Political Cultural Understanding of the Political Forces in Iran”, the political elements of the eras 
of Shah Pahlavi, Khomeini, Rafsanjani, Khatami, Ahmadinejad, and the Rouhani were discussed. 

Keywords: Iran, Political Culture, Monarchy, Socialism, Islam. 

SİYASAL KÜLTÜR VE ULUSLARARASI SİYASET İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA İRAN SİYASAL YAPISININ ANALİZİ 

Öz 

Uluslararası siyasetin belirlenmesinde siyasal erklerin politikaları ve bu politikaların ortaya çıkaracağı sonuçlar 
büyük önem taşımaktadır. Siyasal erklerin oluşturacağı uluslararası politika kuralları aynı zamanda iç politikadaki 
siyasal kültürden de beslenmektedir. Her ne kadar klasik realist kuramını benimseyenler bariz bir dış politika ile iç 
politika ayrımı yapmış olsa dahi ilerleyen süreçlerdeki bilimsel çalışmalar bu durumun aksini kanıtlamış ve dış 
politikanın kültür, din, normlar ve değerlerden etkilendiğini ortaya koymuştur. Bu aşamada karşımıza çıkan siyasal 
kültür, siyasal mekanizmaları olumlu veya olumsuz anlamda etkileyen ilke ve değerler bütünü olarak 
tanımlanmaktadır. Öyle ki siyasal kültür karar verici siyasal erkin savunduğu politikanın devam etmesini veyahut 
sonlandırılmasını sağlayabilmektedir. Ancak her ülkenin siyasal politikasının ve hayata geçirilen faaliyetlerin farklı 
olduğu göz önünde tutulduğunda siyasal kültürlerinde ülkeden ülkeye değişiklikler göstermesi olağan kabul 
edilmektedir. 

Bu bağlamda çalışma ile İran İslam Cumhuriyeti’nin siyasal yapısı ve siyasal kültürü incelenmektedir. İran İslam 
Cumhuriyeti’nde görev yapmış olan siyasal erklerin uygulamalarının siyasal kültür inşasındaki etkisi göz önünde 
bulundurulmuştur. Bu perspektif ile çalışmanın ilk bölümünde “Siyasal Kültürün Tanımlanması ve Sınıflandırılması” 
başlığı ile siyasal kültür tanım ve gruplaması tarihsel bakış açısı ile ele alınmıştır. İkinci aşamada “İran İslam 
Cumhuriyeti’nin Siyasal Yapısı” başlığı uygun görülmüş ve İran’ın güncel siyasal yapısının analizi yapılmıştır. Son 
bölümde ise “İran’daki Siyasal Erklerin Siyasal Kültür Anlayışlarının Analizi” başlığı kullanılarak Şah Pehlevi devri, 
Humeyni devri, Rafsancani devri, Hatemi devri, Ahmedinejad devri ve Ruhani devri siyasal kültür öğeleri ele 
alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İran, Siyasal Kültür, Monarşi, Sosyalizm, İslam. 

INTRODUCTION 

Political culture emerges as a whole of principles and values that affect political mechanisms positively or 
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negatively. Thus, political culture can ensure the continuation of the policy advocated by the decision-making 
political elite or the termination of the policy. In this context, considering that the political policy of each country 
and the activities implemented are different, political cultures must show changes from country to country. 
Considering that the values and beliefs within the political system are effective in the formation of political 
culture, historical, cultural, religious and other similar values also contribute to the formation of political culture. 
However, it should not be expected that the political system and the political culture, which is intertwined with 
the values, will remain constant around the existing changes. Political culture can also be a subject of change as a 
result of people's changing beliefs, perspectives and values. Major wars, gains, revolutions or economic crises 
change the norms of society and therefore political culture can also change (Turan, 1983: 36-37). Political culture, 
which is directly affected by domestic politics, is similarly influenced by and also affects foreign policy. The 
political forces must blend the reactions from domestic politics and the reactions from foreign politics in foreign 
policy decisions. In short, in the formation of foreign policy, the synthesis of discourse and policies in domestic 
politics and political culture has a great impact. 

In this context, the Islamic Republic of Iran was chosen as the country subject to study. The impact of the political 
forces in the Islamic Republic of Iran on the construction of political culture has been discussed.  In the first part 
of the study with this perspective, the definition and grouping of political culture with the title “Definition and 
Classification of Political Culture” was discussed with historical perspective. In the second part, the title of 
“Political Structure of the Islamic Republic of Iran” was deemed appropriate and analysis of the current political 
structure of Iran was made. In the last section, with the title of “Analysis of the Political Cultural Understanding of 
the Political Forces in Iran”, the political elements of the eras of Shah Pahlavi, Khomeini, Rafsanjani, Khatami, 
Ahmadinejad, and the Rouhani were discussed. 

DEFINITION AND CLASSIFICATION OF POLITICAL CULTURE 

Culture is defined as “the name given to all the values that emerge in the light of historical and social 
developments and the tools that help to transfer these values to the next generations, which characterize the 
size of man's sovereignty to the natural and social environment” (TDK, Date of Access: 4.11.2018). Andrew 
Heywood described the culture as the way of life in its broadest sense and defined it as the element that passed 
from generation to generation through learning, not through a biological legacy.1 Culture, which is conveyed as a 
multifaceted concept for people, is also related to politics. In this context, the concept of “political culture” 
covers the principles, rules and values that guide the political system (Kalaycı, 2018: 50). The concept of political 
culture was first introduced to the literature by Gabriel Almond in 1956. The use of the concept of political 
culture by other disciplines in social sciences has led to the emergence of different definitions and has made it 
difficult to create a common definition (Farmisano, 2001: 393-426). Political culture is associated with the fact 
that people in society have similar political attitudes, behaviors and thoughts. Political culture is a general 
concept that covers all the knowledge, habits, attitudes and behaviors of the state, government, political party, 
local governance, political power and similar concepts which are both within the political system of the society 
and accepted as the political structures in the society (Öztekin, 2003: 210). The relevance of political culture 
among political scientists has been intensified by the emergence of new theories of behaviorist method which 
displaced traditional and institutional approaches in the 1950s and 1960s. This relevance to political culture has 
decreased in the 1970s and 1980s, but the attempts to re-establish democracy from the ruins of communism in 
Eastern Europe from the 1990s onwards have been revived after the anxiety of the decline in social capital and 
citizenship relations in democracies such as the United States.(Heywood, 2015: 224). In this historical process, 
the concept of political culture, which became the subject of politics, caused different definitions according to 
the perspective of ideologies. Even though Marxists considered political culture as a dependent variable, other 
thoughts expressed political culture as an independent variable. The theory of the system is based on the idea 
that culture is an element of the political environment of a society, whereas culture is considered an element of 
understanding political practice by idealists (Sitembölükbaşı, 1997: 249-266). 

Glenda Patrick, who deals with the concept of political culture from a wide perspective, has studied the concept 
around four main foundations. These are grouped as objective conceptualization, subjective conceptualization, 
factual conceptualization, and internal conceptualization. In the perspective of addressing political culture with 
an objective dimension, political culture is independent of people in society and consists of the behaviors, rules 
and beliefs that bring them together. In the perspective that deals with political culture in the subjective 
dimension, political culture is explained according to the attitudes and orientations of the people in society. 
According to the perspective that examines the political culture with factual dimension, political culture offers its 

                                                      
1For detailed intormation, see: Andrew Heywood, Siyaset, Ankara: Adres Yayınları. 



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

157

own freedom, and at the same time, political culture associates the traditions of society with more subjective 
details such as the spirit, citizenship and leaders in public institutions. The internal conceptualization examines 
the behavior and mental relationship of the person within the framework of both the concrete attitudes and the 
emotional factors that direct this concrete attitudes (Sarıbay, 1998: 47-49). In short, Glenda Partrick's analysis of 
political culture reveals the relationship between society and political culture as part of an inseparable whole. On 
the other hand, Brown and Gray analyzed the political culture through values and beliefs and discussed the 
subjectivity of history and politics in terms of political knowledge and expectations (Kalaycı, 2018: 50). 

The definition of political culture in three different categories emerged in 1963 with “The Civic Culture: Political 
Attitudes and Democracy in Five Nations”, which was first written by Almond and Verba in 1963 (Gökbel and 
Seggie, 2014: 189-196). With this work, political culture is defined in three ways as participatory culture, 
subject/community culture and narrow group/congregation culture. In the participatory political culture, the 
citizen shows close interest in politics and engages in politics in an effective and willing manner. In the 
participatory political culture, individuals can become the main center of political debate with or without their 
will. In this kind of political culture, the citizen in general recognizes the political system and plays an active role 
in the political process (Kalaycı, 2018: 53-54). On the other hand, the citizen plays a less active role in the 
subject/community culture and has limited authority to influence the government. In this political culture, the 
individual is aware of the duties of the government, but the individual's relationship with the system, the outputs 
in the political system, the governance, or hierarchical structure is extremely weak. (Kalaycı, 2018: 53-54). In 
group/congregation culture, political culture is defined as the lack of civic sentiment. Moreover, instead of seeing 
themselves as members of a nation, citizens defend regionalism and do not have the desire and ability to 
participate in politics (Heywood, 2015: 225). According to this political culture, the people live as dependent on a 
leader whom they characterize as charismatic. And the individual assigns the duties and jurisdictions related to 
the political field to this political leader (Kalaycı, 2018: 54). 

Political culture, no matter what the definition is based on, shapes the functioning of the political institutions of a 
country. It should not be forgotten that there can be multiple political cultures within the territory of the same 
country, as well as political cultures ranging from states to states. For example, countries such as Iraq and Syria 
that have not been able to provide unity in terms of culture, tradition and social ties within their borders, or 
countries that have not created a national identity, may also have different political cultures that are unrelated to 
each other. Different social segments or political parties form the same policy with their own political ideologies 
within the society. Such a situation leads to the formation of a political culture without stability. Political forces or 
leaders may wish to change the international and domestic politics within the framework of their political 
perspectives. However, in countries with different cultures and social norms, such a situation causes other 
political forces or advocates to oppose these political practices. These balances in domestic politics have a 
negative impact not only on domestic politics, but also on international politics, and may pose problems that may 
have negative consequences. In this context, the fact that the views, demands and wishes raised in the political 
culture of the country have the objective of making a common decision has been of utmost importance in 
ensuring stability and order in international politics. Therefore, political culture can also assume the mission of 
protecting the national interests of the state as well as creating a livable world order (Efegil, 2012: 189-206). 
Political culture is a subjective orientation. In other words, the ruling force can impose its view of political culture 
on the state mechanism, or interpret the political culture in perspective of its own beliefs and wishes. When the 
political power took on a central mission, the role of the powers and the influence of the institutions on political 
culture were felt more. If more decision-makers are involved in the decision-making process, more political 
cultures will emerge in that country (Efegil, 2012: 189-206). 

POLITICAL STRUCTURE OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 

Of the 75 million population of the Islamic Republic of Iran, 46% are Persians, 33% are Azeris, 7% are Kurds, and 
3% are Arabs and the remaining population is composed of other ethnic groups. The religious structure in the 
country is dominated by 90% of Shiite Muslims. Shi'ism and the Twelve Imam beliefs are accepted as the official 
sect of the country (http://www.aljazeera.com.tr/ulke-profili/ulke-profili-iran, Date of Access: 19.12.2018). 

Founded on April 1, 1979 with the overthrow of the monarchy and the establishment of the republican regime, 
the Islamic Republic of Iran has come to the fore with its unique characteristics (http://www.mfa.gov.tr/iran-
siyasi-gorunumu.tr.mfa, Date of Access: 19.11.2018). Iran, which constructs its own structure by synthesizing the 
concepts specific to Shiism within its political structure, has been shaped around a religious leader and a new 
mechanism of repression after the revolution. The Islamic Republic of Iran is governed by the Shiite-Islamic rules 
and ruled by a theocratic political system whose sovereignty belongs to God (Mokhtarpour, 2012: 106). The 
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foundation of the Iranian political structure is the institution called “Velayat-ı Fakih”. The one who is “Velayat-ı 
Fakih” is held above the one who comes to office with the election. In this context, two headlines prevailed in the 
political system. “Velayat-ı Fakih” is not elected by the people, but he is elected by a committee of religious 
functionary (Yayla, 2017: 138). There are other institutions in the Islamic Republic of Iran besides the religious 
leader endowed with extensive authority. These are The Presidency, The Islamic Council of Shura, The Council of 
Constitutional Protectors, The Council of Experts, and The Council to Identify The Benefit of The Order. There are 
also Revolutionary Guards, the Supreme Council of National Security, and some other influential foundations 
within the regime. The principle of separation of powers in the Islamic Republic of Iran has been moved to legal 
dimensions with the Constitution. The separation of powers was secured with the articles 58, 60 and 61, and 
with article 57, these principles were left under the control of the religious leader (Mokhtarpour, 2012: 156). 

The Iranian legislative body consists of a unicameral, 290-member Islamic Advisory Council. The electoral system 
was accepted as a single-member zone system. A representative is elected from the 265 election zones in Iran. 
However, it should not be forgotten that this legislative organ is blended with Islamic synthesis. Therefore, it is 
not clear whether the legislative body is democratic due to the official ideology. In order to become a deputy, the 
approval of the Guardian Council is required (Yayla, 2017: 140). The authority of the Guardian Council to 
eliminate the deputies and the president without justification limits the will of the nation and therefore 
democracy. The President must be approved by the Assembly to form the cabinet of the Council of Ministers. 
Although the duties, powers and responsibilities of the National Assembly are similar to the Turkish parliament, 
the situation of the Guardian Council is peculiar to Iran's politics. In short, the decisions of the National Assembly 
and the council are not valid without the approval of The Guardian Council. According to the Iranian constitution, 
sovereignty and the right to impose laws are God's. For this reason, the laws to be established in the Islamic State 
should be in accordance with Islamic measures and rules. In accordance with this agreement, there has been an 
institutional Guardian Council to determine the compliance of laws with Islamic rules. The Guardian Council 
consists of 12 members. 6 of these 12 members should be a fakihs and 6 of them should be a jurist. The fakihs 
are appointed by the religious leader for six years. In the selection of Jurists, the jurists who receive the approval 
of the president of the judiciary are determined. The appointed jurists are presented to the assembly and 
following the vote, the candidates who receive the most votes are elected to the Guardian Council. The Council 
of Experts is a council formed directly by the election of the people, authorized to elect a religious official, to 
declare the powers of a religious official, to supervise and, if necessary, to dismiss him. The Council to Identify 
The Benefit of The Order has been established to resolve the problems between the council and the Guardian 
Council, to consult the religious leader in cases where necessary, and to solve the problems of the system (Yetgin, 
2013: 56-57-59). 

With a general framework, when the Iranian constitution is examined, the will of the people is brought to the 
fore and the people are equipped with the right to elect the president and the deputies. However, the restriction 
of this authority through religious leaders and some institutions within the system causes the will of the people 
to be disabled and leads to the discussion of whether or not there is democracy in Iran. 

ANALYSIS OF THE POLITICAL CULTURAL UNDERSTANDING OF THE POLITICAL FORCES IN IRAN 

The monarchical political culture prevailing in Iran dates back to 500 BC, and this has led the Pahlavi Dynasty to 
reconsider its power and enter into a new formation. In the reign of Reza Shah, the Persian cultural identity 
began to dominate, and secular practices were found to be active in this domain. These secularization activities 
led to a decrease in the effectiveness of the religious (ulema) class. Being able to remain in power in such a 
period was considered a priority in the name of social justice, such as in the Achaemenid Empire or in the 
Sassanid era (Kojoori Saatchi, 2010: 28). However, secularization in this period has become a monarchy that 
limits the authority of the ulama class, and “unity” and “loyalty” have been the main elements in the emerging 
political culture. The most important feature of the monarchical political culture in Iran is that the constitutional 
institutions are under the control of the Shah. The inability of the political parties under the control of the Shah 
to be effective and the disregard of the authority of the assembly has been one of the most important indicators 
of the monarchical political culture. On the other hand, the most effective feature of the monarchical political 
culture during the Shah period was to be referred to the pre-Islamic monarchical administrations by emphasizing 
“historicity” and to be brought to the forefront of monarchies by ignoring the phenomenon of religion (Tabriz, 
2004: 162). 

Socialist political culture began in the 1940s in Iran, continued in the 1960s and continued in the process until 
the overthrow of the Shah after 1970. This political culture suggests that the Shah and his administration existed 
with the support of the United States. Socialist political culture activities were carried out through Zahmetkeşan 
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and Tudeh parties. These views have also created a sphere of truth with the nationalization of the oil industry 
and have also increased its effectiveness within the working class (Tabriz, 2004: 138-139). 

Islamic political culture, comes from the Shiite tradition. The background of the emergence of Islamic political 
culture is that the dissidents in which the religious functionary are involved produce alternative ideologies. 
According to the Islamists who came to the forefront in Iran, the political movements are not successful because 
they are away from a doctrine that will encourage the people to fight. After the revolution with Khomeini, people 
were given the concept of “Velayet-i Fakih” and the Islamic State System was brought to the fore with this 
understanding (Orsam Report 112, 2012: 6). With the Islamic State System, political organization requires the 
people to live the Shariah in accordance with the provisions and thus, reach the creator. For this reason, 
constitutional changes should strengthen Islamic political governance and be based on the Qur'an and Sunnah in 
practice (Sinkaya, 2011: 19). 

When Iran's political culture analysis and their reflection on foreign policy are examined, history holds an 
important place during Shah Reza Pahlavi era, and especially Persian history is examined. It is also integrated with 
the Persian culture with the idea of nationalism. In the process of keeping Persian nationalism in the foreground, 
Arab culture and religious emphasis has been kept in the background. Westernization activities were considered 
important during this period. During the period of the Shah, an expansionist policy was not preferred and there 
was no integration of the regime. In this process, joint policies based on cooperation with the United States have 
been guided. 

In the Khomeini period, Shiism and Farisism were merged and the importance of history was taken advantage of. 
However, unlike the Shah period, religion was not kept in the second place, it was the basis of the system and 
political culture. In contrast to the Shah's era, instead of the Arab opposition, Western opposition began to 
dominate. During this period of western opposition, Iran first preferred the way of creating power balances with 
the countries it considered a threat to itself. In particular, it started to apply this view with the Iraq War 
(Gündoğan, 2011: 99). Secondly, it aims to unite under the name of Islam against the corrupt system of the West 
which it does not accept (Eralp, 1999: 83). In the Khomeini period, where the Islamic rules were seen as very 
important, the opposition was also suppressed. In the synthesis of political culture and foreign policy of Khomeini 
era, the necessity of spreading Islam was emphasized. 

The historical view of the Khomeini period and the Rafsanjani period has been the same. In this period, the 
synthesis of Shiism and Pharisaism was emphasized. Religious practices have been made more flexible than the 
previous period of political governance. In the case of nationalism, there was no predominant Shia emphasis and 
anti-Westernism was tried to be softened. In addition, economic development in this period has been prioritised. 
The importance of integrating into the international system for economic development has been emphasized. In 
the foreign policy process, a stable management and a stable international policy were taken into consideration. 

In the Khatami period, the synthesis of Shiism and Pharisaism was used again. In religious practices, reform has 
taken an important place. In the theory of nationalism, there was no significant Shia emphasis and cooperation 
with the West was taken into consideration. In state policy, freedoms were defended and restrictive situations 
were tried to be pushed into the background. Economic development and development in general had taken 
priority. In the international system, a more peaceful process was carried out because conflict and instability 
could affect Iran's internal dynamics and foreign policy. 

During the reign of Ahmadinejad, the integration of Shiism and Pharisaism was preserved. The idea that the West 
is trying to destroy Iran has been put to the forefront and the anti-Western policy has been motivated. In the 
Westernization activities, the United States has been seen as a major enemy. In the foreign policy of this period, 
national interests have been important and conflicts or political chaos have not been avoided in the interests of 
Iran. During this period, Iran has made controlled policies in order to prevent Iraq from becoming a danger. On 
the other hand, policies were implemented to destroy the US influence on Iraq, and in 2005, the first democratic 
political elections in Iraq created the basis for the control over Iraq by the Shiite's taking over the majority in 
Parliament (Kalaycı, 2018: 239). 

In the political culture of the Rouhani era, Shiism and Pharisaism are integrated together. Religion is the focus of 
the system in this period, which is why it is of great importance. In terms of nationalism and the functioning of 
the international system, this is a period of softening in relations with the West and a reformist point of view in 
economic, social and commercial fields comes to the fore. Furthermore, regional rules are of great importance in 
terms of international relations. Stability and national interests are considered important at this era and the 
Shiite identity is used as a tool in global politics. It should not be forgotten that the Iranian regime and its political 
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culture are progressing in the same equation since 2011. However, the strengthening of foreign relations with 
China and Russia in the name of reducing the influence of the USA and similar expansionist countries and thus 
establishing the balance system is an important step in Iranian foreign policy (Kalaycı, 2018: 160). 

CONCLUSION 

When the analysis of political culture towards foreign policy is made, it is seen that political structure and 
political forces influence political culture and therefore international politics. The concepts of “monarchical 
culture”, “socialist culture” and “Islamist culture” emerging in the political culture mechanisms of the Islamic 
Republic of Iran are reflected as the concepts produced in the policies of the political forces. In addition, the lack 
of a Democratic political discourse in the Islamic Republic of Iran led to the formation of a culture in line with the 
policies of the political powers. Unlike the political culture of Shah Pahlavi, which ignores Islamic thought and 
produces policies for the west through its modernisation policies, it is possible that the political culture during 
Khomeini period, which brought Islamic thought to the fore and regarded the West as an enemy, is different. It 
should also be noted that political culture is influenced by the regime in which it exists and its reflection in 
international politics differs. A country governed by a democratic regime cannot be expected to make extreme 
decisions in international political decisions. Because in democratic regimes, political forces are responsible for 
the people and every political decision taken is measured by the people. On the contrary, in a country dominated 
by authoritarian regimes, the people are kept away from all influences and thus prevented from forming a 
pressure against the political power. It would not be right to expect the people who are excluded from 
international politics to influence the political culture. In such a case, the political decisions and values of the 
political power in the country constitute the content of the political culture, and the international political culture 
will be shaped under the control of the political power. 

As a result, there is direct and continuous relationship between political culture and foreign policy. In this 
context, the political culture that we face as a reflection of the basic principles of political life and political forces 
has had an impact on the foreign policy of the Islamic Republic of Iran. The changing political forces in the Islamic 
Republic of Iran have also led to the emergence of new policies in decision-making mechanisms. For this reason, 
in the Islamic Republic of Iran, sometimes Western-oriented and open foreign policy, and sometimes anti-
Western and closed foreign policy has been carried out. 
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ÖZ 

1970’li yıllarda yaşanan petrol krizi ile birlikte enerji tüketimi ile büyüme arasındaki ilişkilerin araştırılması önem 
kazanmaya başlamıştır. Özellikle enerjide dışa bağımlı ülkelerde petrol krizi ciddi sorunlara yol açmıştır. Bu 
çalışmada 20 OECD ülkesi dikkate alınarak, enerji tüketimi ile büyüme arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Birincil 
enerji tüketimi ile reel gayri safi yurtiçi hasıla verilerinin kullanıldığı analizlerde 2006-2016 dönemi verileri dikkate 
alınmıştır.  

Analiz sonuçlarına göre değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edildiğinden dolayı panel eş bütünleşme 
metodu kullanılmıştır. Ayrıca Wald Testinden de yararlanılmıştır. Yapılan kısa ve uzun dönem analiz sonuçlarına 
göre OECD ülkelerinde enerji tüketimi ile büyüme arasında aynı yönlü bir ilişki bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Enerji Tüketimi; Büyüme; Panel Eşbütünleşme 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH: 
THE EXAMPLE OF THE OECD COUNTRIES 

ABSTRACT 

With the oil crisis in the 1970s, research on the relationship between energy consumption and growth started to 
gain importance. Especially in energy dependent countries, oil crisis has caused serious problems. In this study, 
relations between energy consumption and growth were analyzed by taking into account 20 OECD countries. In 
the analyzes using primary energy consumption and real gross domestic product data, 2006-2016 period data is 
taken into consideration. 

According to the results of the analysis, cointegration method and Wald Test were also used because of the 
cointegration relationship between the variables. In this context, it has been determined that energy 
consumption affects the growth positively in OECD countries. 

Keywords: Energy Consumption; Growth; Panel Cointegration 

GİRİŞ 

Enerji tüketimi insanlık tarihinden bu yana yaşamsal faaliyetlerin sağlanması bakımından önem arz etmektedir. 
Ekonomik faaliyetlerde tarımsal üretimin yoğun olduğu dönemlerde üretim süreci kas gücüyle yönetilmekteydi. 
Ancak sanayileşme ile birlikte kas gücünün yerini makine gücü almaya başlamış; teknolojik gelişmelere bağlı 
olarak güneş ve rüzgâr enerjisinden de yararlanılmaya başlanmıştır (Gövdere ve Can, 2015: 105). 

Literatürde enerji tüketimi ve büyüme arasındaki ilişkiler 1970’li yıllarda petrol krizi ile birlikte ele alınmaya 
başlanmıştır. Bu dönemde özellikle enerjide dışa bağımlı olan ülkelerde kriz daha fazla hissedilmiştir. Artan petrol 
fiyatları özellikle gelişmekte olan ülkelerin büyümesini olumsuz yönde etkilemiştir. 

Enerji tüketimi ve büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesinde dört temel hipotez dikkate alınmaktadır. Bunlardan 
ilki tarafsızlık hipotezidir. Bu hipotez, enerji tüketimi ile büyüme arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin 
bulunmadığı varsayımına dayanmaktadır. İkincisi, büyüme hipotezidir. Bu hipotez de enerji tüketiminin büyümeyi 
olumlu yönde etkilediği iddia edilmektedir. Üçüncü hipotez koruma hipotezidir. Koruma hipotezinde 
nedenselliğin yönü büyümeden enerji tüketimine doğrudur. Dördüncü hipotez ise geribildirim hipotezidir. Bu 
hipoteze göre, enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmaktadır (Alp, 
2016: 753). 

Bu çalışmanın amacı, OECD üyesi 20 ülkenin verilerinden hareketle enerji tüketimi ile ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkilerin analiz edilmesidir. Analizlerde 2006-2016 dönemi dikkate alınmış olup, alınmış olup, yıllık 
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birincil enerji tüketimi ve reel gayri safi yurtiçi hasıla verilerinden yararlanılmıştır. 

LİTERATÜR 

Literatürde enerji tüketimi ile büyüme arasındaki ilişkileri ele alan çalışmalarda son yıllarda bir artış eğilimi söz 
konusudur. Yapılan çalışmalarda Granger nedensellik testinin yanı sıra birim kök testlerinden ve eş bütünleşme 
testlerinden yararlanılmaktadır. Ayrıca analizlerde kullanılan değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkileri 
belirleme de VEC (vektör hata düzeltme) modeline de başvurulmaktadır (Ersoy, 2012: 341). 

Enerji tüketimi ile büyüme arasındaki ilişkileri ele alan çalışmalar Tablo-1 yardımıyla özetlenmiştir. 

Tablo 1: Literatür Özeti 
Yazarı Değişkenler ve Dönem 

Aralığı 
Metodu Sonuç 

Apargis ve Payne 
(2010) 

Amerika; 1980-2005 Panel Hata Düzeltme 
Modeli 

Kısa ve uzun dönem için 
nedensellik ilişkisi elde edilmiştir. 

Kostyannikova (2012) 21 OECD ülkesi; 1965-
2011 

Toda ve Yamamoto 
Nedensellik Testi 

6 ülke için nedensellik ilişkisi elde 
edilmiştir 

Nondo vd. (2012) 18 Afrika ülkesi; 1980-
2005 

Panel Eşbütünleşme 
Testi 

Kısa dönemde nedensellik ilişkisi 
yoktur, ancak uzun dönemde 
vardır. 

Matai (2013) 26 OECD ülkesi Panel Nedensellik ve 
Hata Düzeltme Modeli 

Kısa ve uzun dönem için tek yönlü 
nedensellik ilişkisi tespit 
edilmiştir. 

Uçan vd. (2014) 15 Avrupa Birliği Ülkesi; 
1990-2011 

Granger Nedensellik 
Testi 

Enerji tüketimi ve büyüme 
arasında tek yönlü bir ilişki tespit 
edilmiştir. 

Farhani ve Ben Rejeb 
(2015) 

Gelir grubuna göre 
ayrılmış 95 ülke 

Granger Nedensellik 
Testi 

Yüksek gelirli ülkelerde çift yönlü, 
orta ve düşük gelirli ülkelerde ise 
tek yönlü bir ilişki tespit 
edilmiştir. 

Çakmak (2015) Türkiye; 1971-2012 Eşbütünleşme ve 
Nedensellik Testi 

Kısa dönemli bir ilişki yoktur 
ancak uzun dönemli ilişki vardır. 

Arora ve Shi (2015) Amerika; 1973-2014 Granger Nedensellik 
Testi 

Nedensellik ilişkisi tespit 
edilmiştir. 

Gövdere ve Can (2015) Türkiye; 1970-2014  Eşbütünleşme Analizi Uzun dönemli bir ilişki tespit 
edilmiştir. 

Alp (2016) 23 OECD ülkesi; 1980-
2012 

Panel Eşbütünleşme 
Analizi 

6 ülke için ilişki tespit edilmiştir. 

Çoban vd. (2018) Türkiye; 2002-2017 Johansen 
Eşbütünleşme Testi, 
Granger Nedensellik 
Testi ve Regresyon 
Analizi 

BIOMASS ve HYDRO 
değişkenlerinin ekonomik 
büyüme üzerinde olumlu, GEO 
değişkeninin olumsuz etkisi tespit 
edilmiştir. 

Tablo 1’e göre yapılan çalışmalarda çeşitli/farklı ülke grupları dikkate alınarak, farklı tekniklerle analizler 
yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuçları değerlendirildiğinde ise genel olarak enerji tüketimi ile ekonomik büyüme 
ilişkisi arasında pozitif yönlü ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmaların yanı sıra enerji tüketiminin 
büyümenin yanı sıra diğer etkilerinin ele alındığı farklı çalışmalar da bulunmaktadır (Ayrıntılı bilgi için: Kızılkaya 
vd., 2016; Şahbaz Kılınç ve Çoban, 2017). 

METODOLOJİ 

Bu çalışmada OECD ülkelerindeki enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Bu bağlamda 2006-2016 yılları arasındaki 20 adet OECD ülkesinin yıllık büyüme ve birincil enerji 
tüketim verileri kullanılmıştır. Ele alınan 20 ülke sırasıyla; Avusturya, Danimarka, Brezilya, İngiltere, Kanada, 
Meksika, İtalya, Norveç, Türkiye, Portekiz, Japonya, Finlandiya, Almanya, Fransa, Yunanistan, Belçika, İrlanda, Çek 
Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan’dır. Enerji verileri BP (Brisith Petrol) istatistiklerinden, büyüme verileri ise 
Dünya Bankası veri tabanından alınmıştır. Veriler reel gayri safi yurtiçi hasıla ve enerji verileri de birincil enerji 
tüketiminin yıllık yüzde değişimleriyle analiz edilmiştir. 

Değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler Tablo-2’de yer almaktadır. 
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Tablo 2: Değişkenlere Ait Tanımlayıcı İstatistikler 
 Enerji Büyüme 
Mean -0.941077 2.867291 
Median 0.000000 3.140000 
Maximum 13.00000 35.70000 
Minimum -91.00000 -20.68000 
Std. Dev. 7.568300 4.854218 
Skewness -7.632892 1.401688 
Kurtosis 92.38761 17.64444 
Jargue-Bera 75379.24 2037.920 
Probablity 0.000000 0.000000 
Sum -207.0370 630.8040 
Sum Sq. Dev. 12444.14 5160.391 
Observation 220 220 

Tablo-2’de tanımlayıcı istatistikleri verilen değişkenler arasındaki ilişkileri analiz etmede panel veri (sabit / 
tesadüfi etkiler) modeli olarak kullanılmıştır. Bu çerçevede elde edilen eş bütünleşme ilişkisinden dolayı 
sonrasında panel eşbütünleşme testi kullanılmıştır. 

Panel veri yönteminin yorumlanması; firmalar, hane halkı ve ülkeler gibi birimlerin yatay kesit gözlemlerini 
zamanlara göre ifade edilmesidir. Panel regresyon modellerini oluşturulması yatay kesit ve zaman serisi 
birleşimleri kullanılmaktadır. Bu modellerin, sabit, tesadüfi, dinamik, statik, genelleştirilmiş EKK gibi çeşitli 
metotları vardır (Bayraktutan ve Demirtaş, 2011: 5). 

Bu çalışmada kurulan regreyon denklemi aşağıdaki gibidir ve Panel En Küçük Kareler modeli kullanılarak her ülke 
için tahmin edilmiştir. 

 

GSYİH=Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve ENERJİ= Birincil Enerji Tüketimi 

Ayrıca 𝑖 ekonomik yatay kesit sayısını ve 𝑡 zamanı ifade etmektedir.  sabit katsayıdır. Yatay kesit ve zamana ait 
tahminlerin etkilerini göstermektedir (Baltagi, 2005: 6). 

Modelde dikkate alınan 20 OECD ülkesi tüm zamanlar boyunca gözlemlenmiştir. Klasik Panel modelinde genelde 
sabit ve eğim katsayısının zamanla değişmediği varsayılmaktadır. Ancak bazen bu gerçekleşmeyebilir. Böyle bir 
durumda heterojen modeller kullanılmaktadır. Bu tesadüfi katsayıların modelde yer alması anlamına gelmektedir. 
Tesadüfi katsayılar modeli Hildreth-Houck tarafından geliştirilen statik regresyon modelidir. Modelde yer alıp 
almamasına ise F testi veya Hausman testi sonuçlarına bakılarak karar verilmektedir (İsmiç, 2015: 267). 

Analize öncelikle verilerin durağanlığının tespiti ile başlanacaktır. Durağanlık koşulu analizden daha yansız 
sonuçlar elde edilmesi ve güvenilirliğinin daha yüksek olması bakımından önemlidir. 

ANALİZ SONUÇLARI 

Birim Kök Testi 

Birim kök testi ile verilerin durağanlığı araştırılmaktadır. Burada karşımıza iki tane hipotez çıkacaktır. Bu 
hipotezler aşağıdaki gibidir. 

H0: Seri birim kök içermektedir. 

H1: Seri birim kök içermemektedir. 

Tahmin edilen Panel Birim Kök analiz sonuçları Tablo 3’de özetlenmiştir. 
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Tablo 3: Panel Birim Kök Analiz Sonuçları 
Level 
Yöntem Değişken T ist. Olasılık* Kesit Sayısı Gözlem Sayısı 
Levin, Lin ve 
Chu 

Büyüme -10.2188 0.0000 20 180 
Enerji -4.83915 0.0000 20 180 

Null: Unit root (assumes invidual unit root process)  
ADF- Fisher 
Cgi Square 

Büyüme 120.236 0.0000 20 180 
Enerji 88.8545 0.0000 20 180 

PP- Fisher 
Chi-square 

Büyüme 197.949 0.0000 20 200 
Enerji 215.692 0.0000 20 200 

 
Intercept and Trend 
Yöntem Değişken T ist. Olasılık* Kesit Sayısı Gözlem Sayısı 
Levin, Lin ve 
Chu 

Büyüme -10.7343 0.0000 20 180 
Enerji -3.82772 0.0001 20 180 

Null: Unit root (assumes invidual unit root process)  
ADF- Fisher 
Cgi Square 

Büyüme 94.8007 0.0000 20 180 
Enerji 61.6377 0.0156 20 180 

PP- Fisher 
Chi-square 

Büyüme 202.314 0.0000 20 200 
Enerji 202.879 0.0000 20 200 

* Null Hipotezin reddedildiğini, yani değişkenlerin durağan olduğunu gösterir. 

Tablo 3’e göre, değişkenler seviyede durağandır, yani birim kök içermemektedirler. Bu da H0 hipotezinin 
reddedildiği anlamına gelmektedir. Bu nedenle veriler analizde düzey değerleriyle yer alacaklardır.  

Panel Regresyon Modeli Tahmini 

Durağanlık sınamasının ardından sırada panel regresyon modelinin tahmini vardır. Bunun içinde daha önceden de 
bahsedildiği üzere sabit(fixed) ve tesadüfi(random) etki modellerinden uygun olanının seçilmesi gerekmektedir. 
Panel regresyon modeli tahmin sonuçları Tablo 4’de yer almaktadır. 

Tablo 4: Sabit ve Tesadüfi Etki Modellerinin Sonuçları 
Değişkenler Sabit Etki Modeli Tesadüfi Etki Modeli 

C Coefficie
nts 

Std. 
Error 

t-ist. Prob Coefficients Std. Error t-ist. Prob 

Enerji 2.85616
4 

0.325
428 

8.776629 0.0000 2.875498 0.366754 7.840
408 

0.000 

R- squared 0.172277 0.000186 
Hausman Test 
(Prob) 

 0.1074 

Tablo 4’e göre her iki model Hausman testi bakımından değerlendirildiğinde uygun modelin Random(tesadüfi) 
Etki Modeli olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu modelden hareketle önce değişkenlerin kısa dönem ilişkisine 
bakılacaktır. Bunun için değişkenler arasında bir eş bütünleşme ilişkisinin varlığının tespit edilmesi gerekmektedir.  

Eşbütünleşme Analizi 

Çalışmada kullanılan Kao eşbütünleşme testi şu şekilde ifade edilmektedir: 

Uit =euit-1 vit 

Burada uit artık değerdir. Kao aşağıdaki regresyon denkleminden ulaştığımız ADF testi ve kurulan hipotezler de 
aşağıdaki gibidir: 

Ρuit  

Bu testte hipotezler,  
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H0: Eşbütünleşme yoktur 

H1: Eşbütünleşme vardır şeklindedir. 

Buradaki test istatistikleri standart normal dağılmıştır. Bu testte eşbütünleşme birden fazla dışsal değişkenle 
sağlanamamaktadır(Asteriou ve Hall, 2007: 373). 

Panel Eşbütünleşme Testi sonuçları Tablo 5’de yer almaktadır. 

Tablo 5: Panel Eşbütünleşme Testi 

ADF 
t-Statistic Prob. 
-2612068 0.0045 

Residual variance 48.44678 
HAC variance 9.222574 
Ho: Null Hypothesis: No cointegration  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
RESID(-1) -1.100499 0.070020 -15.71691 0.0000 

Tablo 5’e göre olasılık değerinin %5’ten küçük olduğu görülmektedir. Bu da istatistiksel H0 hipotezinin 
reddedildiğini ve enerji tüketimi ile büyüme değişkenleri arasında bir eşbütünleşme ilişkisi olduğu gösterir. Yani, 
değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür. Bu çerçevede değişkenler 
arasındaki nedensellik ilişkisine de bakılmıştır.  

Wald Testi 

Wald testiyle değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi ölçülür, yani bu testte bağımsız değişkenin bağımlı 
değişkeni açıklayıp açıklamadığına bakılır. Wald testinin hipotezi kurulurken VAR sistemindeki katsayılar üzerine 
bir takım kısıtlar getirilir (Kennedy, 2003: 320). Bu bağlamda Granger nedenselliğinin araştırılmasında kurulan 
hipotezler aşağıdaki gibidir: 

-H0: Bağımsız değişkenler, bağımlı değişkenlerin nedeni değildir. 

-H1: Bağımsız değişkenler, bağımlı değişkenlerin nedenidir. 

Wald testi sonuçları Tablo 6’daki gibidir. 

Tablo 6: Wald Testi Sonuçları 
Test ist. Değer Df Olasılık 
t-ist. 7.840408 218 0.0000 
F-ist. 61.47200 (1, 218) 0.0000 
Chi-square 61.47200 1 0.0000 

Tablo 6’da yer alan olasılık değerlerine bakıldığında, H0 hipotezinin reddedilerek enerji tüketimi ile büyüme 
arasında nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yani enerji tüketimi büyümenin bir nedenidir. 

SONUÇ 

Bu çalışmada 2006-2016 dönemi verileri kullanılarak 20 OECD ülkesinde birincil enerji tüketiminin ekonomik 
büyümeye katkısı analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre analizlerde dikkate alınan değişkenlerin seviyesinde 
durağan olduğu, Johansen Testi sonuçlarına göre ise değişkenler arasında kısa dönemli eşbütünleşme ilişkisinin 
belirlenmiştir. Wald testi sonuçlarına göre 20 OECD ülkesi içinde söz konusu zaman aralığında nedensellik ilişkisi 
tespit edilmiştir. 

Enerji tüketiminin alınan dönemde çalışmaya dahil edilen ülkelerin büyümelerini olumlu katıda bulunduğu analiz 
sonuçlarına göre doğrudur. Ancak enerji tüketimindeki artış ve son 40 yılda üç kattan daha fazla büyüyen dünya 
ekonomisin bakıldığında enerji kaynaklarında ki yeterlilik büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede bir yandan yeni 
enerji kaynakları araştırırken bir yandan da enerji verimliliğini arttırmak esas olacaktır. 

OECD ülkeleri enerji tasarruf potansiyeline sahip olmalarına karşın tasarruf politikalarının ekonomik büyüme 
üzerinde olumsuz etkiler doğuracağı endişesiyle genellikle tasarruf politikalarına başvurulmamaktadır. Bu 
nedenle kişi başına düşen karbondioksit emisyonu olması gereken miktarın oldukça üzerindedir. Bu durumu 
tolere etmede enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki dengeyi kolaylaştırmak için hükümetler çeşitli 
tasarruf alternatiflerin kullanımını vurgulayan enerji politikaları uygulamalıdır. Burada amaç sadece enerji 
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tüketimini genel olarak azaltmaya çalışmak değil, aynı zamanda enerji altyapısına yapılan yatırımlarda daha çevre 
dostu enerji kaynaklarının kullanılmasıdır. Böylelikle alınan tasarruf önlemleri ile gelecekteki yaşanabilecek bir 
enerji kıtlığını engellemede bir etken olurken, bireylerin sağlığı adına da faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 
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ARNAVUTLUK’UN AVRUPA BİRLİĞİ İLE ENTEGRASYONUNDA YUNANİSTAN FAKTÖRÜ 

Murat Necip Arman 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 

ÖZ 

21 Haziran 2003’te gerçekleştirilen “Selanik Zirvesi”, Batı Balkanlar için bir “Avrupa Ortaklığı” girişimi başlatmanın 
yanında Yunanistan’ı savaş ve çatışma dolu bir on yıl yaşamış bölge ülkeleri için bir kolaylaştırıcı ülke olarak tayin 
etmekteydi. On altı yıl boyunca Yunanistan’ın bu rolünü kendi ulusal çıkarlarını gerçekleştirmek için bir araç 
olarak kullandığı bu çalışmanın temel iddiasıdır. Özellikle Makedonya’nın Euro-Atlantik kurumlara dâhil olması 
konusunda Yunanistan’ın oynadığı rol kolaylaştırıcı olmaktan ziyade devletin adının Kuzey Makedonya olarak 
değişmesi örneğinde görüleceği üzere tam bir ulusal çıkar perspektifinde tanımlanabilir. Bu çalışma bu iddiasını 
desteklemek için Yunanistan Arnavutluk ilişkilerinden hareketle Arnavutluk’un Avrupa Birliği entegrasyon sürecini 
inceleyecektir. İki devlet arasında İkinci Dünya Savaşı’ndan beri var olan resmi “savaş hali” sorunu, Arnavutluk’un 
Çamerya Soykırımı iddialarından vazgeçip vazgeçmeyeceği, Yunanistan’daki Arnavut azınlıklar gibi konular 
Arnavutluk’un Avrupa Birliği ile entegrasyonu çerçevesinde incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Arnavutluk, Avrupa Birliği, hısımlık politikası, Makedonya, Yunanistan. 

THE GREECE FACTOR in the EUROPEAN UNION INTEGRATION PROCESS of ALBANIA 

ABSTRACT 

The final declaration of the Thessaloniki Summit, which held on June 21, 2003 launched a European Partnership 
initiative for the Western Balkans, and also the summit appointed Greece as a facilitating state for the region 
that lived a full decade of war and conflict. The central question that motivates this paper is Greece misfeasor or 
vice versa this role for sixteen years as a tool in order to realize her national interests. To answer this question, I 
begin by taking a closer look at the Macedonia's integration process with the Euro-Atlantic institutions, the 
agreement between Macedonia and Greece which resulted by changing of the state’s name as Northern 
Macedonia; the role of Greece was in a full perspective of national interests rather than facilitator role. In order 
to support these claims, I then review the factor of the Albania’s European Union integration process under the 
circumstances of Greece Albania relations. The existing official “state of war” issue between the two states since 
the World War II, the problem that Albania will not give up and drop their claims about Chameria events, the 
Albanian minority issue of Greece will be examined within the framework of Albania's integration with the 
European Union. 

Keywords: Albania, Greece, Macedonia, kin-state policy, the European Union. 

GİRİŞ 

Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlar hakkında bütünleşik bir politika belirlemesi açısından 2003 Selanik Zirvesi miladî 
bir öneme sahiptir. Kasım 2000’de toplanan Zagrep Zirvesi her ne kadar İstikrar ve Ortaklık Sürecini resmi olarak 
başlatmış olsa bile (European Commission, Zagreb Summit. 2000), hemen arkasından yaşanan 11 Eylül olayları 
AB’nin ilgisini büyük ölçüde Avrupa-Amerikan ilişkilerine çevirmesine neden olmuştu. Ancak Yunanistan’ın Batı 
Balkanlar konusunda aktif bir politika izlenmesi için yoğun çabası ve 2003 yılında Yunanistan’ın dönem başkanlığı 
olmasının da etkisiyle Selanik Zirvesi gerçek anlamda bir Batı Balkanlar Zirvesine dönüşmüştür.  

Zirve sonuç bildirgesi çok açık biçimde Batı Balkanların geleceğinin AB içerisinde olduğunu vurgulamaktadır (EU-
Western Balkans Summit Thessaloniki, 2003). Sonuç bildirgesinde bölge devletlerinin öncelikle İstikrar ve Ortaklık 
Süreci’ne (Stabilisation and Association Process: SAP) dâhil olmaları ve bu sürecin devletlerin koşulluluk ilkelerine 
uyumunu kolaylaştıracağı vurgulanmaktadır. Keza Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (South-East European 
Cooperation Process: SEECP), Adriyatik-İyon İnisiyatifi (the Adriatic-Ionian Initiative) ve Merkez Avrupa İnisiyatifi 
(the Central European Initiative) gibi girişimlerin öneminin vurgulandığı sonuç bildirgesinin 9. maddesinde 
“bölgenin sesi” olacak SEECP ayrı bir cümle ile vurgulanmıştır. Yunanistan dışişleri bakanlığı da devletin Batı 
Balkan stratejisini tanımlarken SEECP’nin rolünü önemle vurgulamaktadır. Bakanlık SEECP’yi bölge devletlerinin 
önemli meydan okumalar karşısında ortak sorumluluklarını gerçekleştirecekleri bir kurum olarak tanımlamaktadır 
(Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs).  

Bu noktada SEECP’ın fonksiyonları ve Yunan dış politikasının öncelikleri daha iyi anlaşılmalıdır. 1996 yılında 
kurulan SEECP, bölge açısından henüz bir AB politikası hayata geçirilmeden ortaya çıkmış ilk çok taraflı 
organizasyondur.  Yunanistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya, Türkiye, Bosna 
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Hersek, Hırvatistan, Moldova ve Karadağ bu oluşumun üyeleridir. Bulgaristan ve Romanya’nın üyeliklerinin 
2007’de, Hırvatistan’ın ise 2013’de gerçekliliği göz önüne alındığında 2003 yılında hem AB üyesi hem de SEECP 
üyesi tek devletin Yunanistan olduğu açıktır. Bu şekilde düşünüldüğünde Batı Balkanların AB kurumları (ve hatta 
NATO) ile entegrasyonunu sağlayacak kolaylaştırıcı bir kurum olarak seçilmesi, AB’nin bölge devletleri ile ilişkileri 
Yunanistan vasıtasıyla gerçekleştirmek amacında olduğu sonucuna da varabilmek mümkündür. Prifti’nin 
çalışmasında da vurgulandığı gibi Selanik Zirvesi’ni gerçekleştirebilmek için Yunanistan’ın gösterdiği olağanüstü 
gayret (Prifti, 2013:14) de göz önüne alındığında Batı Balkanların Yunanistan dış politikasında ne denli önemi bir 
yer teşkil ettiği anlaşılabilir. Keza AB’nin de Batı Balkan genişlemesini Yunanistan’ın önderliğinde gerçekleştirmek 
istemesi de gayet anlamlıdır. Pek çok araştırmacı açısından “barut fıçısı”1   olan bu bölgeye yönelik oldukça 
cüretkâr sayılabilecek politikaları hayata geçirebilmek için bir bölge ülkesinin liderliğini kabul etmek anlamlıdır. 

Bu noktadan itibaren Yunanistan’ın Selanik Zirvesi’nde talip olduğu rolü tanımlamak gerekir. Keza kimi devletlerin 
AB’ye üye olma süreçlerinde bir üye devletin inisiyatif alarak AB kurumlarında aday devletin sesi olası örnekleri 
kolaylıkla bulunabilir. Örneğin Merkez ve Doğu Avrupa devletlerinin üyeliği sürecinde Almanya teşvik edici ve 
rehberlik sağlayıcı bir rol oynamıştır. Bazı araştırmacılar bunu Almanya’nın 1960’lardan beri sürdürdüğü 
Östpolitik’in bir sonucu olduğunu iddia etmektedir (Cordell ve Wolff, 2007: 301). Diğer bir örnek ise Hırvatistan 
ve Avusturya arasındaki ilişkidir. Özellikle 2004 yılına gelindiğinde, Hırvatistan’ın tam üyelik müzakerelerine 
başlayacağı Kopenhag Zirvesi’ndeki Avusturya’nın tutumu bu ilişkinin tam bir delili niteliğindedir. Savaş 
suçlularının iadesi konusunda Hırvatistan’ın yeterli çaba göstermediği yönündeki Del Ponte raporuna (Lavenex ve 
Schmimmelfennig, 2006:140) rağmen Avusturya, bu ülke ile müzakere kararı alınmazsa Türkiye’nin müzakereye 
başlama kararını veto edeceğini bildirerek büyük bir kriz yaratmıştır.  Bu kriz ancak Del Ponte’nin raporunu revize 
etmesi ile aşılabilmiş her iki devlet için 3 Ekim2005 tarihi tam üyelik müzakerelere başlama tarihi olarak 
belirlenmiştir. Avusturya’nın Hırvatistan’ın üyeliği için gösterdiği çaba, tam üyelik müzakerelerinin başarı ile sona 
erdiği 2011 tarihine değin devam etmiştir. Buna bir örnek olarak 24 Haziran 2009 tarihinde Daimi Temsilciler 
Komitesi’nin Slovenya’nın vetosunu kaldırmaması nedeniyle Konsey’in oybirliğiyle karar almasının mümkün 
olmadığı ve bu nedenle Hırvatistan’la müzakerelerin tıkanma noktasına gelmesi ile başlayan süreç verilebilir 
(Toygür ve Ata, 2009). Slovenya ve Hırvatistan arasında, Yugoslavya’nın dağılma sürecinde başlayan bu sorun, 
Avusturya ve Almanya’nın çabalarıyla çözülebilmiş ve tam üyelik önündeki en önemli engel böylece aşılabilmiştir. 
Bu konuda bir makale kaleme alan CNN International, Hırvatistan’ın Almanya ve Avusturya gibi iki müttefiki 
yanına alarak şanslı bir adaylık süreci geçirdiğini ifade etmiştir (Joy, 2013).  

Örnekleri çoğaltmak mümkündür, ancak burada bizler için önemli olan bir aday ülkenin AB ile üyelik sürecinde 
kolaylaştırıcı ve yol gösterici üyeye ihtiyaç duyduğu genellikle bunu bulabilen adayların adaylık süreçlerinde 
avantajlar elde ettiğidir. Avrupa çalışmaları literatüründe bir aday ve tam üye arasında bu nevi ilişkiler “hısımlık 
politikası” (kin-state policy) olarak tanımlanmaktadır. Bu noktadan itibaren hısımlık politikası tanımlanmaya 
çalışılacaktır. 

HISIMLIK POLİTİKASI  

Hısımlık politikası genellikle bir devletin, ülkesi dışında yaşayan ancak aynı etnik kökenden gelen diğer ülke 
vatandaşlarına ilişkin geliştirdiği iç hukuk düzenlemelerini belirtmek için kullanılan bir terimdir (Hatvany, 
2006:49). Bu konuda özellikle Macaristan’ın 2001 yılında yürürlüğe koyduğu yeni Vatandaşlık Yasası büyük bir 
tartışma yaratmıştır. Macaristan’ın, komşu devletlerde yaşayan Macar azınlıklara önemli haklar tanıyan bu yasal 
düzenlemesi bu özellikle Romanya ve Yugoslavya tarafından irredantist bir politika olarak karşılanmıştır (Fowler, 
2002). 5 Aralık 2004 tarihinde Macaristan’da bir referandum düzenlenerek vatandaşlara, komşu devletlerde 
yaşayan Macar azınlıklara bir Macar Sertifikası verilip verilmemesi gerektiğini sormuş ancak düşük katılım 
nedeniyle bu öneri reddedilmiştir. 

Benzer uygulamaları Doğu Avrupa ve Balkan devletlerinde 1990’lar sonrasında sıklıkla görebilmek mümkündür. 
Örneğin Haziran 1996’da Slovenya Parlamentosu’nda, 1993’te Hırvatistan Parlamentosu’nda (Koska, 2013: 220) 
ve 1992’de Rusya Parlamentosu’nda benzer içerikli yasalar çıkarılmıştır (Csergo ve Goldgeiger, 2013: 99). 
Türkiye’nin de özellikle son yirmi yıldır Bosna Hersek ve Kosova’ya ilişkin politikalarını benzer şekilde 
değerlendiren (Baklacıoğlu, 2015:47) pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu konuda Türkiye’de yasal bir düzenleme 
bulunmamakla birlikte TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ya da Diyanet İşleri Başkalığı gibi kurumlar vasıtasıyla 
Türkiye’nin Balkanlarda Müslüman azınlıklar üzerinde bir hısımlık politikası geliştirdiği konusu sıklıkla 
tartışılmaktadır (Linden ve İrepoğlu, 2013. Petrović ve Reljić, 2011. Öktem, 2012. Parla, 2011). Benzer bir şekilde 

                                                      
1 Bu Deyim Yaklaşık İki Yüz Yıldır Bölge İçin Kullanılmaktadır. Ancak 1990’larda Bölgede Yaşanan Kaos Ve Savaş Ortamında 
Tekrar Hatırlanmış Ve Yeniden Kullanılmaya Başlanmıştır. Örneğin: Larrabee, 1994. 
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Arnavutluk’un Kosova, Makedonya ve Karadağ Arnavutlarına ilişkin bir hısımlık politikası yürüttüğü de genel kabul 
gören bir yaklaşımdır (Krasniqi, 2012 ve Krasniqi, 2013). 

Örnekleri arttırmak mümkündür. SSCB’nin parçalanması ile başlayan süreç Yugoslavya’nın dağılması ile devam 
etmiş, bunu Rusya kaynaklı güç boşluğundan dolayı Merkez ve Doğu Avrupa devletlerinin Euro-Atlantik 
entegrasyona dâhil olmaları süreci izlemiştir. Bu dönemde iki kutuplu sistemin egemenlikleri sınırlayıcı 
etkilerinden –nispeten- sıyrıldıklarını düşünen pek çok devlet ulusal sınırları dışında kalan akraba topluluklarla 
yeni bağlar geliştirmeye başlamışlardır. Bu nedenle bahsi geçen coğrafyada ortaya çıkan hısımlık politikaları 
birbirine benzer özellikler arz etmektedir. 

Ancak Avrupa bütünleşmesi sürecinde hısımlık konusu başka bir anlamda daha kullanılmaya başlanmıştır. 1992 
Maastricht Zirvesi’ne kadar AB’ye üyelik için gerçek anlamda prosedürel bir izlence bulunmuyordu. AB’ye aday 
olan devletler, tam üyelik sürecini büyük ölçüde hükümetlerarası konferanslarda alınan politik kararlar rotasında 
devam ediyordu. Birleşik Krallık, İrlanda ve Danimarka’nın tan üyelik süreçleri büyük ölçüde uluslararası 
gündemin gereklerine, daha açık bir ifadeyle Fransa’da yaşanan hükümet değişikliği ve Avrupalı devletlerin ABD 
ile yaşanan gerginliği azaltma çabaları sayesinde gerçeklemişti. Keza Yunanistan, İspanya ve Portekiz’in üyelikleri 
Afganistan’ın SSCB tarafından işgali ve İran İslam Devrimi’nin yarattığı Batı kampının safları sıklaştırma ihtiyacının 
bir sonucuydu. Ancak Avrupa Birliği Antlaşması ile Merkez ve Doğu Avrupa devletlerinin üyelikleri acquis 
communautaire’in üstlenilmesine ilişkin bir dizi müzakere sürecine dayandırıldı. Keza 2004, 2007 ve 2013 
genişlemeleri bu yeni prosedürel yapıya uygun olarak gerçekleşti.  

Merkez ve Doğu Avrupa devletlerinin AB ile bütünleşme süreçleri açısından önemli bir köşe taşı, henüz 
Yugoslavya’nın dağılma sürecinin başında, bağımsızlık ilan eden Slovenya’nın Almanya tarafından tanınmasıdır. 
Almanya’nın Hallstein Doktrini’ni2 terk ederek Willy Brandt’ın şansölyeliği döneminde Östpolitik başlatması 
üzerine Almanya’nın Sovyet nüfuz alanına ilişkin bir yakın ilgi geliştirmesinin nihaî noktası Slovenya’nın erken 
tanınma stratejisidir. Yugoslavya’nın parçalanması sürecini hızlandıran bu gelişme, ülkede başlayan iç savaşta 
AB’nin arabuluculuk çabalarıyla devam etmiştir. Bunun yanı sıra Almanya Merkez ve Doğu Avrupa devletleriyle 
AB arasında başlayan Avrupa Antlaşmaları serisini de öncülük etmiş olan Almanya bu devletlerin AB’ye üye olma 
süreçlerinde kolaylaştırıcı bir rol üstlenmiştir. Bu coğrafyada her ne kadar Almanca konuşan topluluklar da 
bulunmasına rağmen Almanya’nın bu politikası salt bir etnisite yahut diaspora siyasetine indirgenemeyecek kadar 
sofistikedir. Almanya 1990-2007 yılları arasında aralarında herhangi bir etnik veya akrabalık bağı olmayan Merkez 
ve Doğu Avrupa devletlerinin de AB’ye üye olma süreçlerinde kolaylaştırıcı devlet rolünü terk etmemiştir. Bölgeye 
yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında Almanya’nın daima öne çıkması bu duruma delil niteliğinde 
kabul edilebilir. Benzer bir şekilde yüz yıllar boyunca Habsburg hanedanlığı sınırlarında bir arada yaşamış Sloven, 
Macar ve Hırvat halklarının yeni devletlerinin elli yıllık bir fasıladan sonra AB çatısı altına almak amacıyla 
Avusturya’nın bu halklara karşı izlediği politika da bir nevi hısımlık politikası olarak kabul edilebilir. Bu şekilde 
düşünüldüğünde hısımlık politikası etno-politik bağlamın ötesinde ekonomik çıkarlar, bölgesel yakınlıklar ve tarihi 
ortaklıklar anlamında yepyeni bir anlama kavuşmaktadır.  

Bir diğer hısımlık politikasının ise AB üyesi Nordik devletlerin Baltık devletlerinin AB üyeliği sürecinde geliştirdiği 
iddia edilebilir. Lüksemburg Zirvesi öncesi Danimarka’nın Estonya’yı aday devletler listesine sokabilmek için ısrarı 
ve İsveç’in aynı zirvede Letonya ve Litvanya’nın adaylığı için gösterdiği çaba (Baç ve Mclaren, 2003:22) bu 
politikanın varlığı için güçlü delillerdir. En nihayet Romanya’nın tam üyeliği sürecinde Fransa’nın bu devletin 
üyeliğine yönelik aktif desteği Müftüler ve Mclaren (22) tarafından hısımlık politikasının bir sonucu olarak 
tanımlanmaktadır.  

Bu örneklerden hareketle hısımlık politikalarının yekpare olmadığı ve farklı kategorilerde anlaşılması gerektiği 
sonucuna varabiliriz. Yukarıdaki örnekler ve aşağıda verilecek olan Yunanistan’ın Batı Balkanlar politikası analiz 
edildiğinde üç farklı hısımlık kategorisine ulaşılabilir. Bunları şu şekilde ifade etmek mümkündür: 

a. Negatif hısımlık:  Bir ulus devletin, başka bir devlet vatandaşı olan akraba topluluklara ilişkin geliştirdiği 
ve zaman zaman içişlerine müdahale veya irrendantizm boyutlarına ulaşabilen bir ilişki türü. 

b. Pozitif hısımlık: Tarihi veya coğrafi yakınlıklar hasebiyle bir devletin, hısım olarak belirlediği bir devleti 
uluslararası politik ortamda koruyup kollamasıyla biçimlenen bir ilişki türü. 

                                                      
2 Federal Almanya’nın, Demokratik Alman Cumhuriyeti’ni Tanıyan Hiçbir Devletle Diplomatik İlişki Kurmamasına İlişkin 
Doktrin. 
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c. Pragmatik hısımlık: Yunanistan örneğinde görüldüğü üzere; bir devletin uluslararası aktörler tarafından 
kendisine verilmiş kolaylaştırıcılık rolünü istismar ederk, bu rolü ihtilaf yaşadığı devletle sorunlarını 
çözmek için kullanmasıyla ortaya çıkan bir ilişki türü. 

Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde Yunanstan’ın Batı Balkanlar coğrafyasında hangi koşullarda bir hısımlık 
politikası elde ettiği ve buna istinaden ürettiği pragmatik hısımlık politikaları incelenecektir. 

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN BATI BALKANLAR STRATEJİSİ 

1990’lı yıllarda Dayton ve Erdut Barış Antlaşmalarının uygulanması sayesinde bölgede hem belirsiz sınırların 
yeniden çizilmesi hem de çatışma ortamının sone ermesi sağlanmıştı. Nisan 1997’de bölgede ekonomik istikrarın 
sağlanması amacıyla AB tarafından bölgesel yaklaşım geliştirildi. Ancak 1999’da Kosova krizinin yaşanması 
bölgesel yaklaşımın sonuç getirmeyeceğini ispat edince Mayıs 1999’da Avrupa Komisyonu, bölgede için hukukun 
üstünlüğü, demokratik ve istikrarlı kurumların oluşturulması ve serbest piyasa ekonomisine geçişi öngören ve bu 
koşullar yerine getirildiğinde üyelik perspektifinin içinde bunduğu SAP’ı yürürlüğe koydu. Buna ek olarak 10 
Haziran 1999’da Köln AB Dışişleri Bakanları toplantısında Güneydoğu Avrupa için İstikrar Paktı kuruldu (Günal, 
2015:278). Franjo Tudman’ın Aralık 1999’da ölümü üzerine,  Hırvatistan’da Ocak 2000 tarihinde yapılan seçimler 
hem bu ülkenin tarihinde hem de Batı Balkanlar’da bir dönüm noktası oldu. Nitekim Haziran 2000 tarihli Feira 
Zirvesi’nde Batı Balkan devletlerinin AB’nin potansiyel adayları olduğu resmen ilan edildi. Bu gelişmeye mukabele 
olarak Kasım 2000’de Hırvatistan’ın başkenti Zagrep’te bir araya gelen Arnavutluk, Hırvatistan, YFC 3, Bosna-
Hersek ve Makedonya liderleri ve 15 AB üyesinin liderleri bu perspektifi onayladılar.  

AB bölgenin kalkınması için önce 2000-2006 arasında Yeniden Yapılanma, Kalkınma ve İstikrara Yönelik Topluluk 
Yardımı’nı (CARDS) daha sonra da 2007 ise Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nı (Instrument for Pre-Accession 
Assistance-IPA) yürürlüğe soktu. CARDS kapsamında bölgeye AB tarafından yapılan mali yardım 4,65 milyar Euro 
olarak gerçekleşirken IPA kapsamında 2007-2013 arası ilk bütçeden 11.50 milyar Euro harcanmış ve 2014-2020 
bütçesinden de 11.70 milyar Euro tahsis edilmiştir (European Neighbourhood Policy And Enlargement 
Negotiations). Özetle bu iki programdan AB’nin bölgeye 2000-2020 arasında 27.85 milyar Euro mali yardım 
yapmış olacağını söyleyebiliriz. Yıllık bazda bu rakam yaklaşık 1.4 milyar Euro’ya tekabül etmektedir. 

Dünya tarihi açısından olduğu kadar AB genişleme stratejisi açısından da 11 Eylül 2001 önemli bir tarihtir. 11 Eylül 
İran, Irak ve Kuzey Kore’nin ABD tarafından “şer ekseni” olarak ilan edilmesine (Bozdağlıoğlu, 2013: 8) ardından 
Irak ve Afganistan’a yönelik NATO müdahalesine, dünya genelinde İslamofobi’nin, Avrupa özelinde ise xenofobi 
ve göçmen karşıtlığının artmasına ve bu sayede yeni bir sağ dalganın yükselişine4 neden olmuştur. Bu yeni 
dönemde on yeni Merkez ve Doğu Avrupa devleti de tam üye olarak alınmış ve bu süper genişleme AB 
kurumlarında yapısal değişikliklerin gerekliliğini de ortaya çıkarmıştır. Bu bahisle artık AB’nin kurucu antlaşmalarla 
değil bir anayasayla yönetilmesi gerekliliği sıkça vurgulansa da, yukarıda andığım nedenlerle 2004’te Fransa ve 
Hollanda’da düzenlenen referandumlarla kadük hale gelmiştir. Böyle bir çalkantılı dönem içerisinde ekonomik 
olarak ciddi yükler getirecek ve dondurulmuş çatışmaların her an bir sıcak savaşa dönme ihtimalini barındıran bir 
bölge için üyelik perspektifi oluşturmak AB halkları açısından kabul edilmesi zor ve elbette politik liderler 
açısından da riskli bir karardı. Bu noktada AB Konseyi dönem başkanlığını 2003’te yürüten Yunanistan’ın çabaları 
ve ısrarı sayesinde Selanik Zirvesi toplanabilmiş ve Batı Balkanlar tekrar AB genişleme stratejisine girebilmiştir.   

Bu dönem içerisinde Hırvatistan’ın 2013 itibariyle tam üye olması; Makedonya’nın 2005’te ve Arnavutluk’un ise 
2014’te aday ülke olması; Sırbistan’ın 2014’te ve Karadağ’ın 2012’de tam üyelik müzakerelerine başlaması; Bosna 
Hersek’in 2008 ve Kosova’nın 2015 İstikrar ve Ortaklık Antlaşması’nı imzalaması bahsi geçen araçların son yirmi 
yıldır ulaştığı seviyeyi göstermektedir.  Kasım 2017’de Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Sırbistan 
ve Karadağ’ın 2025 öncesinde AB’ye üye olacaklarını açıklayarak bu süreç içindeki üçüncü tam üyeliğin de 
müjdesini vermiş oldu (European Western Balkans). Ancak Kosova ve Bosna Hersek’e ilişkin hala bir adaylık 
ilanının bulunmaması bu araçların başarısız kaldığı bölgeler açısından birer örnektir. Kosova’nın devletlik 
statüsüne ilişkin sorunlar ve Bosna Hersek’te Dayton sonrası ortaya çıkan etnokratik yönetim ve etnik kutuplaşma 
(Ağır ve Gürsoy, 2016:9) bu başarısızlığın en temel nedenlerindendir. 

Suriye’de 2011’de başlayan iç savaşın küresel siyaset üzerinde yarattığı dönüştürücü etki de Batı Balkanların 

                                                      
3 Sırbistan Ve Karadağ’ın Oluşturduğu, Mini Yugoslavya Olarak Da Bilinen Yugoslav Federal Cumhuriyeti. 
4 Ali Bilgenoğlu Bu Hususta Şu Gelişmeleri Vurgulamaktadır: “ …. Almanya’da Milli Demokra- Tik Parti (National 
Demokratische Partei), Fransa’da Jean Marie Le Pen Liderliğindeki Ulusal Cephe (Front National), İngiltere’de İngiliz Ulusal 
Partisi (British National Party), Avusturya Özgürlük Partisi (Freiheitliche Partei Österreichs) Ve Yunanistan’da Altın Şafak 
(Golden Dawn) Gibi Aşırı Sağ Partiler Bu Dönemden İtibaren Avrupa Siyasetinde İsmini Duyuran Partiler Arasına Girmiştir.”. 
Bilgenoğlu, 2018: 40. 
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Suriyeli mülteciler açısından bir göç rotası olması hasebiyle dikkate alınması gereken bir olgudur.5 Özellikle AB 
bütünleşme sürecinin Soğuk Savaş sonrası gelişimini bu yeni hısımlık politikalarını göz ardı ederek okuyabilmek 
mümkün değildir. 

YUNANİSTAN’IN BATI BALKANLARDA PRAGMATİK HISIMLIK POLİTİKASI 

Yunanistan Balkan coğrafyasında Türkiye ile beraber Euro-Atlantik entegrasyonun bir parçası olan ilk iki devletten 
biridir. Başkan Truman, 12 Mart 1947’de ilan ettiği doktrin sayesinde önce ülkesinde yaşadığı iç savaşı 
sonlandıran Yunanistan, Marshall Planı’na dâhil olarak ABD’den ekonomik destek almış, akabinde 18 Şubat 
1952’de NATO’nun ilk genişleme sürecinde Türkiye ile birlikte üye olmuştur. 8 Haziran 1959’da Avrupa Ekonomik 
Topluluğu’na (AET) bir ortaklık antlaşması yapmak amacıyla başvuran devlet, bu antlaşmayı (Atina Antlaşması) 9 
Temmuz 1961 imzalamıştır. 1967’de yaşanan darbe nedeniyle Avrupa Topluluğu (AT) ile ilişkileri kesintiye 
uğrayan Yunanistan 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na karşı NATO’nun tepkisiz kaldığı (Oğuzlu, 2004: 466) iddiasıyla 
NATO’nun askeri kanadından çıkma kararı almış ancak, altı yıl sonra Rogers Planı’nın bir sonucu olarak 1980’de 
askeri kanada geri dönmüştür. 28 Mayıs 1979 tarihinde AT’ye katılım antlaşmasını imzalayan Yunanistan, 1 Ocak 
1981’de Topluluğun onuncu üyesi olmuştur.  

Yunanistan ve Türkiye dışında tüm Balkan coğrafyasının Doğu Bloku içinde yer aldığı Soğuk Savaş döneminde bu 
iki ülkenin Euro-Atlantik blokunun içinde yer almaları bölgesel ilişkilerin seyrini derinden etkilemiştir. Ancak 
Yunanistan’ın AT üyeliğinin karşısında Türkiye’nin AT/AB ile bir yılan hikâyesine dönen ilişkisi iki devlet arasındaki 
ilişkilerin de geriliminin sürekli yüksek seyretmesi sonucunu doğurmuştur (Oğuzlu, 2002:589-590). Yunanistan AB 
üyeliğini çoğu zaman bir avantaj olarak kullanmayı başarmış, özellikle 1990’lı yıllarda mevcut konumunu 
Türkiye’nin AB ile yakınlaşmasını engellemek ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin AB’ye üye olmasını sağlamak 
stratejisi üzerine kurmuştur. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile klasik bir hısımlık politikası uygulayan Yunanistan, bu 
entitenin 2004 yılında AB üyesi olmasındaki en önemli aktör haline gelmiştir. Müftüler ve Mclaren’ın da iddia 
ettiği gibi 24 Nisan 2004’te Kıbrıs’ta yapılan Annan Planı referandumunda Rum tarafının hayır oyu vermesi ile tam 
bir krize giren tam üyelik meselesi, bazı AB üyesi devletlerin bu üyeliği ileri bir tarihe bırakma önerisini 
tartışmalarına neden olmuştu. Yunanistan, bu üyelik gerçekleşmezse geri kalan dokuz üyelik kararını veto edeceği 
tehdidiyle (Baç ve Mclaren, 2003:26-27) bir anlamda AB’nin elini kolunu bağlamıştır. Bu olay belki de hısımlık 
politikasının AB genişleme tarihindeki en keskin örneği olarak değerlendirilebilir.  

Yunanistan’ın AB içerisinde uyguladığı bir diğer hısımlık politikası Batı Balkanlara ilişkindir. Daha önce değinildiği 
üzere Selanik Zirvesi’nin bir Batı Balkanlar zirvesi olabilmesi büyük ölçüde Yunanistan’ın gayretlerinin bir 
sonucuydu. Bu noktada Yunanistan’ın inisiyatif almaktaki istekliliği yanında, çeşitli küresel ve sosyolojik 
nedenlerle Birliğin majör devletlerinin bu inisiyatifi almaktan imtina etmeleri de bu sonucu doğurmuştur. Daha 
açık bir ifadeyle bölgenin AB yolundaki ilerleyişi bir anlamda, kendisi de bu bölgede olan, pek çok devletle çeşitli 
bağları bulunan Yunanistan’a zimmetlenmiştir. Nitekim Yunanistan’ın 2014 dönem başkanlığında, Batı 
Balkanlarda oynamak istediği hısımlık rolü açısından da iki önemli gelişme kaydedilmiştir. Bunlardan birincisi 
Arnavutluk’un resmi adaylık statüsünün ilanı bir diğeri de uzunca süredir beklenen Sırbistan’la tam üyelik 
müzakerelerinin başlatılma kararıdır. Yunanistan kendi dönem başkanlığını birçok açıdan Batı Balkanların Avrupa 
ajandasına dönüş dönemi olarak değerlendirmek istemiştir. Özellikle 2008 ekonomik krizi sonrasında, ekonomisi 
hayli yara alan devlet dış politikada belirgin bir içe kapanma dönemi yaşamıştır. 2014’te krizin etkileri hala devam 
ediyor olsa da Yunanistan Batı Balkanlar konusundaki inisiyatifi elinden kaçırmamak için Arnavutluk ve Sırbistan 
konusunda aktif bir politika izlemeye gayret etmiş ve netice almıştır. 

Ancak bu noktada Bosna Savaşı’nda açıkça taraf olmuş olan Yunanistan’ın Bosna Hersek’le eşit bir ilişki kurabilip 
kuramayacağı; Kosova meselesinde Sırbistan’ın toprak bütünlüğüne ilişkin tartışmada alacağı pozisyon ve en 
önemlisi daha kuruluşu esnasında devletin ismini veto ettiği Makedonya’ya yaklaşımı merak konusu olmuştur. 
Tüm bu zorlayıcı unsurların Yunanistan’ın hısımlık politikasına etkisinin nasıl olduğu zaman içinde şekillenmiştir. 
Bu noktada Bosna Hersek’in AB’nin Batı Balkanlara genişleme stratejisinde en geride kalan devlet olduğu açıktır. 
2008 tarihinde İstikrar ve Ortaklık Antlaşması (İOA) imzalanmasına rağmen ilerlemenin çok sınırlı olduğu da bir 
gerçektir. 15 Şubat 2016’da Bosna Hersek’in üyelik için resmi başvuruyu yapması ve Genel İşler Konseyi'nin, 
Bosna Hersek hükümetinin üyelik başvurusunu kabul ederek Avrupa Komisyonu'ndan, ülkenin AB kriterlerine ne 
derece uygun olduğunu incelemesini istemesinin ardından geçen iki yıl boyunca adaylık ilanının gerçekleşmemesi 
bu başarısızlığın en açık delilidir. 

Kosova konusunda da Yunanistan’ın bu devleti tanımayan beş AB üyesinden biri olduğu hatırlanmalıdır. 6 

                                                      
5 Bu Etkinin Analizi İçin Bakınız: Üste Ve Yılmaz, 2014. 
6 Slovakya, Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi, Romanya Ve İspanya Kosova’yı Tanımayan Beş Ab Üyesidir. 
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Kosova’yı tanımayan devletlerin engellemeleri sonucunda sürekli ertelenen İOA, ancak 2015 yılında 
imzalanabilmiştir. Hem bu sorunu hem de Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununu aşabilmek 
amacıyla 16-17 Mayıs 2018’de Sofya’da düzenlenen zirvenin Selanik Zirvesi gibi bir Batı Balkan Zirvesi olması 
planlanmıştır. Zirveye AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, AB Komisyonu'nun Genişleme 
Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 
Federica Mogherini, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Dragan Çoviç, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç, 
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Makedonya Başbakanı Zoran Zaev katıldı. Kosova konusunda somut bir 
ilerlemenin kaydedilemediği ve Bosna Hersek’e adaylık statüsünün çıkmadığı zirvede Makedonya-Yunanistan 
gerilimine ilişkin ise olumlu adımlar atıldı. Şunu vurgulamak gerekir ki Kosova konusundaki olumsuz tutum 
Yunanistan değil İspanya’nın politikasından kaynaklanmıştır. Keza 2018 yılında Katalonya’nın bağımsızlık 
girişimleri konusunda sıkıntılı bir süreç yaşayan İspanya benzer bir konu olan Kosova’nın bağımsızlığına AB 
içerisinde en soğuk yaklaşan devlettir (Nagy, 2018:107).  

Batı Balkanlar ilişkisinde en sorunlu alan Makedonya konusu olmuştur. 1946-1949 yılları arasında Yunanistan’da 
yaşanan iç savaş sırasında Selanik ve batısında kalan Yunan topraklarında yaşanan katliamlarda Yugoslavya 
sınırlarına kaçan Makedonlar konusu, Makedonya’nın 1991 Eylül’ünde bağımsızlığını ilan etmesinden sonra 
tekrar tartışılmaya başlanmıştır. Kurulan yeni devletin anayasasında etnik Makedonlara ilişkin hısımlık 
politikasının belirlenmesi Yunanistan tarafından irredantist bir talep olarak değerlendirilmiş ve Yunanistan 
Makedonya’nın kendi topraklarının kuzey batısını da kapsayan bir coğrafi terim olduğu, yeni kurulan devletin bu 
ismi kullanamayacağı iddiasında bulunmuştur. Bu nedenle Makedonya ancak 1993’te FYROM ismiyle BM üyesi 
olabilmiştir. Yunanistan bu konuda oldukça ısrarlı ve sert bir tutum izlemiş ve Yunanistan’ın üye olduğu hiçbir 
uluslararası örgütte Makedonya’nın Makedonya ismi ile temsil edilememesini sağlamıştır. Bu tutum hem 
Makedonya’nın NATO üyeliğini hem de AB ile ilişkilerini olumsuz etkilemiştir. Yunanistan bu politikasında başarılı 
olmuş ve Makedon ve Yunan hükûmetlerinin 12 Haziran 2018'de vardıkları mutabakatla devletin adının Kuzey 
Makedonya olması kararlaştırılmıştır. Varılan antlaşma gereği yeni ismin ülke içinde ve uluslararası ilişkilerde 
resmi belgelerde kullanılması; “komşu ülkelerden toprak talebini çağrıştıran” maddelerin anayasadan çıkarılması; 
“Makedon azınlığı" gibi ibarelerin yasalardan çıkarılması; Makedonya vatandaşlarının salt "Makedon" değil, 
“Kuzey Makedonya vatandaşları” olarak tanımlanmaları, kimliklerinin bu isimle değiştirilmesi ve "Makedon" 
dilinin “Slav dilleri ailesine” ait olduğun, Helence (Yunanca) konuşan Antik Makedonya ile ilgisi olmadığına atıfta 
bulunulması (BBC Türkçe: 2018) karar altına alınmıştır. Antlaşma ardından yapılan referandumda yeterli katılım 
sağlanamamasına rağmen; Makedonya'nın isminin ‘Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' olarak değiştirilmesini 
öngören anayasa değişikliği 13 Şubat 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi (Sputnik 
Türkiye, 2019). 

Örneklerden de anlaşılabileceği üzere Yunanistan’ın Batı Balkanlarda yürüttüğü hısımlık politikası ne Almanya’nın 
Merkez ve Doğu Avrupa devletleriyle, ne Avusturya’nın Hırvatistan’la ne de Nordik devletlerin Baltık devletleriyle 
yürüttüğü hısımlık politikasına benzememektedir. Bahsi geçen devletler mevcut hısımlık politikalarını AB’ye üyelik 
sürecinde bir kolaylaştırıcı devlet olmak biçiminde uygularken Yunanistan ise tam aksine, AB’den “hısımlık 
iddiasıyla” aldığı desteği bu devletlerle olan sorunlarını çözebilmek için araçsallaştırmaktadır. Daha açık bir 
ifadeyle bu politika, Yunanistan açısından kendi ulusal güç kaynaklarıyla çözüme kavuşturmakta zorlanacağı 
konuları çözmek için bir araca dönüşmektedir.  

Bu noktaya kadar çalışmadaki temel yaklaşımımı ortaya koydum. Çalışmanın bundan sonraki bölümümde; bu 
yaklaşım çerçevesinde Arnavutluk’un AB’ye üye olma sürecini incelenecek ve Yunanistan’ın bahsi geçen politika 
dâhilinde Arnavutluk’tan hangi konularda talepkâr olabileceği tartışılacaktır.  

ARNAVUTLUK AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ 

1990 yılına kadar önce Enver Hoca sonra da halefi Ramiz Alia liderliğindeki Emek Partisi’nin parti devleti rejiminde 
yaşayan Arnavutluk 1990’lı yılları demokrasi ve serbest pazara geçişin sancılı tecrübeleri ile geçirmiştir. İkinci 
milenyumun son on yılında Sali Barisha yönetiminin otokratik uygulamaları ve yanlış özelleştirmeler nedeniyle 
sıklıkla politik ve ekonomik krizlerle boğuşmaya çalışan devlet 2003 yılındaki Selanik Zirvesi ile AB vizyonunu 
temel bir dış politika hedefi olarak belirlemiştir. 2006 yılında AB ile İOA imzalayan devlet 2009 yılında 
Hırvatistan’la birlikte NATO üyesi olmuş ve aynı yıl AB’ye tam üyelik başvurusunu yapmıştır. Bu başvuru 2014 
yılında kabul edilmiş ve devlet AB’ye resmi aday statüsü kazanmıştır. Adaylığın ilanını takiben tam üyelik 
müzakerelerine başlamayı talep eden devlet, AB Kopenhag kriterlerini karşılamak konusundaki eksiklikleri 
nedeniyle aradan geçen beş yıla rağmen halen müzakerelere başlayamamıştır. Ancak 2018 Temmuz 2018’de AB 
Komisyonu Makedonya Arnavutluk için müzakere öncesi tarama sürecini başlattığını ve müzakerelerin resmen 
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Haziran 2019’da başlayabileceğini duyurmuştur (Reuters, 2018).  

Tüm bu gelişmelere rağmen Arnavutluk’un yaklaşık 4880 USD kişi başına düşen milli geliri ve 13,6 milyar USD 
GSYİH ile Avrupa’nın en zayıf ekonomilerinden birine sahip olduğu göz ardı edilmemelidir. Ekonomik zayıflığın 
yanı sıra piyasa ekonomisine ilişkin de pek çok sorunun olduğu bilinen bir gerçektir. Ülkede yolsuzluk ve kayı dışı 
ekonomi tüm AB raporlarında sıklıkla vurgulanmaktadır. Keza demokratik kurumların işleyişinde de sorunların 
olduğu, demokrasi ve insan hakları standartlarının AB standartlarının çok gerisinde olduğu gibi gerçekler 
(European Commission, 2018) Arnavutluk AB ilişkilerinin seyrini her an olumsuz hale getirebilecek konular olarak 
orta yerde durmaktadır.  

Bu noktadan itibaren bu çalışmada daha önceden tespit edilmiş koşullar üzerinden, Yunanistan’ın bahsi geçen 
müzakere sürecinin başlaması ve müzakere sürecinde Arnavutluk’u zorlayabileceği muhtemel temel talepler 
incelenecektir. 

YUNANİSTAN ARNAVUTLUK İLİŞKİLERİ: PRAGMATİK HISIMLIK POLİTİKASININ OLASI SONUÇLARI 

Soğuk Savaş süresince iki farklı kampta yer alan Yunanistan ve Arnavutluk ilk diplomatik ilişkilerini detant 
döneminde kurmuştur. 1971 yılında izolasyonist Arnavutluk’la NATO üyesi Yunanistan’ın kurduğu ilk diplomatik 
ilişki, Batı Avrupa’da Şansölye Willy Brandt’ın, Doğu Avrupa’da ise Nicolae Ceaușescu’nun çabaları ile iki blokun 
birbirine yakınlaşması politikasının meyvelerinden biridir.   

Günümüzde her ikisi de NATO üyesi olan bu devletlerin ilişkileri incelendiğinde en temel sorun alanları olarak şu 
hususlar göze çarpmaktadır: Arnavutluk’un Çamerya olaylarının bir soykırım olduğu iddiası; karasuları sorunu, 
İyon Denizi’ndeki petrol rezervleri sorunu; Arnavutluk’taki Yunan tarihi eserleri ve Ortodoks kiliseleri sorunu; 
Yunanistan’ın Arnavutluk’ta yaşayan soydaşlarına ilişkin azınlık hakları talepleri; Trans Adriyatik Boru Hattının 
(TAP) işletme sorunları ve iki devlet arasında hukuken devam eden savaş hali sorunu (Brahaj, 2018). 

Haziran 1944 ile Mart 1945 tarihleri arasında, Yunan İç Savaşı sırasında, Yunanistan Demokratik Ulusal Birliği’nin 
(Ethnikos Dimokratikos Ellinikos Syndesmos- EDES) saldırılarında Yunan-Arnavut sınır bölgesi Çamerya’da tahmini 
5000 kişinin öldürülmesi (Vickers, 2002) ile sonuçlanan trajedi Çamerya Soykırımı iddialarının temelini 
oluşturmaktadır. Nitekim 12 Temmuz 1994 günü, dönemin Cumhurbaşkanı Sali Barisha’nın onayını müteakip 885 
numaralı kararname ile Arnavutluk 27 Haziran tarihini “Yunan Şovenizmi tarafından Çam Arnavutlarına karşı 
yapılan Soykırımı Anma Günü” olarak kabul etmiştir (Brahaj, 2018:5). Bu olay ilan tarihinden beri iki devlet 
arasında bir gerginlik meselesi olmaya devam etmektedir. Yunanistan’ın Arnavutluk’un müzakere tarihi alması ya 
da müzakere süreci içerisinde bu konuda bir taviz beklentisi içinde olabileceği iddia edilebilir. 

“Arnavutluk’un Kara ve Deniz Sınırlarının Belirlenmiş Nihai Antlaşma” 30 Temmuz 1926 tarihinde imzalanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu antlaşma ile iki devlet arasında1913 tarihli karasuları protokolü onaylanmıştır. 1985 yılında 
ise iki devlet bir ek protokol daha imzalayarak altı millik karasularını tayin etmişlerdir  (Anderson, 2003: 29). 
Ancak karasuları dışında münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığına ilişkin sorun devam etmektedir. Nitekim 
Yunanistan kendi münhasır ekonomik bölgesini ilan etmesine rağmen henüz Arnavutluk bu yönde bir beyanda 
bulunmamıştır. 2008 yılında İyon Denizi’nde 4 milyar varil petrol ve 1.5 milyar metreküp doğalgaz keşfedilmesini 
müteakip 2009 Nisan’ında Tiran’da ‘‘Yunan-Arnavut Kıta Sahanlığı ve Deniz Bölgelerinin Belirlenmesi Anlaşması’’ 
imzalanmıştır (Kalay, 2017:1024). Bu noktada İyon Denizi altında yeni keşfedilmiş petrol rezervlerinden daha fazla 
pay alabilmek amacıyla Yunanistan ve Arnavutluk arasında bir karasuları tartışmasının başlaması beklenebilir.  

Azınlıklar meselesi her iki devlet tarafından birbirini suçlama vesilesi olmaya uzun süredir devam etmektedir. 
Hem Yunanistan’da yaşayan Arnavutlar [sayının yaklaşık 480.000 olduğu tahmin edilmektedir ve bu sayı ülkenin 
toplam nüfusunun %5’ine tekabül etmektedir] (Adamczyk, 2016:54) hem de Arnavutluk vatandaşı Yunan 
kökenliler [2011 nüfus sayımına göre sayı 24,243’dir ve bu sayı ülkenin toplam nüfusunun % 0,87’sine tekabül 
etmektedir] (Giakoumis, 2019:3) her iki ülke içerisinde en kalabalık azınlık gruplarıdır. Azınlık hakları ve 
Arnavutluk’taki Ortodoks kültürel mirası ile ilgili konuların da önümüzdeki yıllarda Arnavutluk’un AB üyeliğinin 
önünde temel bir mesele olacağı tahmin edilebilir. Bunun yanı sıra Yunanistan’ın Vorios-Epir olarak tanımladığı 
Güney Arnavutluk’ta, Yunan kökenli vatandaşların özel mülklerinde inşa ettikleri “tarihsel Yunan askeri 
şehitlikleri” iddiası (Brahaj, 2018:10) da sorunu daha derinleştirmektedir. 

Kısa adı TAP olan ve Azerbaycan doğalgazını İtalya’ya ulaştıracak Trans-Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı, Arnavutluk 
Yunanistan ilişkilerinin seyrini enerji boyutunda şekillendiren en önemli projedir. 550 km’si Yunanistan’dan, 215 
km’si Arnavutluk’tan ve 105 km’si Adriyatik Denizi’nden geçecek bu boru hattı TANAP’la [Trans Anatolian 
Pipeline] birleşerek 2020 yılında (Trans Adriatic Pipeline) dünyanın en önemli enerji hatlarından biri haline 
gelecektir. Yukarıda çizilen çerçeve doğrultusunda; TAP’in işletmesi konusunun yakın gelecekte Yunanistan’ın 
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Arnavutluk’tan karşılanması zor bazı talepleri olması beklenebilir. 

Son olarak iki devletin hukuken hala savaş halinde olduğunu belirtmeliyiz. II. Dünya Savaşı sırasında, İtalyan 
işgaline uğrayan Yunanistan, İtalyan kuvvetlerine destek oldukları iddiasıyla Arnavutluk’a 2636/1940 sayılı yasa ile 
savaş ilan etmiş ve bu yasa 1944’te yürürlüğe girmiştir (Konstantinakou, 2018:8) 1987 yılında Yunanistan 
Hükümeti’ni mevcut yasayı ilga etme girişimi parlamentoda onaylanmadığı için yasa hala meridir. Bahsi geçen 
yasa Yunan-Arnavut ilişkilerinde Demokles’in kılıcı gibi bir işlev görmekte ve Arnavutluk’a ilişkin Yunanistan 
talepleri için bir koz olmaya devam etmektedir. Yukarıda anılan sorunların çözümü için Yunanistan’ın bu yasayı 
kaldırma vaadini elinde tutmaya devam edeceğini de öngörebiliriz. 

SONUÇ 

Bu çalışma Arnavutluk’un yakın zamanda AB ile tam üyelik müzakerelerine başlayacağı ve bu müzakere 
sürecinde, Makedonya’nın Yunanistan’la yaşadığı sorunlara benzer sorunlar yaşayacağı iddiasını ortaya 
koymaktadır. Arnavutluk’un yakın zamanda tam üyelik müzakerelerine başlayabileceği tezinin delili 2018 
Temmuz 2018’de AB Komisyonu’nun Makedonya Arnavutluk için müzakere öncesi tarama sürecini başlattığını ve 
müzakerelerin resmen Haziran 2019’da başlayabileceğini duyurmasıdır. Bu müzakere sürecinde Arnavutluk’un 
Yunanistan’la sorunlar yaşayabileceği tezini ise çalışma hısımlık politikasına ilişkin kavramsal bir çerçeve çizerek 
delillendirmeye çalışmıştır.  

Çalışmada hısımlık politikası özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde üç kategori halinde incelenmiştir. Bunlardan 
ilki, Merkez ve Doğu Avrupa devletlerinin, yaşadıkları rejim değişikliklerinin ardından, henüz bir Euro-Atlantik 
vizyona sahip olmadıkları erken dönemde ürettikleri diaspora politikalarıdır. Çalışmada negatif hısımlık olarak 
kategorize edilen bu politikalar komşu devletlerin vatandaşı olan akraba topluluklara ilişkin kültürel hak ve 
mülkiyet hususlarını ilgilendiren ve bazen irredantizm boyutuna varan yasalarla şekillenmiştir. Pozitif hısımlık ise 
Almanya, Avusturya yahut Nordik devletlerin Merkez ve Doğu Avrupa devletleri ile Baltık ülkeleri ile kurdukları ve 
bu devletlerin uluslararası topluma entegrasyonunu kolaylaştıran politikalardır. Elbette pozitif hısımlığa Türkiye-
Azerbaycan, Türkiye-KKTC, Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum yönetimi veya Arnavutluk-Kosova örnekleri de 
verilebilir. Çalışmada pragmatik hısımlık olarak adlandırılan üçüncü kategoride ise yegane örnek Yunanistan’ın 
Batı Balkanlar politikasıdır. Yunanistan son derece hevesli bir biçimde Batı Balkanların Euro-Atlantik entegrasyon 
süreçlerini desteklemiş ve bu vizyonda oldukça aktif bir politika belirlemiştir. Bu politika her ne kadar bu 
devletlerin NATO ve AB üyelik süreçlerinde etkili bir destek olmuşsa da bu destek pozitif hısımlık örneklerinden 
belirgin farklılıklar arz etmektedir. Bu konuda en iyi örnek Yunanistan-Makedonya ilişkileridir. Keza Yunanistan 
Makedonya konusundaki tüm ulusal çıkarlarını bu entegrasyon sürecinde gerçekleştirmeyi başarmış hatta bu 
ısrarlı politikasıyla Makedonya’nın resmi adının bile değişmesini sağlamıştır. Buradan hareketle Yunanistan’ın 
diğer Batı Balkan devletleriyle benzer bir süreç yaşayacağını öne sürmek mümkündür. 

Yunanistan’ın pragmatik bir hısımlık politikasıyla, hem aday devleti AB’ye daha fazla yaklaştırmak ancak aynı anda 
o devlete ilişkin ulusal çıkarlarını gerçekleştirme politikasının sonuç verici olabilmesi için mevcut adayın AB 
angajmanının yoğunlaşması gerekmektedir. Örneğin bir potansiyel adayın üye ilan edilme; bir aday ülkenin 
müzakereye başlama yahut müzakere sürecinin başarıyla tamamlanıp tam üyelik antlaşmasının yapılma 
dönemleri hedef ülkenin artan beklentileri nedeniyle pragmatik hısımlığın daha iyi sonuç alacağı dönemler haline 
gelmektedir. Buradan hareketle Arnavutluk’un müzakereye başlayacak olması ihtimali bu devleti Yunanistan’ın 
taleplerine daha açık hale getirmektedir. 

Çalışmada yukarıda anılan çerçeveden hareketle Yunanistan ve Arnavutluk arasında, müzakereye başlama kararı 
verileceği anda ancak daha yoğun olarak müzakere sürecinde,  ortaya çıkabilecek sorun alanları saptanmaya 
çalışılmıştır. Bu sorun alanları şu şekilde tespit edilmiştir: Arnavutluk’un Çamerya olaylarının bir soykırım olduğu 
iddiası; karasuları ve deniz alanları sorunu, İyon Denizi’ndeki petrol rezervleri sorunu; Arnavutluk’taki Yunan tarihi 
eserleri ve Ortodoks kiliseleri sorunu; Yunanistan’ın Arnavutluk’ta yaşayan soydaşlarına ilişkin azınlık hakları 
talepleri; Trans Adriyatik Boru Hattının (TAP) işletme sorunları ve iki devlet arasında hukuken devam eden savaş 
hali sorunu.  

Sonuç olarak Arnavutluk’un en erken 2025’te sona ermesi tahmin edilen tam üyelik müzakerelerinde AB’nin 
koşulluluk ilkelerinin karşılanmasının güçlüğünün yanı sıra bir dizi Yunanistan kaynaklı taleple de 
karşılaşabileceğini iddia etmekteyiz. Elbette bu süreç demokratik ve ekonomik anlamda pek çok sorun yaşayan ve 
AB standartlarının oldukça gerisinde olan Arnavutluk’u zorlayacak ve büyük ihtimalle Yunanistan talepleri ülkede 
seçmen sosyolojisi üzerinde de bir etki yaratabilecektir. Her ne kadar Edi Rama liderliğindeki Sosyalist Parti son 
seçimlerde az bir farkla da olsa tek başına hükümet kurabilecek bir oy oranına erişmişse de yakın gelecekte 
milliyetçi partilerin oylarını arttıracağı ve ülkede Eurosceptismin artacağını da iddia etmek zor değildir.  
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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE SUDAN’DAKİ İNGİLİZ SÖMÜRGE YÖNETİMİNİN BİR ANALİZİ (1910-1914) 

Ali BİLGENOĞLU 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

ÖZ 

1899’da resmi olarak İngiliz-Mısır Sudanı olarak adlandırılan Sudan, her ne kadar kâğıt üzerinde böyle 
adlandırılmış olsa da pratikte bir İngiliz idaresi altına girmişti. Sudan’ın idaresi konusunda yöntemi belirleyen ise 
1899 tarihli İngiliz-Mısır Kondominyum Anlaşması’nın hükümleri olmuştu. Buradan hareketle Sudan’da Lord 
Cromer’in tabiriyle “melez bir idare” kurulmasına karar verilmişti. Sudan üzerindeki egemenliğin çerçevesini 
İngiliz-Mısır ortak hâkimiyeti üzerine kuran bu idari anlayışa göre, tıpkı 1899 anlaşmasında yer alan hükümlerde 
belirtildiği gibi, Sudan topraklarında İngiliz ve Mısır bayrakları birlikte dalgalanacaktı. Genel valinin belirlenme ve 
atama süreci Londra merkezli olacak, onay ise Hıdivlik makamından beklenecekti. Daha önce de belirtildiği üzere 
her ne kadar böyle bir idari çerçeve oluşturulmuş olsa da İngiliz-Mısır Sudanı’nda gelecek yıllarda yaşanacak olan 
gelişmeler buranın aslında yalnızca İngilizler tarafından idare edilen bir coğrafya olduğunu her fırsatta gözler 
önüne serecekti. 

1900 senesinden itibaren Sudan’daki İngiliz varlığının tüm siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri faaliyetlerinin izlerini 
Hartum’daki İngiliz idaresi tarafından hazırlanan Sudan Yıllıklarından takip edebilmek mümkündür. Bu bağlamda 
Birinci Dünya Savaşı öncesinde gerek Sudan’ın durumunu gerekse bu coğrafyada onuncu yılını geride bırakan 
İngiliz sömürge idaresinin geldiği noktanın somut verilere dayalı olarak analiz edilebileceği başlıca kaynak her yıl 
özel olarak hazırlanan Sudan Yıllıklarının 1910-1914 arasında olanlarıdır. Sudan’ı oluşturan bölgelerin her birinden 
toplanan siyasi, askeri, ekonomik ve toplumsal bilgilerin Hartum’daki merkezi idarenin elinde bulunan verilerle 
birleştirilmesi ile oluşturulan bu yıllıklar temayül gereği Londra hükümetinin dikkatine sunulmadan önce 
Kahire’deki İngiliz Genel Konsüllüğü’ne gönderiliyordu. Burada incelenen ve onaylanan yıllıklar bu aşamadan 
sonra İngiliz Hariciye Nezareti’ne Kahire Genel Konsülü’nün imzasıyla, aynı yıla ait Mısır yıllığı ile birleştirilerek 
gönderilmekteydi. 

Bu çalışmada Birinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde Büyük Britanya’nın global sömürge imparatorluğunun 
önemli jeopolitik duraklarından biri olan Sudan’daki durum İngiliz Arşivlerinde yer alan Sudan Yıllıklarının 1910-
1914 yıllarına ait olan ciltlerinden analiz edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sudan, İngiltere, Sömürgecilik, Sudan Yıllıkları, Birinci Dünya Savaşı  

THE ANALYSIS OF THE BRITISH COLONIAL RULE IN THE SUDAN BEFORE THE EMERGENCE OF THE FIRST WORLD 
WAR (1910-1914) 

ABSTRACT 

Despite being called as the Anglo-Egyptian Sudan in 1899, in reality, Sudan was under the colonial rule of the 
British Empire at the end of the 19th century. The main principles of the so called colonial rule was established 
by the Anglo-Egyptian Condominium Agreement of 1899. As Lord Cromer stated, these principles set up a 
colonial rule which was called as “hybrid” one in which both the British and the Egyptian flags would float 
together. The determination and appointment process of the governor-general would be based in London and 
the approval would be expected from the Khedivate office. Although such an administrative framework was 
established, developments in British-Egyptian Sudan in the coming years would reveal that this was actually a 
geography governed by the British. 

From 1900 and onwards, it is possible to follow the traces of all political, social, economic and military activities 
of the British presence in Sudan from the Sudan Annuals prepared by the British officers in the colonial 
administration. In this context, the main source of analysis on the British colonial administration, which preceded 
its tenth year of the sovereignty over the Sudanese, just before the First World War, can be analyzed on the 
basis of concrete data. These annuities, which were created by combining the political, military, economic and 
social information collected from each of the regions that made up in the Sudan with the data in the central 
administration in Khartoum, were sent to the British General Consulate in Cairo before being brought to the 
attention of the London government.  After this stage, the annexes examined and approved here were sent to 
the British Ministry of Foreign Affairs with the signature of the General Council of Cairo together with the 
Egyptian Annual of the same year.  
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In this study, the situation in Sudan, which is one of the important geopolitical regions of the global colonial 
empire of Great Britain just before the First World War, will be analyzed from the volumes of the Sudan Annuals 
of 1910-1914 which can be founded in the British National and Foreign Archives. 

Keywords: The Sudan, Britain, Colonialism, The Sudan Annuals, The First World War  

GİRİŞ  

1881 yılına gelindiğinde Sudan’da altmış yılı geride bırakan Mısır egemenliğinin özellikle tam hâkimiyet sağladığı 
Doğu Sudan bölgesi başta olmak üzere, bu topraklarda yerleştirmeye çalıştığı modern kurumlar kadar yerli halk 
üzerinde bıraktığı kötü izlenimler de söz konusu idi. Mehmed Ali Paşa döneminden bu tarafa geçen yarım asırlık 
süre içerisinde bölgede iktidar Türk/Mısırlı paşa ve beylerin elinde olmuş; bu kişiler aracılığıyla Sudan’ın arazileri 
ve buralardan elde edilen pamuk, tahıl gibi temel ihraç ürünleri üzerinde tekel sistemi kurulmuştu. Bunun yanı 
sıra Mısır maliyesinin 19.yüzyıl’ın ikinci yarısından itibaren dış borçlanma kaynaklı ağır bir krizin içerisine 
sürüklenmesi ile eşzamanlı bir şekilde Sudan üzerine salınan ağır vergiler yerli halk nezdinde mevcut iktidarın 
muazzam bir tahribata uğramasına neden olmaktaydı. Zira çoğu zaman söz konusu vergilerin ödenmesi dahi 
mümkün olamıyordu. Bütün bunlara bir de Sudan’da artan yabancı nüfuzu eklenmeye başlamıştı. Özellikle 
General Gordon’un genel vali olarak atanmasından sonra idari görevlere getirilen çok sayıdaki Avrupalının yanı 
sıra Romolo Gessi’nin Kordofan’a, Lupton’un Bahrül Gazal’a, Avusturyalı Selâtin Paşa’nın Darfur’a vali atanması 
birbirini takip etmişti (Slatin Pasha, 1914: 32-44). Bu idarecilerin kendileri ile aynı din ve hassasiyetleri 
paylaşmayan yerli halk ile olan münasebetleri çoğu zaman sorunlu geçmiş; iki taraf arasında düzgün bir iletişim 
kurulamamıştı. Sudan’ı ve Mısır’ı ilgilendiren bu iç gelişmelerin yanında bir de tüm Afrika kıtasını ilgilendiren yeni 
bir durum söz konusu idi. 19.yüzyıl’ın ikinci yarısında Büyük Güçler arasında hız kazanan sömürge elde etme 
mücadelesinin yönünü çevirdiği noktalardan bir tanesi de yer altı ve üstü zenginlikleri ile Afrika kıtası olmuştu. Bu 
kapsamda gerek Orta Afrika’ya nüfuz edebilmek gerek Nil Nehri ve Kızıldeniz ticaretine hâkim olabilmek amacıyla 
Mısır’a da komşu olmasının verdiği stratejik konum eklendiğinde Sudan sahnede ön plana çıkıyordu. 1881-82’de 
İngiltere’nin başta Fransa olmak üzere Avrupalı rakiplerini geride bırakarak Mısır’da siyasi, ekonomik, askeri ve 
idari alan hâkimiyetini ele geçirmesi sonrasında bunun doğal bir sonucu olarak Sudan’da da benzer bir hâkimiyet 
kurmak mevzubahis olmuştu (Lutskiy, 2011, 231-233). 

Sudan’da kurulan İslami Mehdi Devleti’nin Mısır’ın çağrısı üzerine uzun yıllar süren bir savaş ortamının ardından 
İngiliz devletinin müdahalesi sonrasında yıkılması ile birlikte Sudan’da İngiliz sömürge yönetiminin kurulmasının 
yolu açılmıştı. Afrika’daki nüfuz alanları konusunda müzakere masasına oturan İngiltere ve Fransa, 4 Kasım 1898 
tarihinde bir anlaşmaya varmıştı. Buna göre, Doğu Sudan bölgesi ile Altın Sahili (Gana) ile Nijerya arasında kalan 
bölge tamamen İngiliz denetimine bırakılmıştı. Fildişi Sahili ile Sudan arası ise Fransızlara verilmiştir. 1 

Bu anlaşma ile hem Afrika’nın paylaşımı üzerine 18. yüzyıl sonundan beri devam eden İngiliz-Fransız rekabeti son 
bulmuş hem de 1904’te imzalanacak ve Birinci Dünya Savaşı öncesinde İtilaf Devletleri adı altında birleşmelerinin 
yolunu açacak olan Entente Cordiale’nin habercisi olmuş oluyordu (Çaycı, 1999: 98). İngiltere ile Fransa arasında 
1904’te gerginlik siyasetini bir kenara bırakıp, uzlaşma dönemini başlatan anlaşmanın, Orta Afrika ve Sudan 
çevresine ilk yansıması iki ülke arasında 19 Temmuz 1906’da imzalanan bir mukavele ile Altın Sahili ve Sudan’ı 
kapsayan bölgedeki paylaşımın Birinci Dünya Savaşı öncesinde nihayete erdirilmesi olmuştu (1907 [Cd. 3346]).   

Doğu Sudan bölgesinin egemenliğini böylelikle garanti altına alan İngiltere, Sudan’ın tamamını askeri bir harekâtla 
ele geçirmeye kalkışıp, hala hukuki olarak Mısır ve dolayısıyla Osmanlı toprağı olan bu bölge üzerinde İstanbul ile 
yok yere karşı karşıya gelmek istemiyordu. Dolayısıyla başka bir çözüm bulunmuş; Butros Gali Paşa reisliğindeki 
Kahire hükümeti ile yapılan görüşmeler neticesinde bir anlaşma metni ortaya çıkarılmıştı. 19 Ocak 1899 tarihinde 
Lord Cromer ve Gali tarafından imzalanan ve tarihe İngiliz-Mısır Kondominyumu olarak geçen anlaşmaya göre, 
Mısır İngiltere’nin Sudan’da kendi varlığının korunmasına yardımcı olması açısından buranın yönetimine 
erişmesine müsaade etmişti. Buradaki en üst idari makam yine genel valilik olacak; vali İngiliz hükümeti 
tarafından belirlenecek; Hıdivlik tarafından atanacaktı. Görevden alma durumunda ise onay mercii Londra 
olacaktı. En önemlisi ise Mısır kanunlarının Doğu Sudan bölgesinde yürürlüğe konup, konmamasına karar verecek 
olan kişi genel vali olacaktı (Daly, 1983:77; Sloane, 1904: 463; Delafosse, 1983: 781). Sudan’da Lord Cromer’in 
tabiriyle “melez bir idare” kurulmasına karar verilmişti. Sudan üzerindeki egemenliğin çerçevesini İngiliz-Mısır 
ortak hâkimiyeti üzerine kuran bu idari anlayışa göre, tıpkı 1899 anlaşmasında yer alan hükümlerde belirtildiği 

                                                      
1 Bu Anlaşma Bir Yıl Sonra İki Tarafın Da Üzerinde Hemfikir Olduğu Küçük Bazı Değişiklikler İçin Yeniden Ele Alınıp, 
İmzalanacaktı. Bkz. 1899 [C. 9134] Egypt. No.2 (1899). Despatch To Her Majesty’s Ambassador At Paris, İnclosing A Copy Of 
Declaration Relative To The British And Franch Spheres Of İnfluence N Central Africa. Signed At London, March 21, 1899.  
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gibi, Sudan topraklarında İngiliz ve Mısır bayrakları birlikte dalgalanacaktı. Genel valinin belirlenme ve atama 
süreci Londra merkezli olacak, onay ise Hıdivlik makamından beklenecekti. Daha önce de belirtildiği üzere her ne 
kadar böyle bir idari çerçeve oluşturulmuş olsa da İngiliz-Mısır Sudanı’nda gelecek yıllarda yaşanacak olan 
gelişmeler buranın aslında yalnızca İngilizler tarafından idare edilen bir coğrafya olduğunu her fırsatta gözler 
önüne serecekti. Örneğin, 1899’dan Sudan’ın tam bağımsızlığına kavuştuğu 1956’ya dek görev alan tüm genel 
valiler İngilizlerden seçilecekti (Holt vd., 1988: 118). 

İngiltere Kondominyum Anlaşması ile aslında Mısır’ın Sudan üzerindeki hukuki-siyasi varlığını diplomatik yollardan 
sona erdirmiş oluyordu. 1821’de Mehmed Ali Paşa orduları tarafından düzenlenen askeri operasyonlar 
sonucunda Sudan’da kurulan Mısır hâkimiyetine, 78 sene sonra İngilizler tarafından diplomasi masasında son 
verilmiş oluyordu. Böylece Sudan, Osmanlı-Mısır toprağı olmaktan çıkarılmış; resmi idari ve siyasi adıyla “İngiliz-
Mısır Sudanı” haline getirilmişti (White, 1899: 382-386). İngiltere’nin Sudan’ı işgalini meşrulaştırmaktan başka 
hiçbir hukuki işlevi olmayan Kondominyum Anlaşması her ne kadar kâğıt üzerinde bu bölgede İngiltere ve Mısır’ın 
ortak bir idaresini öngörse de “idare İngilizlere bırakılmış, Mısırlılara da kâğıt üzerindeki ortaklık ifadesi kalmıştır” 
(Logan, 1931: 372). 

İngiltere ile Mısır 1899 Anlaşması ile Sudan üzerindeki Osmanlı hukukunu hiçe saymış; Babıâli de buna karşı 
Sudan’da oluşturulan yeni idareyi tanımadığını ilan ederek; Londra’yı protesto etmiştir. Mısır hıdivinin böylesine 
bir siyasi anlaşmaya imza atmaya yetkili olmadığını söyleyen Osmanlı yönetimi, hukuken ve siyaseten kendisine 
bağlı olan bir toprağın idaresine İngiltere tarafından bir kişinin görevli olarak atanmasını hukuka aykırı olduğu 
gerekçesiyle kabul etmediğini açıklamıştı. Ne var ki dönemin reel-politiği ve güç dengesi gereği Osmanlı idaresi 
ancak bu kadar tepki gösterebilmiş; daha ileri gidememişti. Birinci Dünya Savaşı’nın başlayacağı 1914’e kadar 
Londra’nın Sudan’daki tüm tasarruflarını bu şekilde ret ve protesto eden Babıâli’nin bu politikası aynı tarihte 
İngiltere’nin Sudan’ı tek taraflı olarak sömürgelerine dâhil etmek üzere ilhak ettiğini ilan etmesiyle son bulacaktı 
(Arslan, 2003: 109-110). 

1900 senesinden itibaren Sudan’daki İngiliz varlığının tüm siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri faaliyetlerinin izlerini 
Hartum’daki İngiliz idaresi tarafından hazırlanan Sudan Yıllıklarından takip edebilmek mümkündür. Bu bağlamda 
Birinci Dünya Savaşı öncesinde gerek Sudan’ın durumunu gerekse bu coğrafyada onuncu yılını geride bırakan 
İngiliz sömürge idaresinin geldiği noktanın somut verilere dayalı olarak analiz edilebileceği başlıca kaynak her yıl 
özel olarak hazırlanan Sudan Yıllıklarının 1910-1914 arasında olanlarıdır. Sudan’ı oluşturan bölgelerin her birinden 
toplanan siyasi, askeri, ekonomik ve toplumsal bilgilerin Hartum’daki merkezi idarenin elinde bulunan verilerle 
birleştirilmesi ile oluşturulan bu yıllıklar temayül gereği Londra hükümetinin dikkatine sunulmadan önce 
Kahire’deki İngiliz Genel Konsüllüğü’ne gönderiliyordu. Burada incelenen ve onaylanan yıllıklar bu aşamadan 
sonra İngiliz Hariciye Nezareti’ne Kahire Genel Konsülü’nün imzasıyla, aynı yıla ait Mısır yıllığı ile birleştirilerek 
gönderilmekteydi. Bu bağlamda Birinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde Büyük Britanya’nın yeryüzü sathına 
yayılan sömürge imparatorluğunun en önemli jeopolitik duraklarından biri olan Sudan’daki durumu İngiliz 
Arşivlerinde yer alan mezkûr Sudan Yıllıklarının 1910-1914 yıllarına ait olan ciltlerinden takip ve analiz etmeye 
çalışacağız. 

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE SUDAN YILLIKLARINDA SUDAN VE İNGİLTERE (1910-1914) 

Birinci Dünya Savaşı öncesinde gerek Sudan’ın durumunu gerekse bu coğrafyada onuncu yılını geride bırakan 
İngiliz sömürge idaresinin geldiği noktanın somut verilere dayalı olarak analiz edilebileceği başlıca kaynaklardan 
bir tanesi her yıl özel olarak hazırlanan Sudan yıllıklarının 1910-1914 arasında olanlarıdır. Sudan’ı oluşturan 
bölgelerin her birinden toplanan siyasi, askeri, ekonomik ve toplumsal bilgilerin Hartum’daki merkezi idarenin 
elinde bulunan verilerle birleştirilmesi ile oluşturulan bu yıllıklar temayül gereği Londra hükümetinin dikkatine 
sunulmadan önce Kahire’deki İngiliz Genel Konsüllüğü’ne gönderiliyordu. Burada incelenen ve onaylanan yıllıklar 
bu aşamadan sonra İngiliz Hariciye Nezareti’ne Kahire Genel Konsülü’nün imzasıyla, aynı yıla ait Mısır yıllığı ile 
birleştirilerek gönderilmekteydi. 

1910 Sudan Yıllığı yukarıda ifade edilen diplomatik yöntem çerçevesinde 25 Mart 1911 tarihinde Kahire’deki 
İngiliz Genel Konsülü Sir Eldon Gorst’un imzasıyla İngiliz Hariciye Nazırı Sir Edward Grey’e gönderilmişti. Sudan’da 
1910 yılı içerisinde yaşananların genel hatlarıyla ifade edildiği raporun giriş bölümünde en önemli gelişmenin 
Hartum’un güney kısmını içine alan demiryolu hattı inşasında kaydedilen ilerleme olduğu belirtilmişti. 1910’un ilk 
yarısında Hartum’un merkezi ile kuzeyini birbirine bağlayan hattın tamamlanmasıyla birlikte güney hattının 
inşasına yönelen İngiliz idaresi 1911 yılı içerisinde hattın el-Ubeyd bölgesini de içine alacak şekilde 
genişletilmesini planlamaktaydı. Raporun giriş kısmında ilk olarak demiryolu meselesine atıfta bulunulması 
İngilizlerin Sudan özelinde ulaşım konusuna ne denli önem verdiklerini gösterir niteliktedir. Demiryollarının ticari 
manada büyük bir gelir kapısı olduğunu bilen İngilizler özellikle bu açıdan ulaşım meselesine ciddiyetle 
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yaklaşmışlardı. Zira aynı raporda 1910 yılı içerisinde Cezire Bölgesi’nden geçen hattın çalışmaya başlamasıyla 
birlikte bu bölgenin Hartum ve Port Sudan ile olan bağlantısı sayesinde elde edilen ulaştırma gelirinin bir önceki 
yıla göre 60 bin pound arttığı; genel itibarıyla da 123 bin pound kar elde edildiği belirtilmişti (1911 [Cd. 5633]). 

Sudan İngiliz idaresine girdiğinden bu tarafa yüksek harcamaya, düşük gelire sahip olan Sudan’ın açığını finanse 
etmek üzere her sene Mısır bütçesinden belli bir miktar ayrılmaktaydı. 1899’dan beri devam eden bu durum yıllar 
içerisinde miktar olarak azalsa da 1910 itibarıyla henüz ortadan kaldırılabilmiş değildi. Sudan bütçesi Mısır’dan 
yardım almaya muhtaç durumunu sürdürüyordu. 1910 özelinde ise her ne kadar sivil idarenin ihtiyaçları için bir 
önceki seneye oranla 10 bin pound daha az bir yardım talebinde bulunulmuşsa da Hartum’dan Kahire’ye askeri 
anlamda 45 bin poundluk ek bir ödenek isteği gelmişti. Bu noktaya değinen Sir Eldon Gorst, bu miktarın Mısır 
bütçesi ve Mısır’ı yönetenler açısından bir yük olartak görülmemesi gerektiğini ifade ederek İngiltere Hariciye 
Nazırı Sir Edward Grey’e şöyle yazmıştı: “Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım ki, Sudan’a harcanan her bir 
pound Mısır’a güvenli bir güney sınırı ve doğal bir su kaynağı olarak geri dönmektedir. Emniyetli bir hudut ile 
sağlıklı bir sulama kaynağının Mısır’ın istikrarı ve kalkınması için taşıdığı hayati önem ise hepimizin malumudur” 
(1911 [Cd. 5633]). 

1910 yılı resmi rakamlarına göre İngiliz idaresinin Sudan üzerinden yapmakta olduğu ihracat bir önceki yıla göre 
yaklaşık %50 artış göstermişti. Buna göre, 1906’da 265.000 pound olarak gerçekleştirilen yıllık ihracat 1909’da 
674.000’e, 1910’da ise 978.000’e yükselmişti. Bu hızlı ve istikrarlı artışın kökeninde yatan ise hem Wingate hem 
de Gorst’un ifade ettiği üzere pamuk üretiminde sağlanan ilerleme olmuştu. Geniş arazilerin ekime açılması, 
sulama imkânlarının geliştirilmesi, üretilen pamuğun kalitesinin belli bir standarda ulaşmış olması gibi etkenlerin 
rol oynadığı bu gelişme sayesinde İngilizler Sudan’da ciddi bir ihracat geliri oluşturmayı başarmıştı. 1910 yılında 
kaydedilen ihracat-ithalat toplamına bakıldığında ise Sudan’da ticari hareketliliğin tam da İngilizlerin istediği 
seviyeye gelmekte olduğu görülmektedir. 1909 yılında 1.983.500 pound olan toplam ticaret hacmi 1910’da 
2.325.800 pounda yükselmişti. Ticaretten elde edilen gelirin yanı sıra Hartum yönetiminin elde ettiği toplam gelir 
1910 yılı için Mısır’dan gelen 325.000 pound ek ödenek ile birlikte 1.425.000 olarak açıklanmış; 1911 yılı için 
1.555.000 poundluk tahmini gelir beklendiği ifade edilmişti. Bu kapsamda verilen detaylı döküme göre ise 
Sudan’da merkezi idarenin bölgelerden elde ettiği gelir 340.000; harcama ise 319.000 pound düzeyinde olmuştu. 
Önceki yıllarda yayımlanan yıllıklarla karşılaştırıldığında şaşırtıcı olmayan bu durum bir kez daha bölge idarelerinin 
İngilizler için genel anlamda iyi bir gelir kaynağı olmadığını ortaya koymuştu. Oysa yine önceki yıllara benzer bir 
şekilde 1910’da da en büyük gelir demiryolları ile posta ve telgraf gibi ulaşım-haberleşme hizmetlerinden elde 
edilmişti. Tüm bölgelerden elde edilen gelirin iki katını merkeze kazandıran bu hizmetler 1910 için toplam 
699.000 poundluk bir kaynak yaratmıştı. Bunun içerisinde en büyük pay ise demiryollarına aitti. 1910’da 391.000 
pound gelir üreten demiryolları, geriye dönük olarak bakıldığında Hartum’a 1909’da 336.726, 1908’de 323.476, 
1907’de 303.000, 1906’da ise 279.000 pound kazandırmıştı. Kar oranı ise benzer şekilde artış göstermiş;  1906’da 
74.200 olan kar 1910’da 123.432 pounda yükselmişti (1911 [Cd. 5633]). Demiryolları gibi istikrarlı gelir üreten bir 
diğer ulaştırma kolu ise buharlı gemilerdi. 1906’dan bu yana düzenli bir şekilde artan bu kapsamdaki gelirler 
1909’da 130.800; 1910’da ise 142.600 pounda ulaşmıştı. Sudan’daki ticari hareketliliğin dinamizmi ile paralel 
veriler ortaya koyan bu gelirler aynı zamanda İngiliz idaresi adına ticari gelirlerin de arttığını göstermekte idi. Bu 
noktada gümrüklerden elde edilen vergi gelirleri kanıt niteliği taşımaktadır. 1906’da 47.953 pound olarak 
açıklanan toplam gümrük vergisi gelirleri 1910’da ise 70.000 pounda yükselmişti (1911 [Cd. 5633]). 

Ulaştırma, haberleşme ve gümrük vergisi başta olmak üzere ihracat gelirlerinin yanı sıra arazi, sürü, göçebe 
vergisi gibi gelirlere de sahip olan Hartum’daki merkezi idarenin 1910 için Mısır’dan alınan ek ödenek (325.000 
pound) dışta tutulduğunda elde ettiği resmi gelir 1.100.000 pound olarak açıklanmıştı. 1898’de 35.000 pound 
yıllık gelir ile yola çıkan İngilizler 1899’da 126.000; 1901’de 242.000; 1903’te 462.000; 1906’da 818.000; 1908’de 
979.000; 1909’da ise 1.042.000 pound yıllık gelir elde etmişti (1911 [Cd. 5633]). 

Eğitim alanında ise 1910 yılında elde edilen resmi rakamlara göre açılan ilkokullara 775 erkek öğrenci kaydolmuş; 
eğitim almaya başlamıştı. Bu arada ilkokul eğitimini tamamlama aşamasına gelen öğrencilere 1910 yılında ilk kez 
eğitimden sorumlu komiser Sir James Currie tarafından hazırlanan bir mezuniyet sınavı uygulanmaya başlanmış; 
elde edilen sonuçlar Currie tarafından “gayet olumlu” olarak merkeze rapor edilmişti. Aynı raporda ilkokul 
eğitimini tamamlayan mezunların vakit kaybetmeksizin devlet hizmetinde istihdam edilmeye başlandığı ifade 
edilmişti. Buna karşın kadı yetiştirmek üzere kurulan hukuk okulunda verilen eğitimi ve öğrencilerin birikimini 
kontrol etmek üzere teftişte bulunan Sudan Başkadısı hazırladığı raporda öğrencilerin durumunu memnuniyet 
verici olmaktan uzak bulduğunu belirtmişti (1911 [Cd. 5633]). 

1910 yılı içerisinde bölgelerde kaydedilen gelişmelere bakıldığında ise Hartum’da özellikle Omdurman 
dolaylarında konut inşaatının hız kazanmaya başlaması ile birlikte arsa fiyatlarında yüksek artış görülmeye 
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başlanmıştı. Merkezi idareye ev sahipliği yapmasına karşın ekonomik açıdan bazı bölgelerin çok gerisinde kalmış 
olan Hartum’da vali Wilson hala vergi kapsamına alınmamış durumda olan arazilerin durumunun değiştirilmediği 
sürece Hartum’dan merkezi idareye gelen yıllık gelirin somut bir artış göstermeyeceğini rapor etmiş; bu noktada 
Wingate’den yardım talebinde bulunmuştu. Bir diğer önemli bölge olan Kordofan’da ise Vali Savile hazırladığı 
raporda bölgede elde edilen kauçuğa biçilen fiyatın artırılması halinde yerli halkın daha fazla kauçuk elde etmek 
adına teşvik edilmiş olacağını belirtmiş; kauçuktan elde edilen gelirin dışında son bir yıl içerisinde Kordofan 
ticaretinin bekleneni veremediğini itiraf etmişti. Büyük miktarlarda üretilen tahıl ve susamın ulaşım masraflarının 
artması sebebiyle karlı bir biçimde ihraç edilemediğinden şikâyet eden vali son sayımda toplam nüfusun 15 bin 
kişi artarak 511 bine yükseldiğini bildirmişti. Bahral Gazal Valisi Gordon tahıl ve sürü vergilerinin sorunsuz bir 
şekilde halktan toplandığını söylerken, bölgesinin kuzey bölümünde yoğun biçimde bulunan tüccarların aynı 
şekilde güney kısmına da ilgi göstermeleri için çalışmalar yaptığını; bu kapsamda fildişi ticaretinin kullanılacağını 
anlatmıştı. Dongola Valisi Jackson ise bölgesinin kalkınması için en önemli eşiğin sulanan tarım alanlarının 
artırılması olduğunu belirttiği raporunda elde edilen ürünlerin daha kolay ihraç merkezlerine ulaştırılması için 
Halfa-Kerma hattının tekrar açılması ve Dongola’ya uzatılmasını önermişti (1911 [Cd. 5633]). 

1911 Sudan Yıllığı 6 Nisan 1912 tarihinde İngiltere’nin Kahire Genel Konsülü Herbert Kitchener tarafından İngiliz 
Hariciye Nazırı Sir Edward Grey’e sunulmuştu. 1911 yılının en önemli olayı hiç kuşkusuz İngiltere Kralı ve 
Kraliçesi’nin Hindistan ziyaretinden önce Sudan’a uğramaları olmuştu. Genel Vali Wingate başkanlığındaki idare 
kurulu ve Sudan’ın önde gelen şeyh ve aşiret reislerinin hazır bulunduğu kalabalık bir heyet tarafından karşılanan 
İngiltere Kralı’nın Port Sudan’daki görüşmelerinin ardından ikinci durağı Arap nüfusun yoğun olduğu Sinkat 
olmuştu. Halkın kendisine gösterdiği yakın ilgiden son derece memnun kalan Kral bunu bizzat kendisine 
mihmandarlık eden Kitchener’e iletmişti. Kitchener gezi hakkında verdiği raporda Sudanlı yerli halkın bu 
ziyaretten ve Kral’ın kendilerine ilgi göstermesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtmiş; İngiliz Kral ve 
Kraliçesi’ni şahsen görebilme fırsatını yakalamış olmanın Sudanlılar için ne kadar büyük bir olay olduğunu 
anlatmıştı (1912-13 [Cd. 6149]). 

1911 Sudan Yıllığı’nın mali kısmında ortaya konan verilere göre, İngiliz idaresindeki Sudan’da 1911 yılı içerisinde 
Mısır’dan alınan mutat yardım (360.000 pound) dışta tutulduğunda, 1.195.000 pound toplam gelir elde edilmişti. 
Toplam harcama ise 1.383.000 pound olarak belirlenmiş; gelir-gider dengesinde ortaya çıkan açık daha önce 
olduğu gibi 1911’de de yine Mısır maliyesi tarafından finanse edilmişti. Toplam gelirin içerisindeki en büyük pay 
(755.000 pound) merkezi idareye bağlı demiryolları, posta, buharlı gemi gibi hizmet servislerinden gelirken, ikinci 
sırada ise bölgesel idarelerden toplanan vergi gelirleri (373.000 pound) almıştı. Aynı sıralama harcama 
kategorisinde de geçerli idi. En büyük harcama hizmet sektörüne (982.000 pound) yapılırken, ikinci sırada 
bölgesel yatırımlar (334.000 pound) geliyordu (1912-13 [Cd. 6149]). 

Merkezi idarenin arazi ve sürü başta olmak üzere değişik başlıklar altında bölgelerden topladığı vergilerde son 
yıllarda istikrarlı bir artış gözlemlenmişti. 1911’de de devam eden bu durum İngilizler tarafından yerli halkın 
refahının artmasıyla açıklanıyordu. Bu iddiaya göre, 1907’de 289.310 pound olan toplam vergi gelirinin 1908’de 
293.156’ya; 1909’da 334.766’ya; 1910’da 374.066’ya, 1911’de ise 395.900’e çıkmasının esas sebebi tarım temelli 
ihracat ve canlanan ticari yaşamın halkı refah açısından kalkındırmış olmasıydı. 1911 Yıllığı’nda buna maddi 
dayanak olması bakımından 1898’de Sudan’da bölgelerden toplanan vergi gelirinin yalnızca 68.500 pound 
olduğunun da altı çiziliyor; on üç sene içerisinde alınan mesafenin büyüklüğüne işaret ediliyordu. Aynı tabloda yer 
alan rakamlar, 1910’da 391.301 pound gelir elde eden demiryollarının 1911’de 442.000; yine 1910’da 147.252 
pound gelir sağlayan buharlı gemi taşımacılığının ise 1911’de 154.000 pound kazanç elde ettiğini ortaya 
koyuyordu (1912-13 [Cd. 6149]). 

Sudan genelinde kadastro çalışmaları yapmak; yol ve iletişim imkânlarını geliştirip, yaygınlaştırmak; Dongola’da 
sulama, Cezire plantasyonunda deneme ekimleri yapmak; kolera salgınına karşı önlem almak; Mısır’a büyükbaş 
hayvan ihracını artırmak gibi değişik başlıklar altında 1912 bütçesinde yer almak üzere harcama listesi çıkarılmıştı. 
Diğer başlıkların ötesinde Dongola bölgesinin sulama imkânlarının artırılması için bütçeden ayrılan 11.000 
poundluk ödenek dikkat çekicidir. Hatırlanacağı üzere, 1910 Sudan Yıllığı’nın bölgelerden gelen raporların 
değerlendirildiği kısmında Dongola Valisi Jackson’ın 1910 yıllık raporundan söz edilmişti. Vali Jackson sulama 
kaynaklarının ve koşullarının geliştirilmemesi halinde Dongola’nın kalkınmasının mümkün olmadığını Hartum’a 
bildirmişti. Bu raporun üzerine yeni yıl bütçesinde diğer bölgelere ismen yer verilmezken, Dongola bölgesine özel 
bir başlık açılıp, sulama işi için ek ödenek ayrılması son derece önemlidir (1912-13 [Cd. 6149]). Bölge valilerinin 
hazırladıkları raporların önce Hartum sonra Kahire en son da Londra tarafından ne denli dikkatli incelendiğini 
gösteren bu örnek aynı zamanda İngiliz idaresinin Sudan özelinde tercih ettiği yerel yönetimlere yetki verilmesi 
yönteminin nasıl işlediği, merkez-çevre ilişkisinin nasıl kurulduğunu ortaya koyan somut bir gösterge olarak kabul 
edilebilir. 
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Demiryolları önceki yıllarda olduğu gibi 1911’de de merkezi idareye yüksek gelir sağlayan bir hizmet olma 
özelliğini sürdürmüştü. 313.951 poundluk harcamaya karşın 442.329 pound gelir elde eden demiryolları böylece 
bir önceki yıla oranla karını beş bin dolayında artırarak, hazineye 128.378 pound kar bırakmıştı. Demiryollarında 
yıllardır süregelen bu istikrar tablosu nedeniyle 1911 yıllığında Demiryolları İdaresi Başkanı E.C. Midwinter ve 
ekibine özel olarak teşekkür edilmiş; “değerli çalışmalarından” sitayişle bahsedilmişti (1912-13 [Cd. 6149]). 

1911 yılı Sudan şer’i mahkemeleri faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, Atbara bölgesinde yeni bir istinaf 
mahkemesi ihdas edilmiş; bununla birlikte Sudan genelinde İslam hukukuna göre yargılama yapan şer’i 
mahkemelerde görülen dava sayısı bir önceki yıla göre bin civarında bir artışla 8517’ye ulaşmıştı. Resmi kayıtlara 
göre 1911’de 13,650 Müslümanın evlilik yaptığı Sudan’da, biri Kızıldeniz bölgesinde, diğerleri de Halfa ve 
Kassala’da olmak üzere üç de yeni camii ibadete açılmıştı (1912-13 [Cd. 6149]). 

Sudan’da kamu düzeni adına 1911 yılında baş ağrıtan en önemli sorunlardan bir tanesi Dinka ve Rizeigat adlı iki 
Arap kabilesi arasında başlayan ve şiddetini giderek artıran çatışma ortamı olmuştu. Bu duruma bir son vermek 
adına Hartum devreye girmiş; her iki kabileden önde gelen iki ismi meseleyi konuşmak üzere başkente davet 
etmişti. Yıllıkta yer verildiği şekliyle, İngiliz idaresinin beklentisi bu toplantıda Hartum’un verdiği barış mesajlarının 
iki kabile tarafından anlaşılması ve çatışmalara son verilmesi yönündeydi. Bunun yanı sıra İngiliz-Mısır güçleri 
tarafından yakalanıp, bölge valiliği mahkemesi tarafından yargılanarak idama mahkûm edilen katiller; düzeni 
bozup, anarşiye meydan verdikleri gerekçesiyle takip edilen ve Tima Dağları’nda düzenlenen bir operasyonla ele 
geçirilen kabile üyeleri gibi olaylar ile asker ve polisin gücünü kullanan İngilizlerce sükûnet sağlanmaya 
çalışılıyordu (1912-13 [Cd. 6149]). 

1911 Yıllığı içerisinde Sudan hudutlarında yaşanan güvenlik sorunlarına da özet bir şekilde değinilmişti. Bunlar 
arasında Habeşistan, Belçika Kongosu, Fransa Kongosu ve Eritre sınırları üzerinde yaşanan küçük çaplı ihlal ve 
çatışmalar dile getiriliyordu. Bu kapsamda dile getirilen silahlanma yasağı konusu ise İngilizlerin gözünde hayati 
önem taşıyan bir mesele idi. Zira yerli halkın silahlanmasına güvenlik gerekçesiyle sonuna dek karşı olan İngiliz 
idaresi bununla mücadeleyi son derece önemsiyordu. Hartum’daki merkezi idare 1911 yıllığında açıkça ifade 
edildiği üzere yalnızca kendisine bağlı, sadakatinden şüphe edilmeyecek bir kaç kabile reisine verilen silah taşıma 
ve sınırlı sayıda mermi bulundurma hakkı dışında kimsenin silah sahibi olmasına tahammül etmeyecekti. Bu 
konuda ülkenin kuzeyinde kısmen de olsa önemli bir mesafenin kat edildiği belirtilen raporda esas tehlikenin 
güney bölgelerde dağınık halde bulunan Afrikalı kabilelerden gelebileceğine dikkat çekiliyor; bu bölgede merkezin 
tam ve kesin bir otorite kurmasının gerekliliğine işaret ediliyordu (1912-13 [Cd. 6149]). 

Toplam nüfusun 3 milyon olarak hesaplandığı Sudan’da uzun yıllardır Kölelik Bürosu’nun başında bulunan ve 
İngiliz politikası gereği Sudan sınırları içerisinde veya Sudan toprakları aracılığıyla yapılan köle ticaretine karşı 
mücadele veren McMurdo’nun emekli olması üzerine yerine Ravenscroft getirilmiş; büro Kahire’den 
devralınarak, doğrudan Hartum yönetimine bağlanmıştı. Büronun çalışmalarından son derece memnun olan 
Hartum ve Kahire idareleri köle ticareti meselesinin yakın zamanda Sudan adına ortadan kalkacağını bildiriyordu 
(1912-13 [Cd. 6149]). 

Bölgeler arasında Berber bölgesi yağışlı geçen bir sene ve sonrasında alınan iyi hasadın yanında Mısır’a yapılan 
büyükbaş hayvan ticaretinin de son yılların en yüksek rakamına ulaşması nedeniyle verimli bir sezon geçirirken, 
önce sıtma sonra da zatürre salgınlarıyla karşı karşıya kalmış; ölümlerle karşılaşan bölge halkı güçlükle ayakta 
kalabilmişti. Berber bölgesi iyi yağış ile verimli hasat yaparken, Dongola’da istenen yağış miktarına ulaşılamadığı 
için bir kez daha sulama meselesi gündeme gelmişti. Buna karşın Berber’de yaşanan salgınlara Dongola’da 
rastlanmamıştı; bölgede sağlık koşulları iyi düzeyde idi. Omdurman kesimine yeni bir pazarın kazandırıldığı 
Hartum’da ise bölge idaresinin denetiminde olmak üzere yeni bir tramvay hattı faaliyete geçirilmiş; sağlık 
sorunları ile mücadelede ciddi mesafe alınmış; bölge ticaretinin geliştirilmesine dönük olartak çalışmak üzere 
Ticaret Odası kurulmuştu. Büyükbaş hayvanları etkisi altına alan salgın hastalığın bölgenin bir kısmında bir hayli 
hayvanın telef olmasına neden olduğu Kordofan’da ise salgının bölgenin diğer kesimlerine ulaşması veteriner 
ekipleri tarafından engellenmişti. Bölgede yer alan ve göçebe vergisi ödeyen kabilelerin vergileri 1911’den 
itibaren sürü vergisi adı altında toplanmaya başlamış; vergi kaleminden bir başlık eksiltilmişti. Bunu sağlayan en 
önemli gelişme yıllar geçmesine karşın hala tam anlamıyla denetim altına alınamamış olan bazı kabilelerin 
1911’den itibaren İngilizlerin otoritesini kabul etmiş olmalarıydı (1912-13 [Cd. 6149]). 

İngiltere’nin Kahire Genel Konsülü Herbert Kitchener tarafından İngiliz Hariciye Nazırı Sir Edward Grey’e 22 Mart 
1913’te gönderilen 1912 Sudan Yıllığı’nın giriş kısmında Kitchener Sudan’daki barış ikliminin her geçen sene daha 
sağlam bir biçimde yerleşmeye başladığını belirterek, ülkenin gelişiminin buna bağlı olarak ivme kazandığından 
söz etmekteydi. Cezire bölgesinde yapılmakta olan deneme ekimleri neticesinde elde edilen iyi kalitede ham 
pamuğun yanı sıra (Lord Lloyd, 1934:342) Londra hükümetinin de bu projeyi maddi olarak destekleme kararı 
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alması Kitchener’e göre bu barış ortamının ve sağlanan istikrarın birer ürünü olarak değerlendirilmeliydi. Fransız 
ticari ataşesi Lefeuvre-Méaulle’nin Sudan’da 1899’dan bu yana kaydedilen muazzam değişime ve bu süreçte 
canlandırılan ticari etkinliğin oynadığı kritik role dikkat çeken sözlerine raporunda yer veren Kitchener, Sudan’ı 
daha müreffeh günlerin beklediğini söyleyen kendisi gibileri fazla iyimser olmakla suçlayanlara karşı Fransız 
diplomatın ifadelerini kullanmayı tercih etmişti (1913 [Cd. 6682]). 

1912 itibarıyla önceki yıllarda olduğu gibi merkezi idarenin Sudan’da elde ettiği toplam gelirler içerisindeki en 
büyük pay yine merkeze bağlı olarak çalışan hizmet sektörü tarafından sahiplenilmişti. Buna göre, gelirini 
440.877’den 505.000 pounda çıkaram demiryolları her zamanki gibi ilk sırada yer alırken, ikinci sıra yine 
değişmemiş; 155.842 poundluk gelirini 181.400’e çıkaran buharlı gemi taşımacılığı demiryollarını takip etmişti. 
Üçüncü sırada 93.700 pound ile gümrük gelirleri alırken, dördüncülüğü 62.100 pound ile posta ve telgraf 
hizmetleri almıştı. Böylelikle toplamda 842.200 pounda tekabül eden hizmet sektörü gelirleri toplam Sudan 
gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturmuştu. Hartum’un gelirler hanesinde son yıllarda kaydedilen trend 1912’de 
de değişmezken; asıl değişim ihracat-ithalat kategorisinde yaşanmıştı. 1911’de kayıtlara geçen rakamlar ile 
mukayese edildiğinde dramatik olmamakla birlikte 1912’ye ait ithalat-ihracat verilerinde belli bir düşüşün 
yaşandığı görülmekteydi. 1911’de 1.709.198 pound olarak hesaplanan ithalat 1912’de 1.489.611’e gerilerken; bir 
önceki yıl 1.202.840 pound olan toplam ihracat 1912’de 1.116.285’e düşmüştü. Toplam ticaret hacminde 
yaşanan yaklaşık 300.000 poundluk azalma (1911: 3.292.772 pound / 1912: 3.000.186 pound)  her ne kadar 
çoğunlukla ithalat kısmında düşüş olarak kendini gösterse de bunun karşılığı olarak ihracatta ilerleme 
kaydedilememesi durumun Sudan açısından en azından 1912 için gerilemesi anlamına gelmekteydi (1913 [Cd. 
6682]). 

1912 yılı içerisinde bayındırlık hizmetleri adına bütçeden ayrılan pay 53.099 pound olurken, ayrıca 30.000 
poundluk bir özel kredi de bina inşaatlarında kullanılmak üzere kullanıma hazır hale getirilmişti (1913 [Cd. 6682]). 

Eğitim alanında ise mühendislik okulunun faaliyetlerinden övgüyle söz edilirken, en kısa zamanda teorik ve pratik 
anlamda eğitim verecek bir ziraat okulunun açılması projesinden bahsedilmişti. Dr. Balfour ve Wellcome Tropikal 
Araştırmalar Merkezi adlı bir enstitüye ait bir ekibin Sudan’da yürüttüğü çalışmaların böyle bir okulun 
kurulmasına olan ihtiyacı ortaya koyduğu ifade edilen yıllık eğitim raporunda ayrıca başta Omdurman gibi büyük 
kentler olmak üzere okullaşmanın yaygınlaştırılması gerektiğinin altı çiziliyordu (1913 [Cd. 6682]). 

1912 yılı Sudan’da kritik noktalarda kanunların yapıldığı ve yürürlüğe konduğu bir dönem olmuştu. Daha önceki 
yıllar ile mukayese edildiğinde 1912 yılında ciddi bir yasa çıkarma faaliyeti yürütüldüğü gözden kaçmamaktadır. 
Aynı döneme ait yıllıkta isimleri zikredilen yeni yasal düzenlemeler şunlardan oluşmaktaydı: Memur Disiplin 
Kanunu, Pamuk Kanunu, Posta ve Telgraf Kanunu, Polis Kanunu, Toplum Sağlığı Kanunu, Kamu Arazi Kanunu ve 
Yerel Vergi Kanunu (1913 [Cd. 6682]). 

1913 Sudan Yıllığı ise 28 Mart 1914 tarihinde Mısır Genel Konsülü Herbert Kitchener tarafından İngiliz 
Hariciyesi’ne sunulmuştu.  Kitchener’e göre, 1913 yılının Sudan açısından en mühim gelişmesi, Londra hükümeti 
tarafından gönderileceği 1912 yıllığında haber verilen kredinin resmen onaylanması olmuştu. 3.000.000 
poundluk bu dev kredi Sudan’da pamuk üretiminin geliştirilmesi, sulama koşullarının iyileştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması ve yeni ekim alanlarının oluşturulması gibi noktalarda harcanmak üzere Sudan Genel Valiliği’nin 
kullanımına tahsis edilmişti. Kitchener’in deyimiyle “vukuatsız geçen 1913’ün geride bıraktığı tek konu yağışların 
az olması dolayısıyla Nil’in su seviyesinin önceki yıllara göre düşük kalması sebebiyle merkezi idarenin kara kara 
düşünmesi” olmuştu (1914 [Cd. 7358]). 

1912 ve 1913’te alışılan yağmurların yağmaması, Nil Nehri başta olmak üzere belli başlı su kaynaklarının düşük 
seviyelerde kalması ve ticari hareketliliğin dünyada artmakta olan siyasi ve askeri gerilim atmosferine bağlı olarak 
düşüş göstermesi sebebiyle 1913 her açıdan bir gerileme yılı olarak kayıtlara geçmişti. Sudan’a yapılan ithalatta 
gümrük giderleri bir önceki yıla göre artış gösterip, 1.967.429 pounddan 2.109.776 pounda yükselir ve ek gider 
yaratmıştı. Buna karşın 200.000 pound düşen ihracat rakamı 1.373.119’dan 1.185.186’ya gerilemişti. Benzer 
şekilde 53.100 pound olarak tahmin edilen arazi vergisi yılsonunda 45.100 pound olarak toplanabilmişti. Zira 
tarımsal üretimin düşüş göstermesi doğrudan vergileri etkileyen bir faktördü. Üretimin çok olduğu dolayısıyla da 
kazancın bollaştığı dönemlerde nasıl vergi gelirleri önceki dönemlere göre artış göstermişse şimdi de aynı 
denklem üzerinde düşüş göstermekteydi. Demiryolları her zaman olduğu gibi 1913’te de Sudan’da ayakta 
kalmaya devam eden ender kurumlardan bir tanesi olmuş; 1912’de 505.300 olarak ölçülen gelir miktarını 
553.250 pounda yükseltmeyi başarmıştı. Buna karşın yenileme ve tamirat harcamalarının 1913 içerisinde artması 
sebebiyle giderleri kazancından daha fazla artan demiryolları 1912’de kaydettiği karı 1913’te yakalayamamış; 
133.753 pound seviyesinden 120.380’e düşmüştü (1914 [Cd.7358]). Hizmet sektörü içerisinde yıllardır istikrarlı 
bir şekilde demiryollarının ardından ikinci sırayı alan buharlı gemi taşımacılığı ise yıllar sonra ilk defa düşüş 



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

185

yaşamış; 1912’de 172.442 pound gelir sağlamışken, 1913’te 148.840 pounda gerilemişti (1914 [Cd. 7358]). 

Gümrük kanunu, Canlı Hayvan İthalatı ve İhracatı Kanunu, Ticaret Vergi Kanunu gibi yeni yasal düzenlemelerin 
hayata geçirildiği 1913 içerisinde önceki yılların aksine şer’i mahkemelerin kayıtlarına dayanarak hazırlanan 
verilere göre yapılan evliliklerde büyük azalma yaşanırken, boşanma oranından ise patlama yaşanmıştı. Raporda 
yer verilen argümana göre bunun en büyük nedeni ekonomik zorluklardı. Önceki yıllara göre daha az kazanan 
yerli halkın gelirlerindeki azalma boşanmaların ardından yatan en büyük faktörlerin başında gelmekteydi (1914 
[Cd. 7358]). Bu durumun bir başka toplumsal yansıması da suç oranlarında önceki yıllara nazaran kaydedilen 
artışta kendisini göstermekteydi. 1910-13 arası Sudan yıllıklarında ülke genelinde suç oranını azaltmakla övünen 
Sudan adli komiserliği 1913’te durumun değiştiğini, hırsızlık gibi doğrudan mal ve mülke yönelen suçların 
çoğaldığını, ülke geneline dağılmış olan cezaevlerinin nüfusunda belli oranda artış olduğunu belirtiyordu (1914 
[Cd. 7358]). 

Sudan 1914 senesine yukarıdaki şartlar arasında gelmiş; doğrudan bir parçası olmadığı ancak sürecin etkilerinin 
hissedildiği Birinci Dünya Savaşı yıllarına bu şartlar altına ulaşmıştı. 

SONUÇ 

19. yüzyıl dünya siyasi tarihine Avrupalı Büyük Güçlerin, Osmanlı’nın deyimiyle Düvel-i Muazzama’nın dünyanın 
siyasi, askeri ve iktisadi açılardan stratejik noktaları üzerinde paylaşım mücadelesi verdikleri bir asır olarak 
geçmiştir. Sanayileşme sürecini tamamlamış olan bu güçler hem ürettikleri malları satabilmek hem de ucuz 
hammadde transferi yapabilmek amacıyla dünyanın sanayileşmemiş, dolayısıyla kendilerine göre geri kalmış 
noktalarında önce ekonomik ardından da siyasi egemenliklerini kurmuşlardır. Bu süreç içerisinde diğer Batılı 
büyük güçler arasında sahip olduğu ekonomik ve askeri güç bakımından öne çıkan İngiltere oldu. Sanayi 
Devrimi’nin anavatanı olarak İngiltere, sahip olduğu endüstriyel kapasite ve ona bağlı olarak büyüyen üretim 
potansiyeli ile Fransa başta olmak üzere diğer Batılı devletlerden çok daha önce pazar arayışına başladı. Bu 
doğrultuda 19.yüzyıl sonunda Güney Afrika’dan Hindistan’a, Mısır’dan Seylan’a uzanan geniş bir coğrafya 
üzerinde egemenliği tek başına ele geçiren İngiltere popüler deyişle “üzerinde güneş batmayan imparatorluk” 
haline gelmiştir. 

Sudan ise Nil Vadisi ve Kızıldeniz üzerindeki coğrafi konumu ile Mısır’ın İngiliz sömürgeciliğine sunduğu stratejik, 
politik, ekonomik ve askeri yararların pekiştirilmesi anlamına gelmiştir. 1898 sonunda Sudan’da on yılı aşkın bir 
süredir Mısır ve İngilizleri siyasi ve askeri düzlemde uğraştıran Mehdi Devleti’nin yıkılmasının ardından hâkimiyeti 
ele geçiren fiilen İngilizler olmuştur. Her ne kadar hukuki manada Sudan üzerindeki egemenlik hakları Mısır ve 
İngiltere arasında paylaşılmış olsa da pratikteki durum tek taraflı bir yönetimi ortaya koymaktaydı. Mısır’da 
olduğu gibi Sudan’da da geniş araziler tarıma açılmış, pamuk ekimi teşvik edilerek yaygınlaştırılmıştı. Ne var ki 
Mısır’dan farklı olarak Sudan’ın çok sayıda farklı etnik ve dinsel gruplardan oluşan karmaşık toplumsal yapısı bu 
topraklar üzerinde İngiltere’nin tam anlamıyla egemenliğini tesis etmesini uzun yıllar geciktirmiştir. Kabileler arası 
çatışmalara ek olarak İngilizlere karşı çeşitli zamanlarda patlak veren isyanlar, uzun yıllar boyunca Sudan’daki 
İngiliz yönetiminin birincil meselesinin asayişin sağlanması noktasında kalmasına sebep olmuştur.  

1899’da Hartum merkezli olarak kurulan İngiliz-Mısır ortak idaresinin bu ülkede gerek varlığını devam ettirme 
gerekse bu sayede global sömürge imparatorluğunun kendisine sağladığı büyük siyasi ve ekonomik hegemonyayı 
sürdürme noktasında altyapıdan üstyapıya uzanan skalada pek çok faaliyet yürüttüğü gözlemlenmektedir. 
Özellikle bu çalışmaya konu teşkil eden Sudan’daki İngiliz sömürge idaresinin Birinci Dünya Savaşı’nın hemen 
öncesi döneme ait olan dört yıllık faaliyetleri içerisinde tarımsal üretimin yaygınlaştırılması, başta pamuk olmak 
üzere kaliteli zirai hammadde üretilmesi için su yolları, kanal inşaatları; hammaddenin ülke içi ve dışı taşınması 
noktasında ise demiryolları, buharlı gemi taşımacılığı ve liman inşaatları ön plana çıkmaktadır. Buna ek olarak ülke 
içerisinde okur yazarlık oranının artırılması başta olmak üzere okullaşmanın yayınlaştırılması hususunda ciddi bir 
çalışma yürütüldüğü görülmektedir. İngiliz modeli sömürgeciliğin literatürde modernleştirici sömürge idaresi 
olarak adlandırılmasına sebep olan bu gibi gelişmelerin finanse edilmesi konusunda ise yine aynı dönemde 
Sudan’da vergilendirme ve vergi toplama noktasında çalışmalar yapıldığı görülmekte; böylece sömürgeci gücün 
üzerinde bulunduğu toprak parçası üzerindeki faaliyetlerini anakaradan finansman transferi yerine ülke içi 
kaynakların kullanımı yoluyla finanse etmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Ne var ki tüm bu çabalara rağmen Birinci 
Dünya Savaşı arifesinde Sudan’da karşılaşılan en büyük problem olan asayiş sorununun bu çalışmaya konu olan 
zaman dilimi içerisinde de henüz aşılamadığı gerek emniyet tutanaklarından elde edilen veriler, gerekse 
cezaevlerinde bulunan tutukluların istatistiklerinden açık bir şekilde görülebilmektedir.     
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ÖZ 

Tacikistan Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte 1991 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Bağımsızlık sonrası bir iç 
savaş süreci yaşanmış, 1997 yılından itibaren uygulamaya konulan politikalarla hem siyasi hem de ekonomik 
istikrar sürecine girilmiştir. Bu süreç etkisini 2000’li yıllarda göstermeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, 
Tacikistan ekonomisinin ele alınarak Tacikistan-Türkiye ilişkilerinin analiz edilmesidir. Analiz sonuçlarına göre, 
Tacikistan ekonomisi 1997 yılına kadar önemli ekonomik sorunlarla karşılaşmıştır. 1997 yılından itibaren 
ekonomik göstergelerde iyileşmeler görülmeye başlanmıştır. 2003 yılından itibaren yüksek ve istikrarlı büyüme 
oranlarına ulaşılmıştır. Bu olumlu süreç Türkiye ile olan ticaret ilişkilerine de yansımıştır. 1992 yılında 15 milyon 
dolar düzeylerinde olan dış ticaret hacmi 2017 yılında 354 milyon dolar düzeylerine yükselmiştir. Dış ticaret 
dengesine ilişkin veriler analiz edildiğinde ise Tacikistan’ın son yıllarda dış ticaret fazlası elde ettiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Tacikistan; Türkiye, Dış Ticaret 

ECONOMIC ANALYSIS OF TACIKISTAN ECONOMICS AND TAJIKISTAN-TURKEY RELATIONS 

ABSTRACT 

Tajikistan gained its independence in 1991 with the dissolution of the Soviet Union. There has been a period of 
civil war following the independence, and since 1997, the political and economic stability process has been 
entered into with the policies implemented. This process started to show its effect in 2000s. The aim of this 
study is to analyze the economy by taking of Tajikistan Tajikistan-Turkey relations. According to the results of the 
analysis, the economy of Tajikistan faced significant economic problems until 1997. Since 1997, economic 
indicators have begun to improve. Since 2003, high and stable growth rates have been achieved. This process is 
also reflected in the positive trade relations with Turkey. The volume of foreign trade, which was 15 million 
dollars in 1992, increased to 354 million dollars in 2017. When the data on foreign trade balance are analyzed, it 
is seen that Tajikistan has gained foreign trade surplus in recent years. 

Keywords: Tajikistan, Turkey, Foreign Trade 

GİRİŞ 

Tacikistan 1990’lı yıllarda SSCB'nin çöküşüyle birlikte 9 Eylül 1991'de bağımsızlığını kazanmıştır. 2018 yılı verileri 
göre Tacikistan’ın 8,9 milyon düzeylerindedir. Nüfusun %79'u Taciklerden, %15,3’ü Özbeklerden, %1,1’i 
Ruslardan, %1,1’i Kırgızlardan ve %2,6’sı ise diğer etnik gruplardan oluşmaktadır. İran ve Afganistan ile yakın 
kültürel bağları bulunan Tacikistan’ın resmi dili Farsça’dır. Ülkede Rusça’da konuşulmaktadır. Coğrafi olarak dağlık 
bir ülke olan Tacikistan’da tarım en önemli geçim kaynağıdır. Ülke nüfusunun %70’i kırsal alanda yaşarken, ülke 
topraklarının sadece %30’u tarıma elverişlidir. İşlenmiş toprakların %45’inde yetiştirilen pamuk, tarımsal üretimin 
%60’ını teşkil etmektedir (DTM, 2015; Tacikstat, 2019). 

Bağımsızlık sonrası Tacikistan’da siyasi istikrar sorunu yaşanmış ve 1992-1997 yılları iç savaşla geçmiştir. Bu 
sorunlar ekonominin istikrarlı bir yapıya kavuşmasının engellemiştir. 1997 yılında iç savaşın bitmesi Tacikistan 
ekonomisine olumlu yönde yansımıştır. Bu çerçevede dışa açılma politikalarına ve dış ticarete ağırlık verilmeye 
başlanmış ve ekonomik göstergelerde hızlı bir iyileşme sürecine girilmiştir. 

Literatürde Tacikistan ekonomisini ve Türkiye-Tacikistan ilişkilerini ele alan çalışmalarda bir sınırlılık söz 
konusudur. Akçalı (2005), Türkiye-Tacikistan ilişkilerini ele aldığı çalışmasında iki ülke arasında imzalanan Ticari ve 
Ekonomik İş birliği Anlaşmasının iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin gelişimine olumlu yönde katkı yaptığını ifade 
etmiştir. Hamzayev (2013) çalışmasında 1990-2013 döneminde Tacikistan ekonomisinin genel durumunu, dış 
ticaretini ve GSYH’ni ele almıştır. Bashimov (2018) Tacikistan Tarım sektöründen hareketle tarım sektörü 
üretiminde en önemli paya sahip olan ve ’’Beyaz Altın’’ olarak adlandırılan pamuk sektörünün rekabet gücünü 
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analiz etmiştir. Ubaydulloev (2016) çalışmasında bağımsızlık sürecinden sonra Tacikistan’da sosyo-ekonomik 
alanda yaşanan değişimleri analiz etmiştir. Analizlerde 1990-2016 dönemini dikkate almıştır. Bu kapsamda 
Tacikistan’ın tarihsel açıdan İpek Yolunun üzerinde bulunmasından dolayı önemli bir potansiyele sahip olduğunu 
vurgulamıştır. Bu kapsamda çalışmamızın amacı Tacikistan ekonomisinin incelenerek, Tacikistan Türkiye ticari 
ilişkilerinin analiz edilmesidir. İncelemelerde genellikle 1992-2018 dönemi dikkate alınmıştır. 

TACİKİSTAN EKONOMİSİNİN TEMEL GÖSTERGELERİ 

Tacikistan ekonomik potansiyeline rağmen, dünyanın en fakir ülkelerinden birisidir. Ekonomik faaliyetler 
genellikle tarım sektörüne dayanmaktadır. Gelişmemiş üretim kapasitesine ve düşük milli gelire sahip 
Tacikistan’da yurt dışında çalışan Tacik işçilerin ülkeye transfer ettikleri işçi dövizlerine bağımlılık söz konusudur. 
Ayrıca önemli projelerin finansmanı donör kuruluşların ve uluslararası teknik yardım kuruluşlarının hibelerine 
bağlıdır. Bu kapsamda iç pazar taleplerinin karşılanması için ithalata bağımlı olan bir ekonomik görünüm arz 
etmektedir (DTM, 2015; TCDB, 2017). 

1991 yılında elde edilen bağımsızlık sonrası başlayan iç savaş Tacikistan ekonomisinde önemli sorunlara yol 
açmıştır. Söz konusu sorunlar azalmakla birlikte 1997 yılına kadar devam etmiştir. Bu bağlamda Tacikistan 
ekonomisinin milli gelir ve büyüme rakamları Şekil-1’de özetlenmiştir. 

Şekil-1’e göre siyasi istikrarsızlıktan dolayı 1992-1997 yılları arasında büyüme oranı negatif gerçekleşmiştir. Bu 
bağlamda 1997 yılından itibaren büyüme oranlarında bir istikrar süreci başlamış ve bu süreç 2018 yılına kadar 
devam etmiştir. Ele alınan dönemde en yüksek büyüme oranlarına 2001 ve 2004 yıllarında ulaşılmıştır. Milli 
Gelir/GSYH rakamları incelendiğinde ise 2002 yılına kadar yaklaşık 1 milyar dolar düzeylerinde ve altında 
seyretmiştir. Ancak, 2002 yılından sonra siyasi istikrara bağlı olarak ekonomide de olumlu bir eğilim 
yakalanmıştır. Bu kapsamda 2011 yılında 6 milyar doların ve 2018 yılında ise 7 milyar doların üzerine çıkmıştır. 

Şekil- 1: Tacikistan’da GSYH ve Büyüme 

 

Kaynak: IMF, 2019. 

Tacikistan’ın dış ticaret ilişkileri her geçen yıl olumlu bir sürece girmektedir. 2018 yılı verilerine göre Tacikistan'ın 
109'dan fazla ülke ile dış ticaret ilişkisi vardır. Tacikistan’ın dış ticaret verileri Tablo-1 yardımıyla özetlenmiştir. 
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Tablo- 1: Dış Ticaret Göstergeleri (1992-2017, Milyar USD) 

Yıl İhracat İthalat Denge 

1992 0,21 0,27 -0,06 

1993 0,47 0,68 -0,22 

1994 0,58 0,55 0,03 

1995 0,81 0,81 0,00 

1996 0,80 0,67 0,13 

1997 0,80 0,75 0,05 

1998 0,65 0,71 -0,07 

1999 0,72 0,66 0,05 

2000 0,85 0,68 0,17 

2001 0,73 0,69 0,05 

2002 0,77 0,72 0,05 

2003 0,99 0,88 0,11 

2004 1,22 1,19 0,03 

2005 1,25 1,33 -0,08 

2006 1,65 1,72 -0,08 

2007 1,71 2,46 -0,75 

2008 1,76 3,27 -1,52 

2009 1,22 2,57 -1,35 

2010 0,84 2,66 -1,81 

2011 1,07 3,21 -2,13 

2012 1,31 3,78 -2,47 

2013 0,94 4,15 -3,21 

2014 0,84 4,30 -3,46 

2015 0,82 3,44 -2,61 

2016 0,90 3,03 -2,13 

2017 1,13 2,70 -1,58 

Kaynak: World Bank, 2019. 

Tablo-1’e göre 1992 yılında 200 milyon dolar düzeylerinde olan ihracat, 2004 yılında 1,2 milyar dolara, 2008 
yılında 1,8 milyar dolara yükselmiş, son olarak 2017 yılında 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ele alınan 
dönemde ithalat rakamları incelendiğinde ise 1992 yılında 270 milyon dolar düzeylerinde olan ithalat, 2014 
yılında 4,3 milyar dolara yükselmiş ve son olarak 2017 yılında 2,7 milyar dolar olmuştur. İhracat-ithalat verilerinin 
farkı alındığında ise Tacikistan’ın genel anlamda dış ticaret açığı veren bir ülke olduğu tespit edilmiştir. Bu 
kapsamda en fazla dış ticaret açığı 3,46 milyar dolarla 2014 yılında gerçekleşmiştir. 

TACİKİSTAN-TÜRKİYE EKONOMİK İLİŞKİLERİ 

Tacikistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler 29 Ocak 1992 tarihinde kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, 
Tacikistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ve egemenliğini resmen tanıyan ilk ülkelerin birisidir. Ticaret ve 
ekonomik iş birliği her iki ülkenin ikili ilişkilerinde önemli bir yer tutmaktadır. Her iki tarafın da Tacikistan ile 
Türkiye arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım iş birliğinin şu anki durumu yeterli kabul edilmemekte; taraflar 
işbirliğini daha da geliştirmek için ortak önlemler almaktadır. 

Ticaret ve ekonomik alandaki önemli bir rol, “Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması”na dayanan Tacik-Türk hükümetler arası ticaret komisyonu tarafından 
ticari, ekonomik ve bilimsel ve teknik işbirliğinde rol oynamaktadır. Özellikle alüminyum ve pamukta Türkiye’nin 
önemli tedarikçi ülkeleri arasında yer alan Tacikistan’da söz konusu malların üretimindeki ve ihracatındaki artış 
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Türkiye’nin Tacikistan’dan ithalatını arttırmaktadır. 

Tacikistan-Türkiye arasındaki dış ticaret verileri Tablo-2’de düzenlenmiştir. 

Tablo- 2: Tacikistan-Türkiye Dış Ticaret Değerleri (Milyon Dolar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kaynak: TCTB, 2019. 

Tablo-2’ye göre Tacikistan’ın Türkiye’ye ihracatı 1992 yılında 8 milyon dolar iken 2006 yılında 118 milyon dolara, 
2012 yılında 345 milyon dolara çıkmış ve son olarak 2017 yılında 198 milyon dolar olmuştur. İthalat rakamları 
incelendiğinde ise Tacikistan’ın Türkiye’den ithalatı 1992 yılında 7 milyon dolar iken, 2007 yılında 118 milyon 
dolara, 2013 yılında 284 milyon dolara yükselmiş, 2017 yılında 198 milyon dolara düşmüştür. Bu veriler 
doğrultusunda dış ticaret dengesine ilişkin bilgiler değerlendirildiğinde, Tacikistan’ın özellikle son yıllarda dış 
ticaret fazlası elde ettiği görülmüştür. Bu kapsamda iki ülke arasındaki ticaret hacminde zaman zaman düşüşler 
yaşanmasına rağmen Türkiye Tacikistan’ın önemli ekonomik ortaklarından biri olmaya devam etmektedir. İki ülke 
arasındaki ticaret hacmi 2017 yılında bir önceki yıla göre %13 artarak 354 milyon dolar olmuştur. 

Diğer taraftan Tacikistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına göre,  2007 - 2017 döneminde Tacikistan ekonomisinin 
yatırım hacmi, 59,2 milyon doları doğrudan yatırım ve 96,1 milyon doları şirket ve kuruluşların almış olduğu 
borçlar olmak üzere 155 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Taraflar, yatırım faaliyetlerini geliştirmenin yollarını 
aramaya devam etmektedir. Tacikistan ekonomisinin reel sektöründeki yatırımlar ve bitmiş ürünlerin üretimi için 
ortak girişimlerin oluşturulması ikili iş birliği alanında öncelikli konulardır. Tacikistan topraklarındaki yatırımlar ve 
ortak yatırımlar yoluyla, ülkenin çeşitli endüstrilerinde faaliyet gösteren 88 şirket kurulmuştur. İkili ilişkilerin 
gelişmesinde, Tacikistan’daki Türk Uluslararası İş birliği Ajansı Ofisi (TİKA) önemli bir rol oynamaktadır. Ajans ile 
yapılan iş birliği sayesinde Tacikistan'da toplam bütçesi 40 milyon doların üzerinde olan çok sayıda proje hayata 
geçirilmiştir. TCDB, 2019). 

Yıl İhracat İthalat Dış Ticaret Dengesi 
1992 8 7 1 
1993 7 5 2 
1994 3 14 -11 
1995 6 6 0 
1996 3 5 -2 
1997 3 7 -4 
1998 8 10 -2 
1999 4 5 -11 
2000 16 5 11 
2001 14 16 -2 
2002 41 11 30 
2003 57 29 28 
2004 63 42 21 
2005 47 47 0 
2006 118 72 46 
2007 143 118 25 
2008 148 176 -28 
2009 107 126 -19 
2010 284 144 140 
2011 324 172 152 
2012 345 235 110 
2013 371 284 87 
2014 161 277 -116 
2015 204 163 41 
2016 162 152 10 
2017 198 156 42 
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SONUÇ 

Bu çalışmada Tacikistan ekonomisi incelenmiş ve Tacikistan-Türkiye dış ticaret ilişkileri analiz edilmiştir. 1991 
yılında bağımsızlığı kazanan Tacikistan, 1997 yılına kadar iç savaşla karşı karşıya kalmıştır. Bu süreçte yaşanan 
siyasi istikrarsızlık ekonomik sorunları da beraberinde getirmiştir. Ancak 1997 yılından itibaren uygulamaya 
konulan politikalarla birlikte Tacikistan ekonomisinde olumlu gelişmeler görülmeye başlanmış ve özellikle 2000’li 
yılardan itibaren yüksek ve istikrarlı bir büyüme eğilimi yakalanmıştır. 

Tacikistan-Türkiye ilişkileri dikkate alındığında ise yıllar itibariyle dış ticaret hacmini arttığı tespit edilmiştir. Bu 
kapsamda Tacikistan’ın Türkiye’ye ihracatı 1992 yılında 8 milyon dolar iken, 2017 yılında 198 milyon dolara 
yükselmiştir. Ele alınan dönemde en yüksek ihracat rakamı 345 milyon dolarla 2012 yılında gerçekleşmiştir. 
İthalat rakamları incelendiğinde ise, 1992 yılında 7 milyon dolar olan ithalat, 2017 yılında 198 milyon dolara 
düşmüştür. En yüksek ithalat rakamına 284 milyon dolar ile 2013 yılında ulaşılmıştır. Dış ticaret dengesine ilişkin 
veriler analiz edildiğinde ise Tacikistan’ın son yıllarda dış ticaret fazlası elde ettiği görülmüştür. 
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TÜRKİYE’NİN SANAYİ 4.0 UYUMU: SWOT ANALİZİ 

Murat YILMAZ 

Kilis 7 Aralık Universty, Department of Economics 

ÖZ 

Modern sanayi günümüze gelinceye kadar üç büyük aşamadan geçmiştir. Endüstrinin son devrimi olan dördüncü 
kuşak sanayi; bilgisayar, iletişim ve internet teknolojilerinin gelişimi ve otonom makinelerin üretim süreçlerini 
yönetmeye başlamasıyla ortaya çıkmıştır. Sanayi 4.0, birbirleriyle haberleşen, sensörlerle ortamı algılayabilen ve 
veri analizi yaparak ihtiyaçları fark edebilen robotların üretim yapmasını amaçlamaktadır. Akıllı fabrikalarda siber 
fiziksel sistemler ile nesnelerin iletişime geçmesi bu sayede üretim sürecinin daha hızlı, ucuz ve verimli, ürün ve 
hizmetlerin ise kaliteli ve sıfır hatalı gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Günümüz rekabet ortamında, işletmeler 
varlıklarını sürdürebilmek, ülkeler ise sanayi sektöründen beklenen verimi alabilmek için pek çok strateji 
geliştirmişlerdir. Türkiye’nin bu hızlı değişime uyum sağlayabilmesi gelecekte uluslararası konjonktürdeki konumu 
açısından önem taşımaktadır. Bu amaçla çalışmada, Türkiye’nin Sanayi 4.0 ve temel bileşenleri ile entegrasyonu, 
firma ve makro düzeyde SWOT Analizi çerçevesinde incelenmiştir. 

Anahtar Kemiler: Sanayi 4.0, Akıllı Fabrika, Siber Fiziksel Sistemler, SWOT Analizi 

TURKEY’S INDUSTRIAL 4.0 COMPLIANCE: SWOT ANALYSIS 

ABSTRACT 

Modern industry has gone through three major stages until day. Being last revolution of industry, fourth 
generation industry has occurred with began to manage the production processes of autonomous machines and 
development of computer, communication and internet technologies. Industry 4.0 aims to produce robots that 
can communicate with each other, detect environment with sensors, and analyze data to realize needs. In smart 
factories, the communication of objects with cyber physical systems is aimed at faster, cheaper and more 
efficient production process and quality, zero faulty products and services. In today's competitive environment, 
businesses so as to sustain their assets, countries have developed a number of strategies in order to achieve 
expected efficiency in industrial sector. Turkey's be adapt to these rapid changes it is important in terms of 
position in future international conjuncture. For this purpose, Turkey's integration with Industry 4.0 and basic 
components has examined with SWOT Analysis at firm and macro level. 

Keywords: Industry 4.0, Smart Factory, Cyber Physical Systems, SWOT Analysis 

INTRODUCTION 

First activities that can be evaluated within historical industry activity are as old as human history. People have 
been engaged in continuous industrial activities to survive, eat and shelter. In this way, industry has constantly 
changed in parallel with human needs and development of technology. 

Throughout history, the well-being of the countries has been associated with the industrial revolutions they have 
captured. The countries that developed their own infrastructure on this issue have advanced to the status of 
developed countries while the level of civilization and welfare within the country also has increased. 

Industrial adventure which started in 1760 is now in advanced technology stage with cyber physical system and 
the internet 4.0. For the first time in 2011, the concept of "Industry 4.0", based on high technology and 
innovation used in the world's largest Hannover Messe Fair in Germany, has become more and more important. 
Although concept of also Industry 4.0 is novel, it has gained a global dimension. It is anticipated that when this 
transformation in the industry which will directly affect the development levels of the countries, will provide 
significant competitive advantage to the countries. Therefore, policies applied in this area are also very vital for 
the growth and development of the country. 

Necessary infrastructure in some areas of 4.0 industry in Turkey has created with established in innovative works 
in R&D centers and technoparks. Major companies in the country are also carrying out works in direction of 
Industry 4.0. However, the fact that current studies do not spread throughout country creates serious problems 
between regions. In addition, Turkey has remains at the stage of pre-investment plan some industrial policies 
due to both political and economic problems. In this respect, Turkey's industrial 4.0 compliance seems to 
unfavorable effects as well as positive aspects. 

The study consists of five section. Following introduction section, in second chapter has been included 
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evolutionary processes of industry. In third part, industry 4.0 and ingredients has explained in a wide range. 
Thereinafter, in Turkey for industrial 4.0 implementations has made SWOT analysis. Finally, in fifth section has 
been included conclusion and recommendations. 

EVOLUTIONARY PROCESSES OF INDUSTRY 

According to conditions of changing times, industry has also changed with the development of economic 
systems, science and technology. Behind every recent industrial revolution lies results of previous one. 
Historically, transformation of industry has occurred in four periods. 

First Industrial Revolution covered period beginning in England in the 1760’s and has continue in the 1830’s. The 
impact of this revolution then has spread throughout Europe and America. With the discovery of new machines, 
increased efficiency in textiles, start of steam machines and iron production are seen as the most important 
factors that started the First Industrial Revolution (Coleman, 1956: 22). In general at this time, production has 
evolved from hand and body to machine power. Runed by steam power machines have also increased in 
quantitative and qualitative. In addition, starting to use coal contributed to widespread use of machines. This 
profound change in production has been greatly changed whole social structure from economics to health. 
Thanks to first industrial revolution, life span has been prolonged, international relations have developed, new 
raw material sources have been searched, country borders have been redrawn, quality of life has increased and 
everyday life has become more practical. 

Second Industrial Revolution has started with further progress of technology from the 1840s and has continued 
until 1870’s. Development of communication means such as telephone, radio, typewriter and cheap newspaper 
paper has made it possible to communicate more quickly and efficiently. As a result, distances between people 
have been reduced further and people's lifestyles have changed significantly.  

Henry Ford has started to use moving flow bands in factories and has emerged as an important actor in series 
production (Alizon, Shooter and Simpson, 2009: 588-605). With the second industrial revolution, transport 
networks, especially the railways have been thrived. As it facilitates raw material provide to a great extent, 
products from the production process have been made accessible to new and distant markets. Following 
development of electrical technology, starting to use in production lines has been increased production more 
and more. In addition, widespread use of iron and steel as raw material contributed to development of heavy 
industry. 

First half of twentieth century has shaped by two great world wars which were to overturn the borders of 
countries. In terms of industrialization and technological progress, slowdown has occurred compared to previous 
periods. Moreover, in this period has occurred negative economic developments such as 1929 global crisis which 
created devastating effects especially in industrialized countries. For this reason, industry has been able to 
capture a new impetus in 1950’s after effects of the crisis have eased and expire World War II. Basis of Third 
Industrial Revolution was laid by beginning evolve of digital technology. The production of calculator especially 
called Z1 which works with mechanical electricity, developments in computer technology have given a new 
dimension to production processes. Use of computer and communication technologies in production process 
has enabled much smaller mechanical and practical products to enter everyday life. On the other hand, necessity 
for body strength has begun to diminish. In this period, globalization has increased steadily due to the facilitation 
of communication and transportation. Further, nuclear, bio-agriculture, telecommunication, laser, fiber optic 
and microelectronic fields have been developed. As seen in every industrial revolution, there has been an 
attempt to change the use of an energy source. In response to danger of exhaustion of resources used, the use 
of renewable energy sources such as solar, wind, hydroelectric and geothermal energy, has supported by 
governments. Sustainability and sustainable growth concepts have also gained value as the most important issue 
of the age (Redclift, 2005: 212). 
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Figure 1: Industrial Revolutions 

 

Source: Industry 4.0 and Soft Lot, www.eitdigital.eu 

The development course and technological bases of Industry 4.0 are examined in the following section. 

INDUSTRY 4.0 AND COMPONENTS 

Fourth Industrial Revolution has emerged from when machines started to manage themselves and their 
production processes without necessity of human power. Machines, have come upper level thanks to hybrid 
technology that arise from blending of computer, communication and internet technologies. Fourth Industrial 
Revolution or in other words, Industry 4.0, was first spoken at Hannover Fair in 2011. Experts attending fairs 
stated that modern face of the epoch of information has brought a whole new dimension to production 
processes and a new industrial revolution is being experienced. 

The term Industrial 4.0 has become globally recognized and used by PwC (PricewaterhouseCoopers) in its scale 
work in 2016. On this scale, impact of Industry 4.0 on the business world is illustrated in three main areas. These 
are the integration and digitization of vertical and horizontal value chains, digitization of products and services, 
as well as creation of a digital business model and customer relationship (Guban and Kovacs, 2017: 113). 
Industry 4.0 digitizes and integrates processes vertically across the entire organization, from product 
development and purchasing, through manufacturing, logistics and service. All data about operations processes, 
process efficiency and quality management, as well as operations planning are available real-time, supported by 
augmented reality and optimized in an integrated network. Horizontal integration stretches beyond the internal 
operations from suppliers to customers and all key value chain partners. It includes technologies from track and 
trace devices to real-time integrated planning with execution (PricewaterhouseCoopers, 2016: 6). 

The main goal in Industry 4.0 that rapidly becoming widespread is to implement smart factory which themselves 
management in production processes. Additionally Industry 4.0 plans to cooperate with each other directly or 
indirectly in production and to integrate technologies of information technology and digital data with each other 
(Schuh, Potente, Wesch-Potente, Weber and Prote, 2014: 1). This is only possible with the “Cyber-Physical 
System (CPS)” and “Internet of Things (IoT)”. In particular, 3D printers, loT and Cloud Based Manufacturing 
(CMB) the most important marks of cutting edge industry. It is expected to invest 140 billion euros in the 
Industry 4.0 sector in Europe only until 2020. It is also planned that in 2020, 14 billion devices interact with each 
other through the Internet of objects (MacDougall, 2011). 

According to report presented Hannover Fair in 2011, it is required to complete eight steps essential for success 
of fourth industrial revolution. These steps: 

i. Identification and standardization of reference hardware architecture, 
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ii. Managing complicated systems, 

iii. Delivery of a comprehensive and high-speed communication infrastructure to industry, 

iv. Safety and security, 

v. Work organization and design, 

vi. Continuity of  professional development and education, 

vii. Implementation of existing legislation, 

viii. Efficient use of resources (Kagermann, Wahlster and Helbig, 2013: 49-50). 

With the Industry 4.0, product development times will decrease and it will be possible to be transparent in real 
time to make faster decisions (Basl, 2016: 4). With the vision, set for Industry 4.0, it becomes clear which level 
and areas the effects will be in (Kagermann, Wahlster, Helbig, 2013: 20-21): 

i. Industry 4.0 will be characterized by a new level of socio-technical interaction between all actors and 
resources involved in production. "Smart Factories", an important component of this vision, will be 
embedded within inter-company value networks and will be characterized by end-to-end engineering. 

ii. With Industry 4.0, smart products can be assigned with a unique identity and thus always be locatable. 

iii. In the future under Industry 4.0, it will be possible to combine individual customer and product specific 
features in the design, form, order, planning, production, operation and recycling stages of products. 

iv. The workforce will be able to get rid of having to perform routine tasks and focus on more creative, 
value-added activities. 

The main components of Industry 4.0 consist of cyber-physical systems, internet of things, smart factory, 3D 
printing, artificial intelligence, big data, cloud computing, simulation and autonomous robots. 

Cyber-Physical Systems (CPS) are the main components of production, such as observation, coordination and 
control as well as systems managed by unified technology, which occur with the formation of computation and 
communication. 

Internet of Things (loT) is a technological system that can be used to transfer data from objects and living things 
to a local network or to the internet without the need for human and computer interaction. loT, wireless 
technologies, with sensors embedded in semiconductors, valve and applicator equipment, including air bags 
available in vehicles with micro electromechanical systems and internet connection has emerged. 

Smart Factory aims to eliminate the human-induced problems of the entire production process and to ensure 
the continuity of production. With smart robots and radio-frequency identification program has planned for 
recognize product in production band and meet the process requirements. 

3D Printers are machines that convert 3D objects designed in virtual environment into tangible objects in solid 
format. During 3D printing, software creates layers by adding melted material on top of each other, and at the 
end of this process the product can be produced in one piece. In the future, it is foreseen that human cells and 
organs can be produced with integrated electronic parts with 3D printing (Schwab, 2016: 25). 

Artificial Intelligence which is human-specific, perception, learning, plural concepts linking, thinking, idea 
execution, problem solving, communication, making inferences and decision-making are the programs that are 
expected to perform functions or behavior with high cognitive level. 

Big Data can be defined as way social media shares, blogs, photos, network logs, videos, and system logs are 
converted into data format that can be processed and interpreted from a variety of sources. Moreover, big data 
decision making systems, it is a major leverage. Thanks to big data, it is estimated that health expenditures in the 
United States can be reduced by 8% or an average retail firm can increase operating profit margin by 60% (Lohr, 
2012). 

Cloud Computing performs corporate transactions through its software compatible with the cloud computing 
system. With the inclusion of new product information into the system, performance of cloud technology can 
improve and feedback time can be shortened. 

Simulation is a modeling technique that creates an infrastructure for monitoring the characteristics of the real 
system by transferring the data belonging to a physical system in the real world into a virtual environment. 
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Autonomous Robots directly influence the production process with zero errors and high efficiency without labor 
force. In addition, They also provides flexibility to the production of companies by interacting with other 
components, materials and devices in production. 

SWOT ANALYSİS 

Before examining Turkey's integration with industrial 4.0 with SWOT analysis at the firm and macro level, it 
would be useful to look at developments and targets in the industrial field with numerical data. 

Turkey's within the framework of last development plan (10th Development Plan-2014-2018), the main 
objectives and policies in the field of industry are; 

i. To move to high value-added structure and to increase share of high-tech sectors 

ii. Increase of total factor productivity in industry over long-run average 

iii. The main focus of transformation in industry is innovation and firm skills, effective involvement of 
regions in production, inter-sectorial integration, green technology and foreign market 
diversification. 

iv. Increasing the ratio of industrial inputs to supply within the country and giving priority to 
production of secondary goods and industrial raw materials 

v. In automotive industry which processes covering supply chain domestically, it is aimed to develop 
design/R&D, production and sales marketing 

vi. The country's credit and guarantee programs are planned to be used effectively so as to improve 
exports of capital goods and high-tech domestic products. 

Table 1: Developments and targets in industry 

INDICATORS 2006 2012 2018 

Manufacturing Industry / GDP (Current, %) 17,2 15,6 16,5 

Manufacturing Industry Export (Billion Dollars) (1) 79,6 129,9 257,1 

Share Of High-Tech Sectors in Manufacturing Industry Exports (%) (1) 5,6 3,7 5,5 

Share of Upper-Middle Technology Sectors in Manufacturing Industry 
Exports (%) (1) 

30,8 31,4 32,1 

Turkey Trilateral Patent Application Number (2) 14 35 (3) 167 

The Increase Total Factor Productivity of industry (%) 1,2 -0,9 1,9 

Source: 2006 and 2012 data belong to Turkish Statistical Institute. 2018 data are 10th Development Plan 
Estimates. 

(1) Excluding Gold is Value 

(2) OECD Factbook, 2013 

(3) Value for 2010 

In Turkey's Industrial Transformation Competency Report (2017) highlights the fact that key elements of Industry 
4.0 are accessible and affordable. In the report, with 108 technology users and 110 technology suppliers 
comprehensive survey has carried out. In terms of analysis of Turkey in the framework of Industry 4.0 have been 
obtained beneficial results. 
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Figure 2: Digital Technology Usage Levels in the Industry Sector 

 

Source: Turkish Industrialists and Businessmen's Association (2017) 

In particular, according to Figure 2 it is observed that the cyber security elements are predominantly adopted. 
While robot and automation systems are used extensively with sensors, big data and analysis are in the process 
of application in pilot projects. Whereas industrial internet and cloud system are being used with certain 
weights, it is understood that the elements such as simulation, add-manufacture, augmented reality, artificial 
intelligence and intelligent systems are not yet available. 

Strengths 

The industrial 4.0 approach for Turkey, along with increase in competitiveness and production, means to 
produce products and services that are higher in terms of sustainability and value added. 

According to the BCG Global Production Cost Index, which is created taking into account production costs, 
efficiency, energy costs and exchange rates, Turkey performs production at an average unit cost of 98, USA 100 
and Germany 121. In other words, the average direct production costs in Turkey are below 23% of Germany and 
2% of USA. This analysis demonstrates the competitive advantage of Turkey to take a share of its global value 
chain and strengthen its export platform. 

Turkey can acquire a competitive structure in the global value chain thanks to its geographical position which 
provides logistic advantage, its labor force which can produce flexible and low cost. 

Industry 4.0 in Turkey offers high quality and low waste ratio, high technology platforms, know-how and high 
quality human resources. 

If Industry 4.0 is successfully carry out, in efficiency of manufacturing sectors in Turkey can be saved in benefit of 
around TL 50 billion. Considering total production costs, it is expected that increase in productivity will be 
between 4-7%. When only the cost of conversion (cost of production excluding material costs) is evaluated, the 
increase in productivity is expected to between 5-15% (Tüsiad, 2016: 44). 

Turkey can create new markets by increasing productivity and providing flexibility and control over products. 
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Figure 3: Potential Benefits of Turkey's Industrial 4.0 Transformation by Pilot Sectors 

 

Source: Federal Statistical Office Germany, Expert Interviews, BCG Analysis 

The competitive advantage that will be gained through the economy that emerges within the framework of 
Industry 4.0 and integration with the global value chain is expected to trigger an increase in industrial production 
that could reach 3 percent a year. This growth means a boost to Turkey’s GDP of 1 percent or more and 
translates into an additional revenue of around TL 150 to 200 billion. 

Based on current price and the size of the economy, it is estimated that approximately TL 10 to 15 billion (about 
1 to 1.5 percent of manufacturing revenues) must be invested per year to integrate Industry 4.0 technologies 
into the manufacturing process over the next ten years (Tüsiad, 2016: 45). 

Weaknesses 

In order for companies in Turkey to be able to invest in industrial 4.0, it is necessary conditions need to be 
appropriate. But, Turkey has considerable problems with taking action on time in line with set aims. 

Large-scale companies also benefit more than Industry 4.0 compared to comparatively small companies. Since 
most Turkish companies are smaller than their competitors in developed countries, absolute gains of industrial 
4.0 for Turkey will be relatively lower. Moreover, the fact that the company scale in Turkey is relatively small 
compared to developed countries has limits also potential benefits of industrial 4.0. 

Substitution of rapidly developing technology in place of labor in production will reveal technological 
unemployment. However, Industry 4.0 argue that the quality of the employment structure will increase by 
increasing quality of the workforce in the long run and by employing highly educated individuals. 

The lack of adequate development of suppliers limits the ability to initiate the investments required for Industry 
4.0 and leads to the problem of the lack of end-to-end integration of supply chains. 

Due to long-term return on investment of Industry 4.0, it is led to a low appetite for investments. 

In Turkey, perception of cheap based on market price has decreased the quality. Thus the difference between 
the original and counterfeit products in Turkey cannot be distinguished and the products are more sold. 

The high cost of development and integration in Turkey has affect control over investments. Moreover, 
uncertainties in the return of investments in Turkey affect this situation. 

Opportunities 

Industrial 4.0 for Turkey is an important opportunity in order to break vicious cycle of low-value production. 
Instead, high value-added goods will produced. 
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Despite negative opinions, providing productivity increase in production and growth, Industry 4.0 is estimated 
that will ensure an increase employment increase about 5-10%. The income pyramid and Turkey’s “know-how” 
infrastructure will develop with the emergence of a skilled workforce (Figure 4). 

Figure 4: Labor Foresight for Turkey 

 

Source: Federal Statistical Office Germany, Expert Interviews, BCG Analysis 

In future will arise today's non-existent professions such as data center technician, digital sensory developer, 
robot repairs, smart city planner, industrial data analyst, Industrial programmer, software engineering etc. 

Turkey can reach its targets more easily by increasing the use of technology in industrial production and 
exportation. 

As a result of the cost advantage gained, it is inevitable that there will be a change in the balance of global 
competitiveness in favor of Turkey, which has adopted industrial 4.0 technologies. 

Increasing demand for customer-specific products and the timely meet of products will enable Turkey to receive 
more shares from the global value chain and grow faster. 

Turkey can create opportunity to enter new markets for new supply chains and SMEs. 

Threats 

Turkey's strategy to become the production base of the world's leading companies in the last 20 years is one of 
the most important threats on the way to industrial 4.0. Because with Industry 4.0, the participation of people in 
the production process will decrease. 

Imports ratio done for exports have been take place high for years, structurally. This is one of the biggest 
obstacles to strengthening Turkey's competitive position in industrial sector. 

In case of Turkey is unable to realize its investments in industrial 4.0, it will become more difficult to interact 
with each other in the global market, to catch up with developing technologies and human resource quality. 

According to a study conducted in Oxford in 2016, it is possible to predict that the same situation will happen in 
Turkey, given that artificial intelligence will replace 50% of jobs in the United States, 35% in England and 77% in 
China. 

As new generation technologies are based on the internet, cyber-attacks pose a major threat for both countries 
and companies. Institutions; production, R & D, trade/national secrets, etc. capture or destruction of crucial 
information such as cyber-attacks can lead to loss of reputation and material losses. 

A possible decline in Turkey's comparative global competitiveness will result in decline in global market share 
and increase unemployment and decrease in labour quality. 

Foreign entrepreneurs using funds have adapted Industry 4.0 much earlier than domestic investors. 
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CONCLUSION AND SUGGESTIONS 

Every revolution in the past has been altered the social and economic roles of people. Countries that carry out 
compulsory conditions of current revolutions have taken superiority in terms of economic. Countries that could 
not carry out obligatory conditions of current revolutions have been fall into down market position. Because 
technologies used in last industrial revolution reduce cost and increase productive, it has greater impact than 
other revolutions. 

Industrial 4.0 revolution have encompasses world with new concepts and new formations which we did not 
pronounce nearly five years ago, as both support, infrastructure components and triggers. As producers and 
consumers, we are all affected by this siege. Some of these elements that are new to our lives remain abstract 
for most of us, whereas others show us both its existence and its results in a concrete way. 

Turkey is in the process of re-positioning itself in the Industrial 4.0 process. Although it has advantages such as 
its strategic geographical position and low labor costs, it has disadvantages such as producing and exporting 
products with low value and offering a structure that is dependent on imports. In the new process, Turkey has to 
evaluate its potential, use and produce high-tech products and develop more innovative approaches. The 
increase in productivity, rapid and flexible production, high quality and qualified labor will increase Turkey's 
competitiveness ranking. At this point, the positive impact of Turkey on the process will depend on the policies it 
will create and the strategies it will follow. 

As a result, the existing education system needs to be renewed and an alternative that can be moved more 
quickly, rather than waiting for the adaptation process. In the projections made, it is not foreseen that the 
people involved in Industry 4.0 specialize in one subject in depth. Instead, novel generations is asked to adapt 
and use new technologies more easily. Thus, the depth of expertise of the existing training system will also be 
intact. In terms of the welfare situation of our country, we need to adapt to this new system in order to compete 
among developed countries. By strengthening qualified labour force, unemployment rate decrease and finally 
we can catch up new industrial revolution. 
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ABSTRACT 

Today, the world is such that the interdependence of states in it has assumed practically an all-encompassing 
character. Frankly, the problem of economic security is generated first by such interdependence. This process 
carries not only benefits and profits, but it is fraught with great potential threats for the security of states, 
especially of the states of the so-called average level, whose economy largely hangs on export, import, financial, 
raw material and other ties with the external agents. 

This means that serious failures or crisis among foreign economic partners immediately create serious threats to 
the economic security of own country. We still remember the case of the foot-and-mouth disease occurred in 
late 90-th in Europe and which brought to the brink of disaster the meat and dairy production not only in UK, but 
also threatened the same kind of production in many other countries of the world. These are special cases and 
they are very indicative and symptomatic for the contemporary of interdependent world. The same is about 
raising the U.S. tariffs on export of metallurgical products in early 2002, which created a tough condition in the 
metal industry of many countries causing sharp protests and bankruptcies in related sectors of their economies. 

The problem of economic security in general is specific by itself, but as such, it substantially differs from the 
problem of military and political security. The maintenance of economic security cannot be achieved by military 
force, quite the contrary, the military instrument of political system under certain circumstances may serve as a 
threat to economic security in general. Such is also approximately the role of the state in maintaining economic 
security: given the excessive state inter¬fe¬rence in the economy cannot strengthen, but on the contrary, 
weaken the economic security of one’s own country. 

Keywords: Economics, Reforms, Central Asia, Regional Development, National Development 

Today, the world is such that the interdependence of states in it has assumed practically an all-encompassing 
character. Frankly, the problem of economic security is generated first by such interdependence. This process 
carries not only benefits and profits, but it is fraught with great potential threats for the security of states, 
especially of the states of the so-called average level, whose economy largely hangs on export, import, financial, 
raw material and other ties with the external agents.  

This means that serious failures or crisis among foreign economic partners immediately create serious threats to 
the economic security of own country. We still remember the case of the foot-and-mouth disease occurred in 
late 90-th in Europe and which brought to the brink of disaster the meat and dairy production not only in UK, but 
also threatened the same kind of production in many other countries of the world. These are special cases and 
they are very indicative and symptomatic for the contemporary of interdependent world. The same is about 
raising the U.S. tariffs on export of metallurgical products in early 2002, which created a tough condition in the 
metal industry of many countries causing sharp protests and bankruptcies in related sectors of their economies. 

The maintenance of economic security cannot be achieved by military force, quite the contrary, the military 
instrument of political system under certain circumstances may serve as a threat to economic security in 
general. Such is also approximately the role of the state in maintaining economic security: given the excessive 
state interference in the economy cannot strengthen, but on the contrary, weaken the economic security of 
one’s own country. 

In each certain case it is necessary, we believe, to take into account the definite circumstances, in which the 
economic development of any country takes place. For Uzbekistan, on the one hand, and Chinese Taipei and 
South Korea, on the other, these conditions are different, hence a different role of the stated and the extent of 
its controlling role in the sphere of economy in the comparable countries. However that may be, the regulatory 
role of the state was and remains not only a factor of reduction of the crisis phenomena in the economy of 
Uzbekistan, but also may foster further development. 

The problem of ensuring the national economic security in Uzbekistan takes place today in the conditions when 
(1) the era of production in the industrially developed countries is over in principle and that leads to the relative 
reduction of demand on the products of the mining and traditional branches of industry. It make up the 
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foundation of Uzbekistan’s exports; (2) the country’s close geographic location is a certain obstacle in the way of 
its emerging to the world economy. (3) The continuing deep intermingling and interdependence of the national 
economic complexes of the former soviet republics serve not only as a certain barrier in the way of their isolated 
integration into the world economy, but also to large extent locks the problem of maintaining their economic 
security by regional relations. 

Here one should take into account the fact that the countries of the West possess a high degree of autonomy 
provided by the advanced level of technology, considerable natural resources and a vigorous economic system. 
The main part of the economic ties of these countries depend to each other. The independent states, which 
emerged on the Ex-Soviet territories, play for them primarily the role of suppliers of raw materials and a sales 
market for second rate or obsolete products for the developed countries. In this sense, they fully fit the Western 
pyramid model of globalization. 

At the same time, the integration processes rapidly gain momentum in South-East Asia, which has turned into 
the most dynamic region of the planet. Practically, the formation of the close economic partnership of the 
countries of ASEAN has been completed and it came to be known as the “Asian Seven”. In the future, the role of 
this group of countries in the world economy will grow, it is expected, and accordingly the place of these 
countries will expand in their economic ties with Uzbekistan. Already today, the economic ties of Uzbekistan are 
wide and grow stronger with the countries of East and South-East Asia – China, Japan, South Korea, Malaysia, 
India and others, and these ties largely serve as a pledge of its economic security. For example, we may rightly 
mention the Japanese model of economy, which is about four core principles. a) Strict state regulation, i.e. 
mobilization of all resources for achieving of high priority goals; b) Export orientation of economy for 
accumulation necessary financial resources and investments; c) Active attraction of FDI (mainly to high tech 
industries); d) Creation of large national monopolies to enhance production quality and compete in foreign 
markets. 

Another clear example in this context is China. In-depth analyses of basic indices of Chinese economy clearly 
shows that it did its best to pass the worst period since 2011, and which began recovery from the second 
quarter 2016. Quality and cost of the industrial production output gave the ground to the Chairman Xi Jinping’s 
decision to intensify internal investments in technological modernization of national economy. Most probably, In 
the near future we may see the general revival of global economy, backed and strongly reflected by adequate 
development of Asian economic giant. 

Good governance effect was clearly seen in tremendous efforts to activate the Internal investments policy, 
primarily into infrastructure and expansion of internal consumption strongly supported by Chinese Government 
and which led to significant growth of Chinese GDP at about 7% within 2016-2017 [3]. Among obvious risk 
factors, we saw some reduction in volume of foreign trade, dynamics of which may steadily changing to the best 
by the end of 2018. Such positive tendencies in Chinese economy will definitely affect to a realization of its 
foreign policy in Belt & Road Initiative. 

All this, in my opinion, is evidence of the fact that the issues of ensuring the national economic security of any 
country can hardly be resolved outside the context of the ongoing shifts in the world economy and in isolation 
from the existing economic trends, tendencies and realities in the rest of the world. 

In its basis the system of the world economy, in which there is no single power element, capable of expediently 
influencing the behavior of states as economic units and is about principle on an anarchic principle: each stated 
adheres to the maximum to its national interests and profit. This is the essential distinction of the world system 
from the national system, which is built on the hierarchical principle in which the central body (the government) 
may using the instrument of macroeconomic regulation, influence the behavior of economic actors.  

In international arena, every state has to defend itself and its interests in the face of other states, also pursuing 
their own national interests. That is why the states are participants in the power relations by its very nature, in 
this case irrespective of the fact in what form this power comes out, - military, diplomatic, economic or some 
other form. 

Today the world is witnessing not only major political and military-strategic changes connected with the crash of 
the bipolar balance of power, but also substantial shifts in the world economy. For example, the weight of the 
United States as a world military power has considerably grown in connection with the disintegration of the 
formerly unified territories. Then it is not about the weight of the country in the world economy, where it has 
been steadily decreasing, first, in favor of China, Germany and the European Union as a whole. 
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A certain slowdown we may see in the very controversial economic situation in EU. Earlier, the so-called “Eastern 
Danger” served as a unifying momentum and stimulus to integration.  

After its elimination the foreground saw more and the appearance of own national interests of the countries of 
Western Europe, and following the increased number of its members at the expense of the state of Scandinavia, 
Eastern Europe and the Baltic States began naturally to unlock and get weaker the organizational and structural 
strength of the Commonwealth. In the near perspective, integrated Europe will include nearly 30 countries. If 
one believes in Murphy’s Law, this qualitative fact alone can seriously influence the quality of integration 
association toward its worsening. 

In these conditions, all the states are faced with no simple task to determine their place in the rapidly changing 
world and if possible, harmonize their national interests with the interests of the world community overall, and 
also with the partners in regional economic relations. Such task is obviously more topical for the new 
independent states, including Uzbekistan, due at least to the cause that they had to begin the development of 
their foreign economic relations almost from scratch and with it to create the system of their collective security. 

What about most common formula of national economic security? In scientific literature, as, far as we know, 
there are no common understanding. Unlike the notion of military security, more variable, hangs more on the 
external conditions and internal factors of development of economy and changes in them, and therefore they 
need corrections more often. In our opinion, it is already for this reason that the attempts are less productive to 
give fixed definitions of economic security. Certain V. Pankov made such definition, for example. “The national 
economic security is characterized by stability, “immunity” to the impact of internal and external factors, 
violating the normal functioning of social reproduction, undermining the achieved standard of living of the 
population and thus causing greater social tension in society, and also a threat to the very existence of the state” 
[4]. 

Alting von Gesau, a German researcher, in his turn, draws attention to the need of delineation between 
economic security and economic strength, i.e. the ability to achieve goals in the field of economy, and between 
threats to economic security and threats to national interests in general. Overall, he comes to the following 
conclusion: “the national economic security is under threat only then when the change of external economic 
parameters is capable of destroying the preferred economic system” [5]. 

Such kind of definitions is too abstract, and therefore, in our view, is of small value for practical purposes. Does 
this maintenance take place spontaneously or are there relevant institutions, which do it? This is especially 
important to know in the cases of economic systems with free market economic, i.e. with free competition. 

Free market economy, taken by itself, outside of the controlling impact on the part of the state is in full sense 
anarchy or, using the words of Hobbs, “a war against of all”, in which everyone strives to subordinate or strangle 
competitors. 

The slogan of French entrepreneurs of the XVIII century “laisser faire, laisser passez”, which means literally “let 
everyone do what he wants to do, and go over there where he wants”, and in other words - full freedom from 
the state patronage, was already not working in civilized states long ago. This principle usually works there 
where capitalism has “wild” forms, as, for example, in some CIS countries, and economic development is 
accompanied, as a rule, by total criminalization of economy, corruption, racketing and other types of organized 
crime. However, even here it does not exist in a pure form, because this would mean full collapse of all social 
relations. In fact, it is possible to see that even the freest market in one way or another is regulated by the state. 
This regulation comes out in various forms, first, in the form of tax legislation, customs duties, various forms of 
protectionism, license legislation et al. In addition, of course, in the form of annually adopted budget of the 
state, which is the main law regulating social and economic life of society. 

Western states, imposing today neo-liberal models of economic development, in which the role of the state in 
the economic regulation is reduced to the minimum, in the cases of raging of the market element in their own 
societies adopted sufficiently harsh forms of state regulation. Suffice it to recall the banking and anti-trust 
legislation in the USA in the late XIX c., austerity measures after the 1929-1933 crisis and WWII, currency 
regulation in Western Europe in the conditions of the post-war financial chaos etc. 

During many public debates over the weakening role of the states the economy of Western countries different 
trends are common today. Over the past two decades practically everywhere the share of the GDP, redistributed 
through the budget, remains intact, or event increases. If a certain reduction of the functions of the state was 
taking place, then it was mainly in the issues of social protection of the population and in the foreign economic 
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sphere, but instead the participation of the state sharply went up if rising the competitiveness of domestic 
business and development of the infrastructure are necessary for this. Besides, the number of norms and 
standards introduced by the state grows fast (ecological, technical, sanitary etc.). Practically all Western 
countries adopt tougher restrictions on the immigration of foreign labor. In other words, it is not a curtailing of 
the economic role of the state that takes place in West, but a change of its economic functions toward greater 
participation in the struggle for the world economic positions [6]. 

A greater role of the state in the economic regulation, and thus in ensuring national security is seen widely: it is 
namely the state, which is an active subject, scrupulously acting in the interests of society as the bearer of 
sovereignty of the nation. Some of the Western nations impose liberal models of economic development upon 
others defending their own interests. Well-known media loudhailer of US business the “Fortune” magazine 
admits the following in this connection: «When business speaks on capitalism it means free markets everywhere, 
except America” [7]. 

Today, it seems, the task of creation of not simply a market economy, but a socially oriented market economy is 
put forward in all CIS countries in different forms. In a vague form in this task, it is also possible to see the goal of 
maintaining economic security of the country and its population. However, here again, a question arises: who 
must ensure the fulfilment of that task, which should “orient” the market economy in the social direction? As old 
and new experience show, the market economy taken solely may strive in the opposite direction. 

In the quoted excerpts the role of the state is presented due completeness in ensuring economic security of 
society on the whole and its members an elimination or neutralization of the emerging threats. Only a strong 
state, backed by its strong legal basis, is capable to accomplish this.  

The issue of national economic security is closely linked with the problem of threats because any system of 
ensuring security is created in the face of some real threats. “A threat in general, and not only an economic 
threat, believes, for example, V. S. Zagashvili, is called so because it either carried destruction to the object, or 
inflicts on it a more or less considerable damage”. Destruction should be understood as deprivation of access to 
resources, leading toward disorganization of production and supply of the population with the necessary goods 
and products, disorganization of money circulation accompanied by the disintegration of the economic system 
of the country at all [8]. In its turn, namely real threats put before the state the need of elaboration of a certain 
scale of priorities in maintaining national economic security. 

The economic damage caused to this subject, can be linked with its inability to withstand competition or be the 
result of internal factors, for example, bad economic management or crude, and therefore destructive economic 
reforms, as was the case in Russia and some other CIS countries. The damage to the national economic security 
is inflicted under the impact of external factors. They may have the form of both conscientious actions on the 
part of other states aimed at subversion of national economy and spontaneous actions conditioned by the inter-
dependence of states in Global economy. A financial crisis in one country, for example, may entail the same kind 
of crisis in other countries, closely linked to each other. 

Thus, the threats to economic security have their sources as both power confrontations of states in the sphere 
of international economic relations emanate from a spontaneous and unstable character of functioning of the 
world economy. The threats of the first type are usually considered within the framework of the general theory 
of the balance of force, which was mentioned in the previously. The second type of threats is considered within 
the theory of “open economy. 

The factors, from which hangs the ability of the economy of the country to withstand the negative external 
influence, is about three groups. The first group comprises natural factors, which either slightly yield or do not 
yield at all to changes. They include size of country, its geographic situation, and availability of useful minerals, 
climatic conditions, i.e. all that is included in the definition of geopolitical factors as it was mentioned before. 

The second group includes factors, which may change over a comparatively lengthy period: level of development 
of production and technology, incomes of the population, gold and currency reserves and other similar 
parameters. The third group includes factors, which yield to regulation, and change in shorter period: scales, 
nomenclature and directions of import and export, level of specialization of industry and agricultural production, 
its diversification etc. [9] 

As was already pointed out, Uzbekistan significantly located in the region and characterized by the group of 
specific factors of its geography. However, it considerably lags behind from advanced countries by the factors of 
power. They namely influence such most important aspect of power of the state as flexibility of its application 
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and fast adaptation to the changing external conditions. Today, complex political and economic situation in the 
world when fast and effective decisions and their quick implementation are required, the third group acquires 
special importance and become a priority in many respects. 

Here it is necessary to take into account the substantial changes, taking place in Global economy in general. 
Recent years are characterized by unprecedented successes in the development of science and technology, 
emergence of new fields of knowledge, branches of economy and directions of economic development. These 
tendencies closely intermingle with profound changes in the nature of demand in Chinese, European and US 
economies. The saturation of markets with mostly targeted and highly consumed products in combination with 
the growth of materials of population well-being contributes to rapid differentiation and personalization of 
demand in emerging economies.  

Accordingly, to replace the previous premise at stability and equilibrium we resort more often to the orientation 
to flexibility, maneuverability and adaptability, which become the most important criteria in the assessment of 
effectiveness of economic activity. This tendency cannot but also spread over the periphery of world economy. 
For example, the orientation toward pre-emptive production and export of raw materials somehow beforehand 
deprives the state of the «full-blooded» participation in international economic relations. 

Thanks to the purposeful advance along the road of reforms the republic managed to stabilize macro-economy 
and financial situation and achieve the minimum drop in production among the CIS countries. A moderately 
tough fiscal policy ensured the reduction of the budget deficit up to 2.5% of the GDP, the average monthly rates 
of inflation dropped to 1.9%, a positive balance was reached in the goods turnover. Some historic figures of 
development may illustrate it better. For example, by the rates of industrial production Uzbekistan was first 
among the CIS countries: 117% in 1999 to the level of 1991, whereas in Russia – only 45%, in Ukraine – 44%, in 
Kazakhstan – 41%. 

In the years of its independence Uzbekistan managed to commission scores of new major production facilities, 
among which are such industrial giants as the Bukhara Oil Refinery, the GM car-plant in Asaka, reconstruction of 
the Uzbek Plant of high-melting and heat-resistant materials, enterprises of the mining and metallurgical and 
chemical sectors so that others will follow it. 

Hence, a phenomenon emerges, which is known as “dilemma of security”. This angle of economic security is 
close to mutual distrust and a jealous attitude to the success of others. It is manifested in the arms race, whose 
participants get involved in it out of fear that their potential enemy will get the upper hand over them, although 
they would all be winners, if they abstained from it. Moreover, they would be winners namely in security and not 
in expenses connected with its maintenance. As a sequence, an endless race for security starts, whose 
participants by their actions push each other to commit new stage of that race [10]. 

The dilemma of security is also inherent to international relations, and it is in them it stands out in the most 
diverse forms. It can manifest itself in the form of “economic egotism” or desire of this or that state to develop 
for itself all branches of economy in order to be self-sufficient and independent to the maximum from upheavals 
or crises connected with economic interdependence. However, such policy, as world practice shows, soon or 
late depletes the resources of the state and undermines its own economic security. 

Beside things that were said the dilemma of security is often seen in the form of protectionism, expressed in the 
rivalry of states by the size of customs tariffs, export subsidies, credits etc. Inevitably arising in case of 
implementing tough protectionist measures a greater or smaller isolation of the economy of the state results in 
a partial exclusion of the country from the world turnover of resources, which, in its turn, undermines its 
economic security. The negative impact of protectionist measures on world economy has long force the states to 
take collective measures against “economic”, “customs” and other wars in the sphere of economics and with this 
purpose to create relevant international organizations such as the WTO, the OECD, and the CIS etc. 

The dilemma of security in its various forms and manifestations is the subject of concern of the policy of security 
of each state, irrespective of the fact, whether it realized by its leadership or not. That this is o is confirmed by 
the entire history of mutual relations of the states, especially in the XX century, when the economic ties of the 
states assumed self-contained importance. There is no need to go far to get examples: the best example is a 
short story of the CIS activity both in the political and economic spheres. 

At the present-day phase for the new independent states of the Central-Asian region, including Uzbekistan, 
special significance, from the viewpoint of maintaining economic security, in our opinion, is occupied by the 
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contradiction between two important tasks. One of them is integration into world economy and the second one 
is the creation of one’s own internal integral national economy based on the market principles.  

The contradiction is emerging here, first of all, for the reason that the interests connected with the integration 
into world economy, do not always coincide or correspond to the interests of development of national economy. 
At time, they are simply incompatible. This contradiction between external and internal integration, between 
external and internal economic liberalization is specific for the countries going through a transitional period from 
the command and administrative system of economy to the market economy. 

Here it is necessary to take account of the circumstance that world economy (world market) does not represent 
a certain homogeneous medium, in which equal partner act and coexist peacefully, who have equal conditions 
and caring for the interests of other participants. The world market is divided by state frontiers, and within the 
framework of these frontiers, various national economies act by the level of development, self-sufficiency and 
purposes. Already for this reason, there are no equal conditions for all. Hence, it is understandable that the 
principle of freedom of trade, which certain put forward, plays into the hands, as in the previous times, of the 
strong and economically developed state. That is why given the scope and the depth of the integration processes 
in world economy and attractiveness of participation in them, the priority importance is retained by national 
economies, and this means that the state support is saved for “own” companies in the competitive struggle with 
“strangers”. It is only the state, which is solely responsible of rendering such support to national companies and 
enterprises, and therefore it will exist and remain for long as an integral component of national economic 
security and its chief guarantor. 

In these conditions the problem of maintenance of national economic security of Uzbekistan consists in 
strengthening and further purposeful development of the national economic complex as a single whole in the 
conditions of transition from plan to market, and in the conditions of gradual transition from closed to open 
model of economy – outside. In this case, it seems, the priority must be given within a certain period to internal 
integration rather than external. This period of preference, most of all, depends on the time necessary for the 
formation of a full-scale internal market structure and the system of its social regulation. 

The time will show the degree of these plans realization. It is clear already that their realization is impossible 
without stability of international political relations in the world and in the region. 

As was pointed out earlier, Uzbekistan has no direct outlets to maritime trade routes, which substantially limit 
the potential of its foreign economic activity. Therefore for further development and deepening of international 
ties, along with the establishment of external air lifts, priority importance is acquired by the participation in the 
construction of transnational automobile and railway trunk lines, and also pipelines, ensuring the country’s exit 
to the largest ports of the Indian and Pacific Oceans, the Black and Mediterranean Seas, the Persian Gulf. In this 
sense, great importance is also assumed by the development of telecommunications and broad use of the 
facilities of computer and satellite communications. 

Summing up what was said earlier, thee grounds to assert that one of the key tasks in the system of 
maintenance of Uzbekistan’s national security is seen in the reduction, and in future in overcoming the 
technological lagging of the republic from advanced countries. The leading role here, as world practice shows, 
belongs not simply to foreign trade. It is about complex forms of economic cooperation, including production, 
cooperation and import of capital. Nevertheless, of course, ordinary purchases abroad of hi-tech equipment play 
their positive role in this respect. 

The problem of economic security and its maintenance is broad and multifaceted and the dissertation does not 
set the aim of its disclosure with due completeness. This is not its task. Beyond its limits are such important 
aspects of security as energy security, security in the system of water supply, playing an especially important role 
in the life of the Central-Asian republics. For Uzbekistan, where all agriculture is built on irrigation farming, any 
serious failures in water supply are fraught with a threat of sharply reduced crops, especially cotton. [11] 

A number of important aspects of economic security is linked with the growing economic crimes, contraband, 
corruption, assuming today various and at times sophisticated forms. According to the practical experience of 
the majority of the CIS countries, the most characteristic types of economic crimes today are as follows: 
embezzlement of state property and non-purposeful use of credits, tax evasion, contraband of different types of 
semi-finished and finished products, abuses in the course mass privatization of the national economic facilities 
and so on. In their turn, representatives of criminal structures strive directly or indirectly to exert their influence 
on the organs of executive and legislative power or penetrate them directly. All this forms a knot called 
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“organized crime”, which for some CIS countries has become a scourge and a real threat to their economic 
security. 

The processes of economic interdependence and globalization also generate the problem of security for national 
culture overall. The laws of the world interdependent market envisage cultural and language unification as the 
necessary form of communication ties and information supply between its subjects. These laws spread not only 
on managers and engineering and technical personnel, but also on workers and employees, serving on 
production and realization of commodity flows and services, and also on the numerous army of labor resources, 
which is ready to join and participate in a ramified infrastructure of the market. For the states, which enter the 
world economic structures on the conditions of raw material or consumer servicing zones, there exists a real 
threat of losing the prospect of own national development. 

Regionalism Reconsidered 

In recent years the concept of “globalization”, similar to the closely related terms of “interdependence” and 
“integration”, have been turned into an absolute assuming, by and a large, a positive meaning. These concepts 
are regarded as a kind of universal cure against any difficulties that may accompany economic development. Any 
trends to the contrary are viewed as a backward movement. Quite often, the processes of globalization are 
counterpoised against strengthening of the national economy and measures to protect it from adverse external 
influence. 

However, to get a better understanding of these issues one should bear in mind that any processes that may 
occur in the world have both positive and negative aspects. This refers to the processes of globalization, inter-
dependence, and integration. To some extent, it was already mentioned earlier in this document. Large-scale 
drug industry, terrorism, illicit trade, illegal migration, money laundering, and other manifestations of organized 
crime are also vivid manifestations of globalization, inter-dependence and integration. Such destructive 
components of globalization and inter-dependence have their inherent laws of development. If not counteracted 
by the organized power of the state, these phenomena may take the upper hand subduing the economy overall. 
This is evidenced by experience scored by many countries in the world. 

Globalization without the state’s regulatory role is the backbone of the neo-liberal model of globalization, which 
has prevailed in recent decades not only in theory but in practical terms. Its key features are as follows: 

Emphasis on the economic regulation of countries comprising part of the world economy on a rigid monetary 
basis; 

Spontaneous market mechanisms are proclaimed to be the main, or the only in certain instances, means of 
control over development; 

National economic complex, sovereignty, and even the state itself are at times viewed as extinct categories, 
while bypassing these categories as fast as possible is presented as a real success; 

Main efforts are directed at weakening the economic role of the state, at liberalization and deregulation [12].  

In this connection, it would be apt to emphasize the changing role of such international economic organizations 
as WTO, OECD, IMF, and others. They make their key strategic and tactical decisions in a very specific role; rather 
they adopt decisions in direct proportion to economic capacity or to the amount of contributions made to their 
funds. Such a policy turns them, mostly, into a political tool of most economically advanced countries and into a 
means of implementing the course towards overall liberalization of other countries’ economies. The 
recommendations worked out by these institutions (primarily by IMF) are of voluntary-cum-obligatory character: 
without testing and consent provided by these organizations a majority of Western, creditors and investors 
would not dare to invest their capital in any particular country [13]. 

Neo-liberalism in its pure form is hardly suitable for the newly independent states. Following its principles, they 
may jeopardize their economic security. Any radical restructuring of political, social and economic relations, just 
as a transition from command-administrative economic model to market mechanisms, without the controlling 
role of the state, would be ruinous for these countries. It has been repeatedly stressed already.  

Liberalization, in other words, should not be pursued as the determinant of the national economic security, and 
this principle underlies the policies of all states irrespective of any specific level of economic development. 

Former republics of the Union, have different attitudes towards globalization. This attitude is largely determined 
by interaction of two mutually interwoven, albeit contradictory, trends. The first trend is due to a desire to 
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mobilize the available resources through state efforts and use them to develop the domestic market and the 
entire national-economic complex. It is often accompanied by rigid measures of protectionism. The second trend 
is aimed at accelerated integration in the world economy, which, on the contrary, requires the well-known 
liberalization of economic relations, use of foreign financial capacities and technologies. 

Both trends rely on existing imperatives while their backbone is the phenomenon of lopsided economic 
development inherited from Soviet time, orientation towards rigid central planning, lack of sufficient domestic 
potential for the successful modernization, absence of a developed internal market, skilled labor, technologies, 
etc. 

These trends have determined by many experts through two approaches to a market modernization of Uzbekis-
tan’s economy and, consequently, two groups of interests: 

The method of spontaneous liberalization of prices and trade under the existing structural economic inter-
relations. 

The policy of self-sufficiency under strong administrative control and partial introduction of market tools. 

Both approaches, in the opinion of the above-quoted author, are wholly unacceptable for Uzbekistan for the 
following reasons: first, the method of quick market liberalization of prices and trade, as well as emphasis on 
creating, jointly with foreign capital, big companies geared to the world market may aggravate the social and 
economic situation in the Republic. Second, such joint companies in the conditions of weak modern 
infrastructure may prove unprofitable and will require constant protection and subsidies from the state. As a 
result the return on new investment will be quite small. Any of these factors may jeopardize the national 
economic security. 

The best way to resolve the contradiction between the two above-specified trends is to reasonably and 
pragmatically combine openness (liberalization), i.e., globalization imperatives, and protection of national 
economic interests or, to put it differently, to combine active involvement of the state in economic development 
with privately owned businesses. It was precisely this approach that was used for many years by such countries 
like China, South Korea, Taiwan, and Malaysia where the role of the state in economic development was 
enormous. 

There are sufficient reasons to infer from the above-said that the nation state in current conditions is the main 
and indispensable guarantor of relations, legal norms and institutions, which constitute the backbone of the 
modern market economy, hence, it is a guarantor of the national economic security. What is more, the nation 
state, at least in the case of newly independent states, is a also a guarantor ensuring their normal and painless 
(avoiding any crises) joining the world economy, in other words, a guarantor of their globalization. 

In this connection the way towards globalization combines, as one can look upon it, three aspects: first - 
strengthening of the national economy based on market principles and ensuring national economic security, 
second – development of the regional economic integration and regional security system, and, finally, the third – 
joining the world economic system. Naturally, these tasks are not to be resolved in any certain order or time 
sequence, as they can be resolved and are resolved as a rule simultaneously as possibilities and favorable 
conditions permit. 

At this point we can briefly touch upon the second aspect – the regional economic integration and the system of 
regional security. 

These processes are also stipulated by close economic relations, which continue to exert their influence until 
today. It is not accidental that in 2010 Uzbekistan’s share of foreign trade with CIS countries accounted for 
37.6% as compared with 36% of foreign trade operations with economically developed states and 26% with 
developing countries. It is noteworthy that Russia accounted for the biggest share (15.8%) in the Republic’s trade 
turnover [14]. 

Rapprochement between these two countries is a natural historical process that has been in place at all times, 
unrelated to the fact of existence of the Soviet Union. That is why none of the post-Soviet states has come out 
against the integration processes. It seems like this phrase may be a clue to a strange situation in which nobody 
is opposing integration and at the same time nobody is in a hurry to develop it. 

The Ex-Soviet geopolitical space is close to the world economy, that is to say that it is not an amorphous mass of 
some accidentally set of collapsing and colliding units. This space has been distinctly divided between the 
independent sovereign states possessing their own borders, their special national interests, priorities and 
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targets, including those in the area of economic relations. However close or even intimately related peoples 
inhabiting these states could be there are still state borders between them, which cannot be crossed at one’s 
own will with impunity, even in cases where the next of kin live just across the border. It means that «fraternal» 
relations, a phrase very common in Soviet time, do not regulate the ties between these states any more, rather 
the national and state interests regulate them. Such interests, as the world experience shows, quite often would 
not take into consideration kindred, ethnical or religious sentiments. They develop according to other laws, 
which are stipulated by geopolitics, national security interests, balance of powers, protection of sovereignty, etc. 

Economic interdependence within the frame of any integrative association requires constant coordination of 
economic policies among the member countries and, in this respect; it cannot help infringing, to a certain extent, 
upon their sovereignty. Nevertheless, such infringement extends to any participants of integration associations 
without exception. Thus, ceding a portion of its sovereignty, the state acquires, in the meantime, part of the 
sovereignty of other member states for common usage [15]. According to a witty remark of an American 
economist, the states entering international economic relations sacrifice a certain portion of their freedom for 
the sake of anticipated benefits, similar to a situation when a wedding contract is signed [16]. 

However, the fact of the matter is not just to get any direct economic or other type of benefits. As 
interdependence grows the problem of coordinating the economic policies becomes a real must. An 
uncontrollable and “wild” competition, as an alternative to coordination, becomes ruinous for all parties. Such 
competition turns in effect into “a war against everyone” undermining both national and overall economic 
security. 

It has become a common concept that the way towards global economic security runs through regional security 
systems. Establishment of a global economic security system runs parallel to unfolding world integration 
processes while its components (or subsystems) are regional integrative unions and associations as well as 
international organizations such as WTO, IMF, United Nations Organization, and others. It is common knowledge 
that the European Community countries have achieved remarkable results on this way, with their regional 
associations acting simultaneously as a regional system of economic security. 

The regional systems of economic security are bound to protect at least their members from a double-edged 
threat: first, protect the weaker members from arbitrary actions of the stronger members, and, second, protect 
all of its members from the negative spontaneous influence exercised by the world economy [17]. 

The regional systems of economic security should not necessarily group around any particular center of 
attraction, for example, around Russia in case of CIS. There may be several centers of gravity while the states 
may choose to unite around them to address a relatively limited range of economic issues and problems 
pertaining to their economic security. 

The republics of the Central Asia have already recognized the advantages of such sub-regional cooperation as 
they began to develop cooperation within the frame of different forums with the aim of coordinating the 
national development policies especially in the area of infrastructure development and joint use of resources. 
The need for economic integration among the countries of this region is stipulated, apart from other things, by 
considerable weakening of technological, economic, and trade links between them. For example, Uzbekistan not 
so long ago used in the production of material goods products manufactured by 58 branches of Tajikistan’s 
industry. Besides, Uzbekistan received products of 43 branches of the economy from Turkmenistan delivering in 
its turn products for 62 branches. As for Kyrgyzstan, the indicators were 56 and 54 respectively. The situation 
was quite similar in Uzbekistan’s relations with Kazakhstan [18]. 

 It should also be borne in mind that the geographical situation of the Central Asian states is not so convenient 
and beneficial for foreign trade: it was mentioned already that they have no outlets to open seas and the system 
of communication between them is underdeveloped. Although the Great Silk Route ran through these regions 
since time immemorial, it is very hard to revive now its geo-economic potential that would meet the 
requirements of modern economic development. What is more, the countries of the region depend, to a large 
extent, on the stability in the neighboring countries, in particular, in Afghanistan, Pakistan, India, and Iran. It is 
only a reliable balance of forces and stability, which can be closely associated with it that will allow a 
discontinuous functioning of transportation routes and will facilitate trade with South-East Asia and Europe. 

One can hardly count on any real economic interest to be displayed by the leading world powers such as the 
USA, Germany, Japan, etc. The orientation towards Russia, China, Iran, Pakistan, and Turkey is more likely, as 
they represent the states that have not gone a long way ahead in economic terms as compared with the 
countries of the region under review. 
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The problem of transport also pushes these countries towards integration. The difficulties involved in cargo 
shipment via Russia made the Central Asian states search, as far back as late 1991, for alternative outlets to sea 
routes. The railroad line Tejen - Serakhs - Meshkhed was built linking the countries of the region with Iran. A new 
transport route – the Trans-Caucasian corridor – was developed to include the region under review into the 
European and Asian communication systems. Very soon, Belt & Road Initiative more known as OBOR Strategy of 
Chinese Government may become a good alternative opening and easing logistical and economical interaction 
for Central Asian nations.  

Today, the economic integration between the countries of the region has no alternative and became a real must. 
This process helped the countries, in addition to many other things, to get out of the state of autarchy in which 
some of them were forced into before, and to expand the intra-regional specialization. 

We still remember good start of that process in mid-90th when leaders of Kazakhstan and Uzbekistan made an 
important step towards integration in January 1994 as they signed of the Treaty on a Common Free Economic 
Zone. The Treaty provided for forms and methods of mutually beneficial cooperation and development of 
economic systems. Just a few days after the signing the Republic of Kyrgyzstan joined the Treaty. An Inter-
Government Council of three countries was set up serving as a standing body for discussing and dealing with the 
issues of mutual economic and political interests. The Inter-Government Council deals, in particular, with 
questions of water usage, a most vital issue for Central Asian republics. 

One may recall the fact that in June 1995, five countries of the Central Asia (including Turkmenistan and 
Tajikistan) held, with UN assistance, the Central Asian Conference on Regional Cooperation. The conference 
resulted in a joint declaration stating that the member states are ready to consider four key aspects: economic 
and social development and regional cooperation; a demographic problem (including migration and refugee 
problems), Aral Sea Disaster and related topics of trans-border rivers water resources management. One of the 
program issues at the conference was creating prerequisites for further development of economic integration 
within Central Asia [19].  

Another moment of their common history was connected to the CIS Summit in February 1996, where three 
states – Kazakhstan, Uzbekistan and Kyrgyzstan – agreed to contribute a startup capital for establishing the 
Central Asian Bank of Cooperation and Development (CABD) based in Almaty. 

Today, Uzbekistan reconsidering its foreign policy priorities making regional prism as its focal point. Uzbek 
President Shavkat Mirziyoyev repeatedly emphasized it in the 72d Session of General Assembly of UNO (Sept.19, 
2017) and during the International Conference on Afghanistan held in Tashkent in March 27, 2018, applying to 
regional nations for close cooperation to resist to common security threats and build safe future.  

Indeed, there are a number of objective conditions and prerequisites for the integration of Central Asian 
republics. It implies equal start-up conditions of economic development, identity of social and economic 
problems, single transport and power industry communications, and water resources. In addition, there are 
common threats to the security of all nations of this region. 

Therefore, it can be asserted that the establishment of the Commonwealth of the Central Asian States is a 
practical implementation of the principle regionalism. The regional security here plays the role of an 
indispensable mediator between the national and general global security. That makes the principal to globalism 
through regionalism clearer, as only having provisioned mutual understanding and cooperation of states of 
certain regions, in the sectors dangerous with conflict situations especially, possible to outline the ways of peace 
and stability achievement in wide scale.  

Whatever the process of globalization may by indeed, the author considers that in present day conditions the 
guarantee of legal norms and formations based on the functioning of market business and guarantee of 
economic security can be achieved through complex measures and mechanism by any state clearly 
understanding its national interests and equally accounting the needs of its partner. However, considering the 
legacy and burden of the past, nation building may take a whole epoch. That is why these processes are 
inseparable from each other and exist in such constantly. 
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TEKNOLOJİK GELİŞMELER IŞIĞINDA DİJİTAL ANNELİK KAVRAMI 

Mustafa BOSTANCI 
Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi 

ÖZ 

Teknolojik gelişmeler ve internetin yaygınlaşması ile gündelik hayatımızda yeni iletişim ortamları ortaya 
çıkmaktadır. Geleneksel medyanın aksine, yeni medya ve iletişim ortamları ebeveynler tarafından sık 
kullanılmayan, daha çok gençlerin ve çocukların ilgi duyduğu ortamlardır. Çocuklarını her türlü zararlı alışkanlık ve 
olumsuz etkilerden korumayı doğal görevi olarak yapan ebeveynlerin ise bu mecralarda çocuklarını 
koruyabilecekleri ve doğru yönlendirebilecekleri dijital becerilere sahip olmaları önemlidir. Yaşanan teknolojik 
gelişmelerle birlikte artık dijital anne babalardan bahsedilmektedir. Çok erken yaşlarda teknoloji ile tanışan 
çocuklar için ebeveyn yönlendirmesi önem arzetmektedir. 

Çalışma kapsamında dijital annelik kavramı iki boyutlu olarak ele alınmaktadır. İlki, “teknoloji annelere hamilelik 
ve bebek bakımı sürecinde nasıl yardım edebilir?” sorusuna cevap arama boyutudur. Yeni nesil anneler yeni 
iletişim imkanlarını kullanarak diğer anneler ile iletişim kurabilme ve onlar tarafından üretilmiş dijital içeriklere 
erişebilme imkanına sahiptir. İkinci boyut ise, çocuğun ilk öğretmeni olan annelerin çocuklarını yeni iletişim 
teknolojilerini etkin kullanma ve zararlarından korunmayı öğretmesi boyutudur. Her iki boyut itibariyle de dijital 
annelik yapabilmenin gerekliliği birtakım dijital becerilere sahip olmaktır. Bu çalışma dijital annelik kavramını bu 
iki boyut itibariyle açıklamaya çalışmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İletişim, Teknoloji, Dijital Ebeveyn, Dijital Anne 

DIGITAL MOTHERHOOD CONCEPT IN LIGHT OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS 

ABSTRACT 

With the technological developments and the widespread of the internet, new communication mediums emerge 
in our daily lives. Unlike traditional media, new media and communication mediums are not often used by 
parents and are often the places where young people and children are interested. It is important that parents 
who have a natural duty to protect their children from all kinds of harmful habits and adverse effects have digital 
skills to protect and correctly direct their children. Along with the technological developments, digital parents 
are mentioned. Parental guidance is very important for children who meet technology at very early ages. 

The concept of digital motherhood is discussed in two dimensions in this study. The first is the answer to the 
question of how can technology help mothers in the process of pregnancy and baby care? New generation 
mothers have the opportunity to communicate with other mothers by using new communication facilities and to 
access digital content produced by them. The second dimension is about the ability of mothers who are the first 
teachers of the child to teaching their children use new communication technologies effectively and to protect 
them from harm. The need for digital motherhood in both dimensions is to have some digital skills. This study 
tries to explain the concept of digital motherhood in terms of these two dimensions. 

Keywords: Communication, Technology, Digital Parent, Digital Mother 

GİRİŞ 

Teknoloji etkili bir şekilde gelişmeye devam etmektedir. Kırsal araziler asfalt yollara dönüşmesi gibi tüm yeni 
adımlar bilgi ve iletişim için olmaktadır. Hayatımızı yönlendiren şeyler ise somut gelişmelerin ötesinde soyut 
olanlardır. Eve ulaşan bir kablo görünmeyebilir ama bir gerçekliğin parçasıdır. Evlerimize kadar ulaşan kablolar 
bizleri teknolojiye bağımlı kılmaktadır. Elektrik, su gibi temel gereksinimlerin ötesinde artık internet de temel bir 
gereksinime dönüşmüştür (Dijk, 2006:1). Teknolojik gelişmeler yalnızca iletişim süreçlerini etkilemekle kalmamış, 
aynı zamanda toplumsal dinamikleri oluşturan birtakım kavramlar üzerinde yeniden düşünmeyi de zorunlu 
kılmıştır. Bu noktada toplumun en temel yapıtaşı olan aile ve ebeveynlik kavramları yeni bir boyut kazanmıştır. 
Ailenin yaşamını sağlıklı ve başarılı bir şekilde devam ettirmesi hususundan birinci derecede sorumlu olan 
ebeveynler için teknolojik gelişmelerin etkisiyle birlikte yeni sorumluluklar ortaya çıkmıştır. Ailenin yeni 
teknolojilere uyum sağlaması, kullanım pratiklerinin geliştirilmesi, tehdit ve fırsatların farkına varılması 
konularında ebeveynlerin kendilerini geliştirmeleri ve aile fertlerini bilinçlendirmeleri önemli hale gelmiştir. 

Teknoloji, ebeveynlerin çocuklarını gözlemleme davranışlarını geliştirerek yardımcı olmaktadır (Dishion, 
McMahon, 1998:61). Gündelik hayatta bir ebeveyn çocuğu yanında değilken onun nerede, kimlerle olduğunu 
merak etmektedir. Aynı şekilde çok çeşitli içeriklere sahip dijital mecralarda çocukların denetimsiz bırakılması bu 
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mecraların riskleri karşısında gerekli tedbirlerin alınmaması anlamına gelmektedir (Yay, 2017:19). Çocukların 
dijital erişim ve kullanımında ebeveynler önemli bir role sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri’nde ebeveynlerin 
%50’den fazlası çocuklarının ziyaret ettikleri internet sitelerini ve sosyal medya profillerini kontrol etmekte 
(Anderson, 2016:2) ve ebeveynlerin %90’ından fazlası çevrimiçi davranışları konusunda çocuklarıyla sohbet 
etmektedir (Anderson, 2016:4). Ebeveynlerin çocuklarına olan ilgi ve merakı sadece gerçek hayat ile sınırlı 
kalmamakta, aynı zamanda birer dijital kimliğe sahip oldukları gerçeğinden hareketle çevrimiçi davranışların 
takibi ve denetimine de yoğunlaşmaktadır.  

Ebeveynler çocuklarının çevrimiçi davranışlarını kontrol etmek için çeşitli yazılımlardan yararlanabilmektedir. 
Çeşitli internet filtreleri, spam ve virüs temizleyiciler gibi yazılımlar sayesinde çocukların birtakım tehditler 
karşısında savunmasız kalmasının önüne geçilmektedir. Ebeveyn denetimi için özel geliştirilmiş yazılım ve 
uygulamalar sayesinde hem kişisel bilgisayar kullanımına yönelik hem de mobil cihazlara yönelik farklı kontrol ve 
koruma yöntemleri tercih edilebilmektedir. Aslan’a göre (2016:23); 2010-2015 yılları arasında bu tarz yazılımları 
tercih eden ebeveynlerin sayısında artış görülmektedir. 

Teknoloji ve çocuk ilişkisinde tamamen engelleyici ya da aşırı kontrol düzeyinde bir anlayış doğru kabul 
edilmemektedir. Teknolojinin doğru kullanımı daha çok ebeveynlerin sorumluluğunda olmaktadır. Teknoloji 
kullanımına geç başlayan ya da henüz başlamamış olan ebeveynler aile bireylerine teknoloji kullanımı konusunda 
yeterli düzeyde rehberlik yapamamaktadır (Aral, Keskin, 2018:318). Çocukların teknoloji ile ilk karşılaşmaları ev 
ortamında ve ebeveynler vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Evde başlayan ilk teknoloji kullanımı okul ve sosyal çevre 
ile genişlemektedir. Teknolojinin doğru ve etkin kullanımı hususunda gerekli bilgilendirmenin ebeveynler 
tarafından yapılması gerekmektedir. Aile fertlerini teknolojik konularda eğitebilme becerisi bu teknolojileri 
yakından tanıyan ebeveynler tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Geleneksel ebeveyn yaklaşımı teknolojinin de 
etkisiyle değişim göstermekte yeni bir kavram olan dijital ebeveynlik kavramını ortaya çıkarmaktadır. 

DİJİTAL EBEVEYNLİK 

Dijital ebeveynlik kavramını doğuran temel neden, ebeveynlerin çocuklarına dijital dünyada sağlıklı rehberlik 
edebilmeleri için edinmeleri gereken becerilerdir (Yay, 2017:7). Hayatın içerisinde her konuda çocuklarına iyi bir 
rol model olması gereken ebeveynlere, dijital dünya daha fazla sorumluluk yüklemektedir. Doğru bir rol model 
olabilmenin yolu bu teknolojileri kullanabilmekten, fırsat ve risklerinin farkında olmaktan ve yeni gelişmelere açık 
olmaktan geçmektedir.  

 

 

 

Şekil 1: Dijital Ebeveynlik Rolleri 

Yurdakul ve arkadaşları (2013:888) tarafından dijital ebeveynlik rollerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen 
çalışmada beş temel ebeveynlik rolüne vurgu yapılmaktadır. Şekil 1’de yer aldığı gibi dijital ebeveynlik rolleri 
dijital okuryazarlık, farkında olma, kontrol, etik ve yenilikçilik olarak ifade edilmektedir. Dijital okuryazarlık, sorun 
çözümüyle ilgili olarak ihtiyaç duyulan dijital bilgiye erişebilme, erişimi sürdürebilme, erişilen bilgiyi çözebilme, 
değerlendirebilme ve yeni bilgiler katabilme becerilerine sahip olabilmektir (Onursoy, 2018:1007). Farkında olma, 
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dijital mecralarda bulunan içeriklere karşı olumlu-olumsuz ayrımı yapabilmek, fırsat ve risklerin farkına 
varabilmektir. Kontrol, dijital dünyadaki eylemleri kurallar ve sınırlamalarla denetleyebilmektir. Etik, fikri mülkiyet 
haklarına saygı, kişilik haklarına saygı, erişilen bilginin doğruluğu ve güvenilirliğini teyit, özel hayata saygı 
konularında hassasiyeti ifade etmektedir. Yenilikçilik ise, yeni teknolojik gelişmelere açık olmak ve öğrenme 
gayreti göstermektir(Yay, 2017:12).  

Aslan (2016:20) tarafından 2010 – 2015 yılları arasında çocukların internet kullanımlarını konu alan karşılaştırmalı 
bir çalışma gerçekleştirilmiştir. İnternette yaşadıkları sinir bozucu ve üzücü olayları çevresiyle paylaşan çocukların 
oranı 5 yılda %38.1’den %87,5’e yükselmiştir. Yaşadıkları bu olayları ebeveynler ile paylaşma oranı ise 5 yılda 
%71,4’ten %68,4’e düşmüştür. 2015 verilerine göre çocuklar internette yaşadıkları olumsuz deneyimleri öncelikli 
olarak arkadaşları ile paylaşmaktadır (%87,5). Yasaklayıcı ve kısıtlayıcı ebeveyn tutumları çocukların yaşadığı siber 
zorbalık vakaları ve çeşitli olumsuz deneyimleri ebeveynleri ile paylaşmasına engel teşkil etmektedir. Saklayıcı bir 
davranış sergileyen çocuklar bu konuda kendilerini en rahat ifade edebildikleri bireyleri, özellikle arkadaşlarını 
tercih etmektedir. 

Bilgi iletişim teknolojilerinin eğitim sistemiyle olan derin ve geniş entegrasyonu eğitim faaliyetlerinin iletişim ve 
koordinasyon süreçlerini dijital beceriler gerektiren çevrimiçi bir ortama taşımıştır (Huang, 2018:1200). Akıllı 
tahtalar ve tabletlerle başlayan eğitim ortamlarındaki teknolojik değişim, geleneksel veli toplantısının yerini alan 
özel internet siteleri ve mobil uygulamalarla devam etmektedir. Dijital ebeveynlik rollerinden yoksun ve 
teknolojiye yabancı ebeveynler için bu gelişmeler yönetilmesi zor bir sürece işaret etmektedir. Çocuklarının 
eğitim süreçlerini takip etmesi ve eğitim organizasyonu ile sağlıklı iletişim kurması gereken ebeveynler için 
birtakım dijital beceriler önemli birer gereksinime dönüşmektedir.  

DİJİTAL ANNELİK 

Annelik, toplumsal değişimlerin bir sonucu olarak kendisini sürekli yenileyen bir kavram olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Günümüzde annelik daha önceki nesillerden çok farklıdır. Teknolojinin varlığı ve yaygınlığıyla birlikte 
birey annelik yaklaşımını yenileme imkanına erişmektedir (Gibson, Hanson, 2013, 321). Annelik, içinde bulunulan 
çağın sosyal gelişmişlik düzeyinden ve gündelik yaşam pratiklerinden etkilenmektedir. Anneler gerek çocuklarını 
sağlıklı büyütme gerekse hayata hazırlama konusunda eldeki tüm imkanları kullanmaya çalışmaktadır. Anderson 
(2016:13) tarafından gerçekleştirilen araştırma; çocuklarının dijital davranışları konusuna annelerin babalara 
oranla daha fazla ilgili olduklarını ortaya koymaktadır. Anneler çocuklarının çevrimiçi paylaşımlarına, 
tüketebilecekleri çevrimiçi içeriklere, diğer kullanıcılara karşı davranışlarına babalardan daha fazla ilgi 
göstermektedir. 

 

Şekil 2: Dijital Annelik Süreci 

Literatürden hareketle, dijital annelik kavramı iki farklı temel süreci işaret etmektedir. İlki, çocuk sahibi olma 
kararı ve hamilelikle başlayan ve doğum sonrası bebek büyütmeyle devam eden süreçte dijital anneliktir. İkincisi 
ise, aynı zamanda birer dijital ebeveyn olmanın gerektirdiği gibi çocukların eğitildiği ve denetlendiği süreçte dijital 
anneliktir.  

Hamilelik ve Doğum Sürecinde Dijital Annelik 

Son 20 yıllık süreçteki demografik göstergeler, kadınların annelik kararını ertelediklerini ve bu durumun gün 
geçtikçe arttığını göstermektedir. Genellikle bu tercihi yapan yaşlı anneler, doğumdan önce kariyer hedefleyen ve 
sosyal ilişkileri iş ortamında gerçekleşen kişiler olmaktadır (Gibson ve Hanson, 2013:313). Yaşam tarzları ve 
tüketim tercihleri itibariyle geleneksel aile yapısından farklılık gösteren annelerin hamilelik, doğum ve bebek 
bakım bilgilerinin temel kaynağı artık ailenin deneyimli büyükleri olmamaktadır. Teknoloji kullanım becerileri 
itibariyle kendilerinden önceki nesillerden farklı olan yeni nesli annelerin bilgiye erişim ve öğrenme yöntemleri 
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önceki nesillerden farklılık göstermektedir. Yeni nesil annelerin bilgiye erişim ve öğrenme yöntemlerinin 
merkezinde internet siteleri, bloglar, sosyal medya platformları ve mobil uygulamalar bulunmaktadır. 

Annelik tecrübesine sahip kadınlar bu süreçteki hislerini, deneyimlerini ve neler yaşadıklarını bloglar aracılığıyla 
paylaşmaktadır. Kadınlar arasında yaşanan ve kuşaklar arası aktarımla sürdürülen “annelik bilgisi”, elektronik 
ortamda paylaşımın yaygınlaşmasıyla birlikte annelik kültürünü ev içerisinden çıkarmış, sanal dünyada görünür 
hale getirmiştir. Çevrimiçi ortamların sunduğu imkanlarla birlikte, aile ve yakın çevreden sözlü olarak öğrenilen 
anneliğe dair birçok bilgi, annelik deneyimine sahip fakat daha önce tanınmayan kişilerden öğrenilmeye 
başlanmıştır (Teke, 2014:35). Bloglar hem yeni nesil annelerin deneyimlerini paylaştığı hem de hamilelik ve 
doğum süreciyle ilgili yeni şeyler öğrenmek isteyen annelerin sıklıkla tercih ettiği ortamlara dönüşmüştür. 

Teknoloji büyük bir etkileşim, enformasyon ve destek potansiyeline sahiptir. Yeni anneler teknolojiyle birlikte 
sosyal bağlantılar kurabilmekte, annelikle ilgili yeni bilgilere erişebilmektedir (Gibson ve Hanson, 2013:313). Kolay 
paylaşım ve etkileşim imkanı sunan sosyal medya platformları yeni nesil annelerin paylaşım ve öğrenim amaçlı 
sıklıkla tercih ettiği ortamlardır. Özellikle Youtube kanalları ve Facebook grupları dijital annelerin deneyim 
paylaşımı için bir araya geldikleri öncelikli sosyal medya platformları olarak ön plana çıkmaktadır. Dijital anneler 
bu platformlar sayesinde daha önce tanımadıkları fakat deneyimlerine güvendikleri kullanıcılarla iletişim kurarak 
öğrendikleri bilgileri uygulamakta, daha sağlıklı bir hamilelik ve çocuk yetiştirme süreci geçirmeye çalışmaktadır. 
Bu platformlardan öğrendiklerini uygulayan anneler kendi deneyimlerini yine bu platformlar aracılığıyla 
paylaşarak içeriklerin çeşitlenmesine katkı sağlamaktadır.  

Çocuk Yetiştirme Sürecinde Dijital Annelik 

Çocukların teknolojik aletlerle küçük yaşlarda ilk tanıştığı ortam ev ortamı olmaktadır. Çocukların küçük yaşlarda 
öğrendiklerini ilerleyen yaşlarda alışkanlığa dönüştürmesi ihtimalinden hareketle ebeveynlerin sorumlulukları 
artmaktadır. Özellikle 0-6 yaş grubunun teknoloji kullanımına özel hassasiyet gösterilmesi, riskleri azaltmak için 
uzman desteğine başvurulması gerekmektedir (Aral, Keskin, 2018:338). 0-6 yaş grubu çocuklarla ebeveyn 
iletişiminde anneler ön plana çıkmaktadır. Toplumsal annelik rolü gereği çocuklarıyla daha fazla vakit geçiren 
ebeveyn olan annelerin teknoloji konusunda onlara rehberlik yapmaları gerekmektedir. Çocukların ilk teknoloji 
öğretmeni olan annelerin bu süreçte dijital okuryazarlık, farkında olma, kontrol, etik ve yenilikçilik gibi dijital 
ebeveynlik rollerine sahip olmaları önemlidir. 

Problemli teknoloji kullanımını önlemek bakımından ilkokul dönemi en kritik dönemdir. Doğru teknoloji kullanım 
alışkanlığı çocuğa bu dönemde kazandırılırsa sonraki dönemlerde problemli kullanıma mani olmaktadır. İlkokul 
döneminde bu alışkanlığın kazandırılmaması sonraki dönemlerde düzeltmesi çok daha zor problemli teknoloji 
kullanımlarına neden olmaktadır (Yay, 2017:39). Çocuğun teknolojiyle ilk tanıştığı yaşlarda ve ilkokul döneminde 
dijital annelerin sorumluluğu daha fazla olmaktadır. Bu süreç çocuğa temel teknolojik becerilerin öğretildiği, 
birlikte kullanım pratiklerinin geliştirildiği, kullanım saatlerinin sınırlandırıldığı ve kuralların yazılı hale getirilerek 
uyulması için tedbirler alındığı bir süreçtir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Literatürde dijital ebeveynlik kavramıyla ilgili çalışmaların sayısı az olmakla birlikte, dijital annelik kavramını konu 
edinen çalışmalar yok denecek kadar azdır. Yapılan çalışmalar dijital annelik kavramını daha çok annelerin bebek 
bakım sürecinde dijital mecraları bilgi kaynağı olarak kullanmaları olarak ifade etmektedir. Aynı zamanda bazı 
çalışmalarda dijital anneler bebek bakımı konusunda internet sitesi, blog, sosyal medya mecraları aracılığıyla 
deneyimlerini diğer anneler ile paylaşabildikleri vurgulanmaktadır. Dijital annelik kavramının doğum öncesi, 
doğum sonrası bebek bakım sürecinde dijital annelik ve çocuk eğitiminde dijital annelik olmak üzere iki temel 
süreçte ele alınması gerekmektedir. Dijital anneliğin sadece hamilelik ve bebek bakım sürecini kapsamadığı, aynı 
zamanda çocukların ilk öğretmeni olan annelerin teknolojik fırsatlar ve tehditler konusunda da ilk eğitimi verecek 
olan bireyler oldukları unutulmamalıdır. Çocuk yaşta teknoloji ile tanışan bireyler için rol model olan annelerin 
rehberlik rolü önemlidir. Günümüzün çocukları adeta teknolojinin kucağında doğmaktadır. Bu bağlamda 
çocuklara ilk bilgiyi verecek olan dijital annelerdir. Çocuklarına doğru ve etkili rehberlik yapmayı amaçlayan dijital 
annelerin öncelikle bu konuda kendi donanımlarını artırmaları gerekecektir. 

Dijital annelerin teknolojinin riskleri ve fırsatları konusunda bilgilendirilmeleri önemlidir. Hem kamu kurum ve 
kuruluşları, hem de sivil toplum kuruluşları tarafından dijital ebeveynlere yönelik yapılan çalışmaların sayısı 
artırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Bu konuda hizmet veren danışmanlık ve rehberlik merkezlerinin oluşturulması, 
teknolojiye mahkum değil teknolojiye hakim olan ebeveyn ve çocukların yetiştirilmesi için önemli bir adım olarak 
görülmektedir.  
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KÜRESEL HİYERARŞİDE ‘BRICS’: EKLEMLENME Mİ? DENGELEME Mİ? 

Arzu AL 
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Esra DENİZ  

Marmara Üniversitesi 

ÖZ 

Küresel dünya düzenini anlamaya yönelik yapılan araştırmalarda başlangıç noktası olarak genellikle Soğuk Savaş 
kabul edilmektedir. Bu ön kabulün en temel sebebi o zamana kadar dünya sisteminde hegemon gücün tek bir 
devlete ait olmasıdır. Soğuk Savaşta hegemon güç olma yarışına giren iki büyük devletin yarattığı çift kutuplu 
dünya düzeni, ‘hegemon gücün’ her zaman tek bir devlete ait olmadığı gerçeğini açıkça ortaya koymuştur. Soğuk 
Savaşın galibi her ne kadar ABD olsa da 2000’lerin başından itibaren yükselen güçler olarak adlandırılan Brezilya, 
Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika (BRICS) ülkelerinin yükselişi, Soğuk Savaştan sonraki uluslararası sistemin çok 
kutuplu mu yoksa kutupsuz mu olduğu tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Bu tartışmaların anlaşılabilmesi 
için ilk olarak BRICS’lerin uluslararası sisteme olan entegrasyonunu incelemek gerekmektedir.  

Günümüzde dünya düzeninin çok kutuplu olduğunu iddia edenlerin en önemli savı; “BRICS’lerin önemli derecede 
bölgesel etkiye sahip olduğunun bilinmesi ve özellikle Çin’in 21.yy için ABD’nin yerini alabilecek en güçlü aday 
olmasıdır.” Neo realistlere göre çok kutupluluk savaş olasılığını arttıran ve uluslararası sistemi istikrarsızlaştıran 
bir durum iken liberallere göre çok kutupluluk, çok taraflılık ile sonuçlanan ve karşılıklı bağımlılığı da arttıran bir 
sistem olmaktadır. Nitekim BRICS’ler için de yapılan tartışma bu ölçekte olup ‘yeni yükselen güçlerin’ mevcut 
küresel sisteme olan yaklaşımlarında iki temel soru mevcuttur. BRICS’ler mevcut küresel düzene meydan mı 
okuyorlar yoksa var olan düzenin daha adaletli bir hale getirilebilmesi için Küresel Güney’in sesi olup reform mu 
talep ediyorlar? Bu çalışmada incelenmek istenen de BRICS’lerin mevcut küresel sisteme olan entegrasyonlarının 
hala hegemon güç olarak kabul edilen ABD’ye, eklemlenme mi yoksa dengeleme mi olarak gerçekleştiğini ortaya 
koymaktır.  

Anahtar Kelimeler: BRICS, Çok kutupluluk, Dengeleme, Eklemlenme, Küresel Düzen.  

BRICS IN THE GLOBAL HIERARCHY: BANDWAGONING? BALANCING? 

ABSTRACT 

Researches that aim to understand the global world order often accept the Cold War as the beginning point. The 
main reason for this pre-acceptance is because the hegemonic power had always belonged to a single state in 
the world system by that time. The bipolar world order that was created by the two great states which 
competed to become a hegemonic power in the Cold War proved that the ‘hegemonic power’ does not always 
belong to a single state. Despite of the fact that the US became the winner of the Cold War, the rise of Brazil, 
Russia, India, China, South Africa (BRICS), the so-called rising powers since the early 2000s, brought the 
arguments about the post-Cold War international system whether it is multipolar or non-polar. In order to 
understand these discussions, it is necessary to examine the integration of BRICS into the international system. 

The most important argument of those who claim that the current world order is multipolar is that “the BRICS 
are known to have significant regional influences and especially China is the strongest candidate to replace the 
US for the 21st century.” While according to neo-realists, multi-polarity is a system that increases the possibility 
of war and destabilizes the international system, multi-polarity according to liberals results in multilateralism and 
increases interdependence. As a matter of fact, the discussion on BRICSs is at this scale, there are two 
fundamental questions about the approaches of the "new emerging powers" to the current global system. Are 
BRICS challenging the current global order, or are they demanding reform to make the existing order more 
justice as the voices of the Global South? The aim of this study is to examine if the integration of BRICS into the 
existing global system is a process of balancing or bandwagoning with the US, which is still considered as a 
hegemonic power. 

Keywords: BRICS, Multipolarity, Balancing, Bandwagoning, Global Order. 

GİRİŞ  

İlk defa 2001 yılında Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından dünyaya tanıtılan BRIC 
ülkeleri, hızlı büyüyen ekonomilere sahip olmakla birlikte ucuz işgücü üzerinden yaptıkları üretim şekli ile de 



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

219

2000’li yıllardan itibaren dünya ekonomisinin belirgin figürleri haline gelmeye başlamıştır. 1990’lardan itibaren 
dünyada artan ekonomik krizler, G-7’nin sorgulanmasına sebebiyet verirken bir diğer yanıyla ‘Gelişmiş Kuzey’ 
olarak tabir edilen ‘Batı Ülkelerinin’ küresel ekonominin işleyişi için oluşturdukları yönetişimin yetersiz kaldığını 
ortaya koymuştur.
1  

Soğuk Savaşın bitişi ve 2008 Küresel Ekonomik Krizin ortaya çıkışı ile 21.yy, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler 
arasındaki ekonomik ve politik dengelerdeki değişimi gözler önüne sermektedir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği (SSCB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki Soğuk Savaşın SSCB’nin parçalanması ile son bulması, 
ABD’nin uluslararası düzendeki galibiyetini ilan edebilmesini sağlamıştır. 2007 yılının son çeyreğinde hissedilmeye 
başlanan ancak 2008 yılında etkisini tüm dünyada derinlemesine gösteren 2008 küresel krizi ile ABD ve Avrupa 
piyasalarında durgunluk dönemi başlarken özellikle Asya-Pasifik bölgesindeki gelişmekte olan ülkelerde krizin 
hafif atlatılması piyasaların işleyişindeki değişime neden olmuştur. Yabancı yatırımcıların, 2008 Krizinden sonra 
krizden daha az etkilenen ülkelere yatırım yapmak istemesi, dünya piyasalarındaki dengeyi, Batı’dan Doğu’ya 
doğru kaydırırken aynı zamanda küresel politik dengelerdeki değişiminde aynı rotada ilerlemesine neden 
olmuştur.  

BRICS ülkelerinin oluşum amacı üzerine literatürde farklı argümanlar yer alsa da bu çalışmada kabul edilen 
argüman; BRICS’lerin Güney-Güney işbirliğini geliştirebilmek için ortaya çıkmış olmasıdır. Aynı zamanda BRICS’ler 
uluslararası sistemin Batı merkezli olan kurumlar tarafından yönetilmesine de tepki göstermektedirler. Bu 
tepkilerinin somut anlamdaki hususi ispatı ise Yeni Kalkınma Bankası’nın kurulmuş olmasıdır. Yeni Kalkınma 
Bankası; BRICS ülkeleri tarafından kurulan bir uluslararası kalkınma bankası olmaktadır. Dünya Bankasının ve 
IMF’nin ABD merkezli politikalarına tepki olarak kurulduğu bilinen bankanın açılış konuşmasında ise BRICS 
ülkeleri, mevcut sisteme meydan okumadıklarını sadece alternatif olmak istediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca Çin’in 
ekonomisindeki hızlı büyüme ve ABD’den sonra dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olması, küresel dengelerdeki 
ağırlığın batıdan doğuya doğru geçebilmesinin mümkün olup olmadığını da sorgulatmaya başlamıştır. Nitekim 
literatürde BRICS’lerin ABD’yi dengelemeye mi çalıştıkları? Yoksa sisteme ABD üzerinden daha fazla 
eklemlenmeye mi çalıştıkları? ikilemi, cevaplanması zaruri bir hale gelmiştir.        

Çalışmada varılmak istenilen husus ise BRICS’lerin ABD merkezli küresel ekonomik ve politik sisteme 
yaklaşımlarını kavrayabilmek ve bahsi geçen ikilem üzerine çıkarım da bulunabilmektir. Çalışmanın ilk bölümünde 
‘eklemlenme ve dengeleme’ unsurlarının teorik alt yapıları oluşturulurken ikinci bölümünde ise BRICS’lerin 
sisteme olan yaklaşımları analiz edilecektir.  

ULUSLARARASI SİSTEMDE ‘EKLEMLENME’ VE ‘DENGELEME’ 

Uluslararası İlişkiler disiplininde sistemi anlamaya yönelik olarak ortaya atılan düşüncelerin temelinde devletlerin 
birbirlerine karşı davranışlarının analizleri bulunmaktadır (Balta, 2014: 25). Devletler, diğer devletler arasındaki 
konumunu; benimsediği politikalar, sahip olduğu güç, sahip olduğu gücün kullanım metodu ve bu güç araçlarının 
nelerden oluştuğu hususları ile belirlemektedir. Modern anlamda uluslararası düzenin oluşmasının temeli 1648 
Vestfalya Anlaşmalarına dayanmaktadır. Vestfalyan Düzende egemen devletler, uluslararası alanda eşitlerdir, 
dolayısıyla bir devlet başka bir devletten uluslararası arenada üstün olmadığı için ‘devletlerin devleti’ yani tüm 
uluslararası sistemi yöneten bir aktörde bulunmamaktadır. Bir üst aktörün bulunmaması devletlerin yapısal 
anlamda anarşi içinde olduğunu göstermektedir (Balta, 2014: 34-35). Devletler, dışarıda var olan anarşi sebebiyle 
birbirleriyle güç mücadelesi içindedirler. Klasik Realizm’in öncüsü olan Hans J. Morgenthau, güç kavramını “çıkar” 
kavramı ile özdeşleştirerek tanımlamaktadır. Çıkar kavramını politikanın özü olarak ifade eden Morgenthau, 
gücün aynı zamanda bir insanın başka bir insanın üzerinde kurduğu tüm üstünlükler anlamına geldiğini de ifade 
etmektedir. Dolayısıyla çıkarları için mücadele eden bireylerin veya devletlerin, gücü bu çerçevede kullanmak için 
çaba göstermeleri gerekmektedir (Morgenthau,1970: 10-13). Klasik Realist bakış ile güç, bir aktörün başka 
aktörlere bir şeyleri “yaptırma ya da yaptırmama” özelliğidir. Realistler, bir devletin diğer devleti nasıl etkilediğini 
ve devletlerin mevcut sistemdeki potansiyellerini, güç kavramını uluslararası ilişkilerin merkezine alarak 
değerlendirirler. Bir diğer taraftan klasik realistlere göre güç ilişkiseldir, dolayısıyla bir devletin gücünün içerde 
azalıp artması çok önemli değildir, asıl önemli şey rakip olan diğer devletlerle arasındaki gücün niceliksel 
durumudur. Askeri yetenek, kişi başına düşen milli gelir ve nüfus, realistler için en önemli güç göstergeleri 
olmaktadır (Goldstein ve Pevehouse, 2017: 90-91). Yapısal Realizm’in öncüsü Kenneth Waltz, Klasik Realizm’den 
farklı olarak gücü merkeze almadan “araç” olarak tanımlamaktadır. Waltz’a göre devletlerin temel endişesi 

                                                      
1 Bretton Woods Sistemi Ve Küreselleşme İlişkisinin Ayrıntılı Anlatımı İçin Ayrıca Bkz. Arzu Al, Gökhan Katıtaş, Uluslararası 
Politik Ekonomi Var Olanın Fark Edilişi, Savaş Yayınevi, 2017.   
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güçlerini arttırmak değil uluslararası sistemde varlıklarını idame ettirebilmektir. Nitekim uluslararası ilişkilerin 
yapısını anarşi ve kargaşa içinde olarak ön kabul alan realistler için “güvenlik” endişesi, “güçlenebilme” 
endişesinden önce gelebilmektedir (Gözen, 2014: 176-177). Devletlerin birbirlerine karşı sürekli tedbir halinde 
olmaları gerektiğini düşünen Waltz, uluslararası sistemin doğa durumunu ‘savaş’ olarak tanımlamaktadır. 
Devletleri kontrol edecek bir üst aktörün bulunmaması, bir devletin başka bir devlete kuvvet kullanabilme 
ihtimalini hep olasılık halinde tutmaktadır. Bu durumu da Waltz, ‘Her an savaş çıkma ihtimali’ olarak 
nitelendirmektedir (Waltz, 2015: 129-130).  

Uluslararası düzendeki anarşi ve devletlerin ‘her an savaşabilme durumu’, realistlere göre dengelenebilmektedir. 
Güç kapasitesindeki dağılım uluslararası sistemin; tek kutuplu, iki kutuplu, çok kutuplu olarak tarif edilebilmesini 
sağlamaktadır. Devletler arası ittifaklar, bir başka devlet veya devletlerin gücünün dengelenerek, uluslararası 
sistemin savaş doğasının kontrol edilebilmesine neden olmaktadır (Viotti ve Kauppi, 2016: 58-59). Güç dengesi 
teorisine göre devletler karşı-dengeleme yaparak başka devletlerin gücünü kontrol altında tutmaktadır ki bu 
durum uluslararası sistemde istikrar sağlamaktadır. Gözden kaçırılmaması gereken önemli bir husus ise istikrar, 
barışın oluşturulması anlamında değil savaşların devamlılığı ile devam ettirilen güç dengesinin sürekliliğidir 
(Goldstein ve Pevehouse, 2017: 95). Devletlerin her zaman güçlü devlet veya devletlere karşı ‘dengeleme’ 
yapacağı algısı büyük bir yanılgı olmaktadır. Bazen özellikle küçük devletler, büyük devletlere ‘eklemlenme’ başka 
bir ifadeyle ‘peşine takılma’ yapabilmektedirler.2 Schweller, güç dengesindeki dengeleme durumuna getirdiği 
yorumda şunu ifade etmiştir; Devletler, işgal altında kalabilme ihtimaline karşılık askeri ittifaklarını geliştirirler ve 
böylece büyük güce karşı ya da karşı ittifaka karşı daha fazla askeri güç elde etmiş olurlar. Bu askeri güçlenme 
durumu, karşı ittifakın gücünü dengelemek için oluşturulmaktadır (Schweller, 1997: 18-19). Güç dengesi 
teorisinin devletlerin dış politika stratejilerini açıklayabilmesi kavramsal kargaşaların oluşmasına veya bir 
kavramın içerdiği geniş anlamın sınıflandırılması gerekliliğine yol açmıştır. Schweller, bahsi geçen literatür 
tartışmasına 3 ilke yöntemiyle ışık tutmuştur. Dengelemenin 3 ilkesi;  

1. Bölgesel hegemonlar için açıklanması gerekir. Bölgesinde hakimiyet kurmuş güçler diğer güçleri 
dengelemek için hareket ederler.     

2. Bütün güçler için geçerliliği olan bir durumdur; devletler güç kapasitelerini arttırarak uluslararası 
sistemde daha fazla avantaj sağlamaya çalışırlar.  

3. Devletler tehlike altında hissettiklerinde diğer devletlere karşı ittifak geliştirerek askeri güç kapasitelerini 
arttırmaya çalışırlar. Böylece tehlike altındaki devletler, askeri güç kapasitesi oranlarını dengeleyerek 
kendilerini güvende tutmaya çalışırlar (Schweller). 

Çalışmada Schweller’in ortaya koymuş olduğu 3 ilke ayrı açılardan BRICS’lerin dış politika kapsamı altında 
incelenecektir.  

BRICS ÜLKELERİNİN DIŞ POLİTİKA STRATEJİLERİ  

Schweller’in ifade ettiği 3 ilkenin birincisi, bölgesel hegemonların hâkimiyetlerini kaybetmemek ve bölgelerinde 
yükselen güç kapasitelerine karşı ittifak geliştirerek dengeleme stratejisini benimsemektir.3 BRICS ülkelerinin 
uluslararası sisteme olan entegrasyonunu anlayabilmek için de dış politika stratejilerine bakmak gerekmektedir. 
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ülkelerinden oluşan BRICS ülkeleri 2000’lerin başından itibaren 
literatürde tartışılan enformel bir ittifaktır. 2006 yılında İttifak olarak ilk buluşmasını gerçekleştiren BRIC ülkeleri 
2010 yılında Güney Afrika’yı da dâhil ederek (Policy Department DG External Policies, 2012: 6) bölgesel güçlerden 
oluşan, ancak evrensel işbirliği hedefleyen bir ittifak olduklarını göstermişlerdir.  

İttifakta en etkin bölgesel güç elbette Çin olmaktadır. ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra artan Asya 
hakimiyeti, Soğuk Savaş zamanı her ne kadar Vietnam yenilgisi ile zayıflamış olsa da 1980’lerin sonuna kadar 
Asya’da ABD hakimiyeti güçlü olmuştur (Ikenberry, 2014: 42). 1980’lerden itibaren gelişen Çin ekonomisi, 
bölgede ABD’nin karşısına ülkenin güçlü bir rakip olarak çıkabilmesini sağlamıştır. 1978-1989 yılları arasında 
ekonomik gelişmeye odaklandığı için Çin, Asya’da barışı teşvik etmeye yönelik bir dış politika stratejisi izleyerek 
Emine Akçay Alagöz’ün ifade ettiği tabir ile ‘hegemonla yaşamayı öğrenmek’ üzerine bir yaklaşım ile hareket 
                                                      
2 Güç Dengesi Teorisi, Devletlerin Dış Politikada Hareket Etmesi Gereken Stratejileri Belirler. Bu Stratejik Terimlerden Biri 
‘Balancing’ Yani Türkçe İfadesiyle ‘Dengelemek’ Olduğu Gibi Bir Diğer Terimi İse ‘Bandwagoning’dir. ‘Bandwagoning’in Türkçe 
Çevirisi ‘Peşine Takılma’ Veya ‘Eklemlenme’ Şeklinde Kullanılabilmektedir. Detaylı Bilgi İçin Bkz. Erdem Özlük, Dengeleme Mi 
Peşine Takılmak Mı?: Dış Politika Stratejilerini Yeniden Düşünmek, Akademik Bakış, C.10, S.10, 2017, S.224.      
3 Detaylı Bilgi İçin Bkz. Randall L. Schweller, Missed Opportunities And Unanswered Threats: Domestic Constraints On The 
Balance Of Power, Http://Citeseerx.İst.Psu.Edu/Viewdoc/Download?Doi=10.1.1.457. 3220&Rep=Rep1&Type=Pdf, (Erişim 
Tarihi: 5.07.2019). 
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etmiştir (Akçay Alagöz, 2019: 83). Şi Cinping’in başa geçmesiyle birlikte Çin’in 2020 ülke hedefinin gelişmiş ülke 
statüsüne sahip olmak, 2050 hedefinin ise dünyanın en büyük ekonomisi olmayı başarabilmek olduğu 
bilinmektedir (Akçay Alagöz, 2019: 84).  

Tablo 1: Çin’in yıllara göre Dolar ($) cinsinden GSYİH değeri.   

 

Kaynak: World Bank Data  

Tablo 1’de 1990’ların sonundan itibaren Çin’in ekonomik ivmesinin yükselen bir seyirde hareket ettiği 
görülmektedir. Yine Dünya Bankası verilerine göre 2018 yılında Çin’in GSYİH yaklaşık olarak 13 trilyon dolardır.4 
Çin bugün için dünyadaki en büyük ikinci ekonomi konumundadır. Çin’in ekonomik gücünün artması ile paralel 
olarak Asya’daki saldırgan dış politika hamleleri Asya’nın hegemonyasını tümüyle ele geçirmeye başlayan ülkenin 
artık Çin olduğunu göstermektedir. Tarihsel olarak Çin, Doğu Asya’da yüzyıllar boyunca bölgesel hegemon aktör 
olarak elbette rol almıştır. Ancak günümüzde Çin büyüyen ekonomisi ve artan siyasi etkinliğiyle Doğu Asya’da 
yeniden tam anlamıyla bir hegemonya kurmaya çalışmaktadır. Çin’in bu politikasını etkileyen en temel unsur 
Doğu Asya’daki ABD askeri varlığının da git gide artıyor oluşudur (Pugh, 2017). Çin ve ABD arasında zaman zaman 
sıcak çatışmaya dönme ihtimali olan gerginliklerin artması, Doğu Asya’da devletlerin askeri varlıklarının sürekli 
artmasına neden olmaktadır. ABD’nin Doğu Asya’da etkinliğinin artmasıyla Çin’in askeri, ekonomik ve siyasi 
alanda bölgedeki ilişkilerini arttırma girişimleri dengeleme olarak okunabilmektedir.  

Temmuz 2015’de resmi olarak faaliyete geçen Yeni Kalkınma Bankası da Çin’in sadece bölgesel değil küresel 
anlamda da ABD ve ABD merkezli kurumları dengeleyebilmek için attığı bir adım olarak yorumlanabilmektedir. 
BRICS ülkelerinin nakit sıkıntısı yaşamaması için ittifak ile kurulan Yeni Kalkınma Bankasına en fazla mali desteği 
41 milyar dolar ile Çin sağlarken, Rusya, Hindistan, Brezilya ise 18’er milyar dolar ortak havuza aktarmaktadırlar.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Detaylı Bilgi İçin Bkz.  Https://Data.Worldbank.Org/İndicator/Ny.Gdp.Mktp.Cd?Locations=Cn (Erişim Tarihi: 5.7.2019) 
5 Detaylı Bilgi İçin Bkz. Https://Www.Bloomberght.Com/Haberler/Haber/1814204-Bricsin-Yeni-Kalkinma-Bankasi-Acildi (Erişim 
Tarihi: 5.7.2019) 
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Tablo 2: BRICS ülkelerinin 2011 yılına ait Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri     

 

Kaynak: Narin ve Kutluay, 2013: 41 

Narin ve Kutluay’ın çalışmalarında kullandıkları IMF verilerine ait tablo BRICS ülkelerinin yüz ölçümleri, iş gücü 
oranı, nüfus büyüklükleri gibi bir ülkenin temel güç araçlarını oluşturacak verileri göstermektedir. Bu tabloya göre 
BRICS ülkeleri genç ve büyük nüfusları ve geniş yüz ölçümleri ile güç kapasitelerini arttırabilecek uygun araçlara 
sahiptirler. Nitekim BRICS’in giderek artan işbirliği ve küresel yönetişimdeki etkin politikası, Schweller’in 
dengeleme için sınıflandırdığı ikinci ilke üzerinden yorumlanabilmektedir. Çin’in bölgesel hegemonya üzerinden 
okunabilecek olan dengeleme dış politika stratejisi, Brezilya, Hindistan, Rusya, Güney Afrika için güç kapasitelerini 
arttırarak uluslararası sistemde daha fazla avantaj elde edebilmek olarak yorumlanabilmektedir.  

SONUÇ  

2008 yılında ortaya çıkan küresel finansal kriz yükselen piyasaları da etkisi altına alarak yeni politik-ekonomik 
düzende bazı yapısal sonuçlar meydana getirmiştir. Nitekim kriz ortaya çıkmadan önce Soğuk Savaşın sona 
ermesiyle tek kutuplu sistemin odağı haline gelen ABD’ye yönelik dengeleyici güç odaklarının oluştuğu yönünde 
tartışmalar oluşmaya başlamıştır. Krizin batı piyasalarında etkili olması özellikle de ABD odaklı bir kriz olmasıyla 
ABD’nin tek kutuplu sistemdeki hegemon rolünün sorgulanmaya başlayacağı tartışmaları da oluşturmuştur. Böyle 
bir ortamda ortaya çıkan BRICS ülkeleri, 2008 krizi sonrası çok kutuplu sistemin hem yeni aktörü olurken hem de 
ABD’yi dengeleyici politikalar uygulamaya başladılar. Ancak bu dengeleyici politikalar BRICS ittifakı içerisinde olan 
ülkelerin kendi bölgelerinde bölgesel hegemon olma çabasından kaynaklanmaktadır. BRICS ittifakındaki ülkelerin 
bölgesel düzlemde siyasi ve ekonomik işbirliklerini desteklemesi uluslararası sistemde ABD’yi dengeleme 
politikaları olarak görülürken diğer taraftan Schweller’in dengeleme stratejinin son ilkesi olarak öne sürdüğü 
askeri ittifakların oluşmasının gerekliliği ise BRICS içerisindeki zayıf bir noktayı da işaret etmektedir. BRICS 
İttifakının askeri kanadının oluşmaması, ittifak ülkelerinin bütüncül anlamda dengeleme politikalarının zayıf 
olduğunu göstermektedir. Yine de BRICS ülkelerinin mevcut sistemin kurumlarındaki reform talepleri ve yeni 
kurumlar inşa etmesi düşünüldüğünde çok kutuplu sistemde ABD hegemonyasını zayıflatabilecek, 
dengeleyebilecek politikalar uygulaması gelecek dönemlerde daha belirgin hale gelecektir. 
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ÖZ 

Çalışma hayatındaki insan ilişkilerinin şekillenmesinde en önemli unsurlardan biri de motivasyondur. Kurum ve 
kuruluşların hedef ve amaçlarına ulaşabilmelerinin yolu, çalışanların çabalarını hedef ve amaçlara doğru 
yönlendirmeyle mümkündür. Çalışanların hedefledikleri işleri bitirmekteki istekliliği ve yaptıkları işleri 
benimsemesi bu yönlendirmeyle mümkündür. Motivasyon düzeyi çalışanların işe karşı duydukları çalışma 
istekliliğidir. Çalışanların istek ve beklentilerinin gözetilip karşılanması kurum ve kuruluşların hedef ve amaçlarına 
ulaşmalarında büyük rol oynamaktadır. Çalışanların başarısı ile doyuma ulaşma seviyeleri doğru orantılıdır. 
Başarılı personele sahip olan işletme ve kurumların daha etkin ve verimli şekilde amaçlarına ulaşması daha da 
kolaylaşacaktır. Çalışanların kendilerini motive etmeleri ve içsel huzura ulaşmaları ancak yeterli motivasyon ile 
gerçekleşebilmektedir. Bu çalışmada Eskişehir’de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren yetkili bayii çalışanlarının 
motivasyonu ve bu motivasyonun kendi performans algıları ve iş tatminleri üzerindeki etkisini incelemektir. Bu 
kapsamda otomotiv sektörü bayilerindeki 263 çalışana ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda motivasyonun 
performans ile (r=0,488  p<0,05) orta düzeyde bir ilişki, motivasyon ile iş tatmini arasında (r=0,889  p<0,05) 
yüksek düzeyde bir ilişki ve iş tatmini ile performans arasında (r=0,460  p<0,05) orta düzeyde bir ilişki 
saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, İş Tatmini, Performans 

MOTIVATION OF EMPLOYEES TO WORK IN RELATION TO JOB SATISFACTION AND PERFORMANCE 

ABSTRACT 

Motivation is one of the most important factors in shaping human relations in working life. The way institutions 
and organizations reach their goals and objectives is possible by directing their employees ' efforts towards their 
goals and goals. It is possible for the employees to adopt their willingness to finish their targeted work and their 
work. Motivation level is the willingness of employees to work against the job. Monitoring and meeting 
employees ' wishes and expectations plays a major role in achieving the goals and objectives of institutions and 
organizations. The success of the employees and the level of satisfaction are directly proportional. It will be 
easier for businesses and institutions with successful personnel to achieve their goals more effectively and 
efficiently. The motivation of employees to motivate themselves and reach inner peace can only be achieved 
with sufficient motivation. In this study, it is aimed to examine the motivation of authorized dealers in 
automotive sector in Eskişehir and the impact of this motivation on their performance perceptions and job 
satisfaction. 263 employees in automotive sector dealers have been reached within this scope. The results 
showed that there was a high middle relationship between performance and motivation (R=0.488 p<0.05), a 
high level relationship between motivation and satisfaction (r=0.889 p<0.05), and a middle level relationship 
between performance and satisfaction (R=0.460 p<0.05). 

Keywords: Motivation, Job Satisfaction, Performance 

GİRİŞ 

İşletmeler belirli bir büyümenin ardından atalet ve verimsizlik gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu 
durumları engellemek için performans yönetimi uygulanmaya konulmuştur. Bu yönetim biçimi esas itibariyle 
çalışanların motive olmasını destekleyerek yapılacak iş miktarını arttırmaktır. Böylelikle şirketin kullandığı kaynak 
oranı azaltılarak, yapılan iş miktarını artırmaktadır. Ayrıca şirketin karını belirli miktarda çalışanlarına pay ederek 
kişilerin çalışma isteğini artırmaktır. Bu yönetimin en tartışılan konusu ise çalışanların performanslarının 
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değerlendirilmesidir. Bu değerlendirmede amaç, çalışanın kabiliyetlerini kullanarak geliştirdiği iş ortamı 
sağlayabilmektir. Çalışanların performans seviyesinin iyileştirilmesiyle işletmelere yaptığı katkının, işletmelerden 
elde edeceği faydaların ve sergileyeceği başarı seviyesinin de artmasını sağlamaktır. İş ekonomik bakımdan 
çalışanın hayatını devam ettirmede ya da belirli bir seviyeye çıkarmada gerçekleştirdiği fiziksel ve düşünsel 
çabalardır. Sosyal bakımdan; çalışma hayatındaki birbirinden farklı kişilerle ilişki kurulması neticesinde beraber 
yaşama çabasıdır. Psikolojik bakımdan ise; çalışanlara saygınlık ve memnuniyet sağlayan bir olgudur (Köroğlu, 
2011). İnsanlar çalışma sonucunda yalnızca maddi kazanç elde etmezler. Maddi kazancın yanında işinde 
mutluluk, başarı, tanınma, takdir edilme, kendini ispatlama ve tatmin olması gibi pek çok kazanımlarda da 
bulunurlar (Kalleberg ve Loscocco, 1983). Çalışanın işteki memnuniyetinin önemli göstergesi “iş tatmini” birçok 
araştırmacının çalıştığı konu olmuştur. Bu çalışmanın amacı, çalışanların motivasyonlarının performans ve iş 
tatminleri üzerindeki etkilerini araştırmayı temel alarak Eskişehir ilinde otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 
yetkili bayii çalışanlarının motivasyonlarının kendi performans algıları ve iş tatminleri üzerindeki etkileri 
incelemektir.  

Motivasyon 

Güdü ve motive kavramı; örgüt veya kişileri harekete geçiren, Sergilenen hareketin hareketi devam ettiren, 
hareketi olumlu yöne yönelten üç temel özelliği bulunan güçtür. Motive kavramından türetilen güdüleme ise, 
bireyin ya da bir topluluğun, belirli bir hedef ya da amaca yönelik harekete geçirilmesi için sergilenen tüm 
çabalarıdır (Keskin, 2008). Motivasyon kavramının aynı zamanda isteklendirme olarak bilinmekte, yöneticilerin 
çalışanlarını işletmenin hedeflerine ulaşması için farklı güdüler ile onları harekete geçirmek şeklinde ifade 
edilmektedir. İsteklendirme, yönetici tarafından iki şekilde kullanılır. İlki çalışanların eğitim seviyeleri ile sahip 
olduğu yeteneklerin kullanımıdır. Diğeri ise kişisel çalışma kapasitelerinin tam kullanımıdır. Güdüleme işletmenin 
ve çalışanların harekete geçmesinde gerekli etkinin ve heveslendirmenin oluştuğu süreçtir (Güven, 2007). 
Motivasyon dört aşamadan meydana gelmektedir. Bunlar; ihtiyaç (bir şeye olan ihtiyacın ortaya çıkması), 
uyarılma (bu ihtiyacın giderilmesine yönelik ortaya çıkan güç), davranış (gücün oluşmasının ardından hareket 
etme) ve doyum (ihtiyacın giderilmesiyle kişinin doyuma ulaşması)’dur. Çalışanların bu aşamaları geçmesini 
sağlamak için; çalışma ortamı iyileştirme, etkili iletişim, çalışanların katılımcı olmasının sağlanması, ücret adaleti, 
yönetime güven, adil yönetim, ödüllendirme, yapılan işin ilgi çekici olması, çalışanların gelişiminde eğitim 
verilmesi ve sosyal bazı ihtiyaçlarının karşılanması önemlidir (Aydın, 2013). Örgütsel motivasyon organizasyonda 
yer alan çalışanların bireysel motivasyonu ve bu bireylerin isteklendirilmesinin toplamından meydana gelen ayrı 
ve yapay motivasyon biçimidir. İş görenlerin çoğunlukla bireysel hedefleri bakımından motive olmasının doğal 
olarak kabul görülmesine bağlı olarak örgütsel motivasyon yapay olarak adlandırılmaktadır. İş görenlerin 
hedefleri bakımından örgütlerin güdülenmesi oldukça önemli görülmektedir. Aksi durumda amaçlanan sonuca 
varmak pek basit değildir (Aygın, 2007:57). 

Performans 

Performans sözcüğü başarı, beceri, kapasite, yetenek gibi manaları ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. 
Literatürde ise; yapılacak işin, bir görevin pek çok açıdan yerine getirilmesinde, personellerin başarılarını 
belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca, çalışanlara daha önce belirtilmiş kurallar, özellikler ve yetenekler 
dahilinde işi kabul edilebilir çerçevede yapmaktır. Daha geniş tanımıyla ise belirlenen bir hedef için sergilenen, 
planlar yönünde varılan hedefler nicel ve nitel olarak belirlenen kavramdır. Konulan bir amaca varma düzeyinin 
ölçümü olarak ifade etmek mümkündür (Ateş vd.,2007:2). Performans yönetiminde en önemli unsur gelecek için 
gerçekçi hedeflerin belirlenmesidir. Bu bağlamda konulacak hedefler gerçekçi ve uygulanabilir olmalıdır. Bu 
nedenle hedefler konulurken ilk olarak o anki mevcut durumun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 
Performans yönetimi, örgütü hedeflenen amaçlara doğru yönlendirmek amacıyla örgütün mevcut durumu ile 
gelecekte hedeflenen durumu arasındaki ilişki göz önünde tutularak, bu hususla alakalı bilgi toplamak, elde 
edilen bu bilgileri karşılaştırmak ve sergilenen performansın sürekli gelişmesini sağlamak amacıyla yenilikçi ve 
gerekli etkinliklerin başlatılması ve sürdürülmesi görevlerini barındıran bir süreçtir. Performans yönetimi pek çok 
boyutu barındırmaktadır bunlar; örgütsel performans, ekonomik ve insansal boyutunu içeren bütündür. 
Arzulanan performansın sağlanması ve bunun devamını sağlayabilmek için, tüm boyutlar aynı düzeyde önem arz 
ettiği bilinmesi gerekmektedir (Barutçugil, 2002). Performans yönetimi için gerekli olan en önemli basamakların 
başında tüm çalışanların performans düzeylerinin belirlenmesi gelmektedir. Diğer bir ifade ile personellerin 
çalışmalarının mutlaka değerlendirmeye tabii tutulmalıdır. İşletmede görev alan personellerin görevleri önemli 
olmaksızın hepsinin yaptıkları çalışmaların, etkinliklerin, noksanların, yeterliliklerin, fazlalıkların, yetersizliklerin 
yani tüm olarak incelenmektedir (Fındıkçı, 2000). Yöneticiler başta olmak üzere kendi yetki alanlarında görev alan 
tüm personellerin değerlendirilme süreci içinde aktif olarak rol alması gerekmektedir. Farklı şekilde ifade edilmesi 
gerekirse performans değerlendirmesi, belirli bir işletmede görev alan yönetici tarafından daha öncesinden 
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belirlenen standartların kıyaslanması ve ölçülmesiyle, personellerin iş yerinde sergiledikleri performanslarının 
değerlendirme sürecidir (Gürüz ve Özdemir, 2007). Performans değerlendirmesi ile hedeflenen; maaşın, 
ikramiyenin, ödülün verilme aşamasın çok daha objektif ve adil olarak yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bunlara 
ek olarak yanında eğitim gereksinimlerinin fark edilmesine, terfilerin, görev tanımlarının daha iyi şekilde 
gerçekleştirilecek personeller vermek gibi konuları kapsamaktadır. Performans değerlendirmesi ve denetim ile 
beraber gelişmenin üzerinde faydasının olması ana hedeftir (Karaman, 2010). 

İş Tatmini 

İş tatmini kavramı, ortaya çıktığından bu yana farklı yaklaşımlarla incelenmiştir. Bu kavramda öncelikli kavram 
insandır. İnsanın duyguları, tecrübeleri, iş hayatındaki çevresi ve birbiriyle olan ilişkilerini esas almıştır. İş tatmini, 
iş hayatında yaşanılan her türlü olumlu ve olumsuz olayların sonucunda verdiği tutumların genel yapısıdır. İş 
hayatında gördükleri, yaşadıkları her şeyi kapsamaktadır (Erdoğan, 1996:231). İş tatmini personelin çalıştığı işin, 
çalışma çevresinin ve çalışma hayatının bireysel olarak değerlendirilmesi neticesinde oluşan duygusal bir tepkidir. 
İş tatmini üzerinde çalışılan iş niteliği, çalışma şartları, iş hayatının özellikleri, iş ilişkisi gibi çok sayıda dış etkilerle 
beraber, kişisel etkilerin de olduğu farklı açılımlar da bulundurabilmektedir. Özetle iş tatmini, çalışanın iş 
hayatından dolayı elde ettiği haz, mutluluk ve tatmin şeklinde tanımlanmaktadır (Keser, 2006). İş ve aile 
hayatında dengeyi kuramayan birçok çalışan iş hayatında tatmin olamamakta ve sonucunda devamsızlık, işten 
ayrılma, işgücü devir hızında yaşanan artış gibi işletmenin düzenli çalışmasını olumsuz etkileyecektir. İşletmede 
yaşanacak her olumsuzluk, çalışanın başarısını düşürecek, kendini gerçekleştirmesine engel olacak, çatışmaların 
doğmasına neden olacak, bireysel ve grup performansını olumsuz etkileyecek, işletmenin genel başarısını da 
düşürecektir (Kaynar, 2018: 28). Bu da toplumu olumsuz etkileyecek. İşletme eğer üretemez hale gelirse, işletme 
kapanma noktasına gelecek, işsizlik artacak, toplumsal ve sosyal çatışmalar başlayacaktır. Aslında bakıldığında iş 
tatmini hayatın her alanında insanlar için çok önemli ve ciddiye alınması gereken bir durumdur. Yaşanacak her 
tatminsizlik, kişinin toplumsal, duygusal, sosyal, vb. birçok bakımdan zincirleme olumsuz etkisi söz konusu 
olacaktır (Sevimli ve İşcan, 2005: 50). 

ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ, KAPSAMI 

Çalışanların motivasyonlarının performans ve iş tatminleri üzerindeki etkilerinin incelendiği bu çalışmanın amacı, 
Eskişehir ilinde Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren yetkili bayii çalışanlarının motivasyon unsurlarının kendi 
performans algıları ve iş tatminleri üzerindeki etkilerini incelemektir. İşletmeler, çalışanların isteklerini ve 
gereksinimlerini anlayarak bunları giderebilecek uygun ortamın oluşturulmasıyla başarıyı yakalayacaktır. 
Çalışanların iş güvencesi ve çeşitli teşvik imkânları sağlanması ile işletmelerin başarı oranı paraleledir. Çalışanların 
tatmin olmasıyla sergilenen performans doğru orantılıdır. Çalışanların sergilediği performansın yüksek olması, 
işletmelerin hedeflediği etkinliklerin verimliliğin gerçekleşmesi aynı zamanda işletme tarafından amaçlanan 
başarıya varılmasını kolaylaştırmaktadır. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren yetkili bayiiler ve özel bayiiler 
bulunmaktadır. Bu çalışmada Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren özel bayiiler kapsam dışında tutulmuş olup, 
faaliyet gösteren yetkili bayii çalışanlarını kapsamaktadır. Bu çalışma Eskişehir ilinde faaliyet gösteren yetkili bayii 
çalışanlarının katılımı ile yapılmış olup sonuçlar Eskişehir ilini yansıtmaktadır. Araştırma bulguları ve sonuçları 
araştırmaya katılan Eskişehir ilinde faaliyet gösteren yetkili bayii çalışanlarının algılamaları ile sınırlıdır. 
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ARAŞTIRMA BULGULARININ ANALİZİ 

Tablo 1. Demografik bilgiler 
Değişkenler Frekans Yüzde%  Değişkenler Frekans Yüzde& 

Katılımcıların Cinsiyetleri Eğitim Bilgileri 

Kadın 52 19,8 İlköğretim 57 21,7 

Erkek 211 80,2 Lise 53 20,7 

Toplam 263 100 ÖnLisans 21 8,0 

Medeni Durumu Lisans 122 46,4 

Evli 205 77,9 Yük.Lis./Dr. 10 3,8 

Bekar 58 22,1 Toplam 263 100,0 

Toplam 263 100,0 Gelir TL. 

Yaş Bilgileri 0-2000 17 6,5 

18-23 19 7,2 2001-3000 109 41,4 

24-29 72 27,4 3001-4000 65 24,7 

30-35 109 41,4 4001veüstü 72 27,4 

36-40 41 15,6 Çalışma süresi 

41 ve üstü 22 8,4 1yıldan az 9 3,4 

Toplam 263 100,0 1-5yıl 60 22,8 

Çalışma pozisyonu 5-9yıl 106 40,3 

Teknisyen 108 41,1 10yıl veüstü 88 33,5 

SatışDanışmanı 53 20,2 Toplam 263 100,0 

ServisDanışmanı 46 17,5    

Muhasebe 19 7,2    

Yönetici 37 14,1    

Toplam 263 100,0    

Tablo 1’e göre araştırmaya katılanların; (%19,8’i kadın, %80,2’si erkek), (%77,9’u evli, %22,1’i bekar), (%7,2’si 18-
23 yaş aralığında, %27,4’ü 24-29 yaş aralığında, %41,4’ü 30-35 yaş aralığında, %15,6’sı 36-40 yaş aralığında, 
%8,4’ü 41 ve üstü yaş aralığında), (%41,1’i teknisyen, %20,2’si satış danışmanı, %17,5’i servis danışmanı, %7,2’si 
muhasebe, %14,1’i yönetici), (%21,7’si İlköğretim, %20,7’si lise, %8,0’ı Ön Lisans, %46,4’ü Lisans, %3,8’i Yüksek 
lisans/Doktora mezunu), (%3,4’ü 1 yıldan az, %22,8’i 1-5 yıl, %40,3’ü 5-9 yıl, %33,5’i 10 yıl ve üzeri çalıştıklarını), 
(%6,5’i 0-2000 TL., %41,4’ü 2001-3000 TL., %24,7’si 3001-4000 TL., %27,4’ü 4001 TL. üstü maaş aldıklarını) beyan 
etmişlerdir. 

Tablo 2. Ölçek Bazlı Aritmetik Ortalamalar 

Ölçek  

Motivasyon 3,78 

İş Tatmini 3,91 

Performans 4,65 

Tablo 2’ye göre katılımcıların motivasyon algılamaları (=3,78) ile yüksek, iş tatmini algılamaları (=3,91) ile 
yüksek ve performans algılamaları (=4,65) ile çok yüksek tespit edilmiştir. 
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Tablo 3.Korelasyon 

Korelasyon    MOTİVASYON İŞTATMİNİ PERFORMANS 

MOTİVASYON Pearson 1 ,889** ,488** 

  Sig.2   0,000 0,000 

  N 263 263 263 

İŞTATMİNİ Pearson ,889** 1 ,460** 

  Sig.2 0,000   0,000 

  N 263 263 263 

PERFORMANS Pearson ,488** ,460** 1 

  Sig.2 0,000 0,000   

  N 263 263 263 

Akgül ve Çevik (2005)’e göre; Pearson Korelasyon Analizi sonuçlarında, “r=0,20-0,40 Zayıf”, “r=0,40-0,60 Orta”, 
“r=0,60-0,80 Yüksek”, “r=0,80-1,00 Çok yüksek” düzey ilişki olduğu ifade etmektedir. Tablo 3’de görüleceği üzere 
motivasyon ile iş tatmini arasında r=0,889 kuvvetinde ve p<0,001 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü çok yüksek 
düzeyde bir ilişki vardır. Motivasyon ile performans arasında r=0,488 kuvvetinde ve p<0,001 anlamlılık düzeyinde 
pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki vardır.  

Tablo 4. Fark testleri (Cinsiyet) 

Levene Test t-test 

F p T SerbestlikDerecesi p 

4,668 0,002 3,134 261 0,002 

  3,527 92,044 0,001 

Katılımcıların motivasyonlarının performans ve iş tatminleri üzerindeki etkileri cinsiyet değişkeni açısından farklılık 
gösterdiği görülmektedir. Diğer bir deyişle erkek çalışanların kadın çalışanlara göre pozitif yönlü ayrıştığı 
görülmektedir. 

Tablo 5. Çoklu Karşılaştırma Testi (Yaş) 

(I)Yaş TukeyTesti Farklılık Ss. p 

36-40 18-23 ,71980* ,16670 ,000 

 24-29 ,52095* ,11751 ,000 

 30-35 ,35204* ,11005 ,013 

 41 ve üzeri -,28418 ,15875 ,382 

41 ve üzeri 18-23 1,00399* ,18812 ,000 

 24-29 ,80513* ,14633 ,000 

 30-35 ,63622* ,14039 ,000 

 36-40 ,28418 ,15875 ,382 

Katılımcılardan 36-40 yaş grubundakilerin motivasyon ve performans konusunda 18-23, 24-29 ve 30-35 yaş 
grubu çalışanlara göre pozitif yönlü anlamlı farklılık görülmektedir. Ayrıca 41 yaş ve üzeri çalışanların iş tatmini 
konusunda 18-23, 24-29 ve 30-35 yaş grubu çalışanlara göre pozitif yönlü anlamlı farklılık görülmektedir. 

SONUÇ 

Motivasyon insan davranışlarının yönlendirilmesinde gerekli enerjinin davranışlarını etkileyip sürekliliğin 
sağlanmasındaki iç ve dış nedenlerdir. Motive edilmiş davranış diğer davranışlara göre daha organize demektir. 
Organize edilebilen bu davranışların çalışanların iş tatminine olumlu yansıdığı ve verimlilikte etkili olduğu 
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bilinmelidir. Çalışanların tatmini hususunda etkin olan unsurlar çalışanların memnuniyetini sağlamak, adil olmak, 
başarısını ona hissettirmek, tatminin sürekliliği ve sunulan farklı ve yeni fikirlere saygı duyulması olarak 
sıralanabilmektedir. 

Bu çalışmada Eskişehir ilinde Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren yetkili bayii çalışanlarının motivasyon 
unsurlarının performans algıları ve iş tatminleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Elde edilen verilerle motivasyon 
ile iş tatmini arasında çok yüksek düzeyde bir ilişki, motivasyon ile performans arasında orta düzeyde bir ilişki 
tespit edilmiştir. 
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Dumlupınar Üniversitesi Altıntaş MYO  
Hasan ÖZYAŞAR 

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora 

Dursun BOZ 

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora  

ÖZ 

Finansal okuryazarlık para ile ilişkili kavramların farkında olmak, bilgi sahibi olmak, etkin finansal kararlar vermek 
ve ekonomik hayata entegre olmadaki yetenek, motivasyon ve güvene sahip olmaktır. Bu sahipliği bireysel 
gönenç sağlamakta ve devamında gereken finansal bilgi, beceri ve tutumlarında göstermektir. Bu gösterim 
bireyin parayı doğru kullanmak için etkili finansal kararlar vermesiyle sağlanabilir. Bu kararları alırken araştırma ve 
gözlem sonucunda bilgiden beceriye, beceriden de tutum ve davranışlara giden süreçtir. Bu çalışmanın amacı, 
Kütahya ili Özel Eğitim Kurumlarında öğrenim gören öğrenci velilerinin Finansal Okuryazarlık seviyesini 
belirlemektir. Bu amaçla 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Kütahya ilinde bulunan Özel Eğitim Kurumlarının 
ilkokul ve ortaokul kısımlarında öğrenim gören öğrenci velilerinden 692 veliye anket uygulanmıştır. Velilerin 
araştırmaya dâhil edilmesinde, gönüllülük esası dikkate alınmıştır. Araştırma kapsamındaki velilere, 8 adet 
demografik soru ile, 14 adet finansal okuryazarlık sorusu sorulmuştur. Araştırma sonucunda öğrenci velilerinin 
finansal okuryazarlık düzeylerinin (Xort=3,82) yüksek olduğu gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Finansal Okuryazarlık, Öğrenci velisi, Finansal kararlar 

DETERMINATION OF THE FINANCIAL LITERACY LEVEL OF STUDENT PARENTS 

ABSTRACT 

Financial literacy to be aware of the concepts associated with money, to have knowledge, to make effective 
financial decisions and to have the ability, motivation and confidence to integrate into economic life. This 
ownership provides individual feelings and shows the financial information, skills and attitudes required to 
continue. This can be achieved by making effective financial decisions for the individual to use money correctly. 
When making these decisions, it’s the process that goes from knowledge to skill, from skill to attitude and 
behavior as a result of research and observation. The aim of this study is to determine the financial literacy level 
of the parents of the students who are studying in the special education institutions of Kütahya province. For this 
purpose, 692 parents of students who were educated in the primary and secondary schools of special education 
institutions in Kütahya province were surveyed in 2017-2018 academic year. The principle of volunteering is 
taken into consideration in the involvement of parents in the research. The parents were asked 8 demographic 
questions and 14 financial literacy questions. As a result of the research, it was observed that the financial 
literacy levels of the parents of the students (Xort=3.82) were higher. 

Keywords: Financial Literacy, Student Parents, Financial Decisions 

GİRİŞ 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde finansal kelimesi “mali” ve okuryazarlık ise “Okuryazar olma durumu” olarak ifade 
edilmektedir. OECD, finansal okuryazarlığı;“para ile ilgili terimlerden farkında ve bilgili olmak, geniş bir finansal 
bakışla etkin kararlar vermek, bireylerin ve toplumun parasal sağlığını iyileştirmek ve ekonomik hayata iştirak ile 
söz konusu kavramların uygulanmasına yönelik beceri, motivasyon ve güvene sahip olmak” olarak tanımlıyor 
(www.radikal.com, 2018). Bir başka tanıma göre ise finansal okuryazarlık, kişisel finansal refahı sağlamak ve 
devam ettirebilmek için gereken finansal bilgi, yetenek, tutum ve davranışlardan meydana gelen bir bileşendir 
(Gökmen, 2012:20). Bu bileşen, kişinin para kullanımı ve yönetimi hakkında bilgiyle değerlendirme yapması ve 
etkili karar verme yetisidir (Ergün vd.2014:849). Bu yetinin kullanılması, parasal konularda şuurlu kararlar alma ve 
paranın etkin bir şekilde değerlendirilmesi becerisidir (Er vd.2014:114). Bu beceri, araştırma ve gözlem ile elde 
edilen bilgiden beceriye, beceriden tavra ve tavırdan davranışlara bir irtibat sağlamaktır (Holzmann, 2010:2). Bu 
irtibatı sağlamayla ilgili kavramların birçoğunda, parasal kavramlara ilişkin bilgi, iletişim kurabilme yeteneği, 
bireysel finans yönetim becerisi, uygun finansal kararlar verebilme yetisi ve gelecekteki finansal ihtiyaçlara 
istinaden planlama yapma davranışı yer almaktadır (Remund, 2010: 279). Bu plan ve davranışlar; içinde 
yaşadığımız dünyayı daha kolay anlamamızı sağlamakta, kişileri daha bilinçli ve katılımcı olmaya yönlendirmekte 
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ve finansal politikalarının kısıtlarını ve potansiyelini anlamamızı sağlamaktadır (Gerek ve Kurt, 2011:61). 

FİNANSAL OKURYAZARLIK 

Finansal okuryazarlık, finansal problemlerin yorumlanması ve sorunların çözüme kavuşturulmasında alternatif 
seçenekleri gözden geçirme, maliyet ve karları tanımlama, ekonomik durumun kamusal politikalardaki değişim ve 
dönüşümlerinin sonuçlarını inceleyebilme, finansal bilgileri toplayarak organize etme, kar ve maliyetleri 
değerlendirebilme yeteneğidir (Sezer,2013:87). Günümüz dünyasında giderek önemli olmaya başlayan Finansal 
okuryazarlık, içinde finansal kavramları, finansal bilgileri ve bunlara ait uygulamaları içeren temel düzeydeki 
kararlar almayı içeren, kişiye yaşadığı ekonomik ve finansal piyasaları okuyup anlayabilmesini olanaklı kılan bir 
kavramdır (Huston, 2010:305). Aynı zamanda günümüz modern toplumunda bireyler için bir yaşam becerisidir. 
Finansal okuryazarlığı gittikçe artan kişiler, finansal ürünleri daha bilinçli kullanıp, tasarruflarını doğru şekilde 
değerlendirir, en doğru şekilde borçlanır ve geleceği daha iyi planlar (Bayram, 2015:107) 

Finansal okuryazarlık bütçeleme, birikim ve tasarruf, yatırım, borç alma, borç verme, sigortalama, çeşitlendirme 
ve gelir-gider dengesi ile ilgili uygulamalar hakkında bilgi sahibi olarak harekete geçme becerisidir (Bodie, 
2006:1). Bu beceri küreselleşmenin etkisiyle günümüz finans dünyası değişim ve dönüşümlere hızlı cevap vererek 
çok çeşitli karmaşık ürün ve hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetten faydalanan tüketiciler oluşan bu karmaşıklığı 
anlamakta güçlükler yaşamakta ve risk-getiri hesabında zorlandıklarından dolayı yanlış kararlar almaları 
muhtemel olmaktadır (Şahin, 2014:20). 

ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ, KAPSAMI 

Çalışmada, Kütahya ili Özel Eğitim Kurumlarının ilkokul ve ortaokul kısmında öğrenim gören öğrenci velilerinin 
Finansal Okuryazarlık seviyesini belirlemektir. Çalışma 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Kütahya ilinde bulunan 
Özel Eğitim Kurumlarının ilkokul ve ortaokul kısmında öğrenim gören öğrenci velilerinden 1500 veliye anket 
dağıtılmış ve 692 adet geçerli anket geri dönmüştür. Uzgören (2012)’ye göre; 100000 üzeri ana kütle için 
örneklem büyüklüğünün 384 olması yeterli sayılmaktadır (Uzgören, 2012:182). Bu bağlamda örneklem 
büyüklüğünün yeterli olduğu söylenebilir. Velilerin araştırmaya dâhil edilmesinde, gönüllülük esası dikkate alınmış 
ve kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamındaki velilere; 8 adet demografik ve Sarıgül 
(2015) tarafından geliştirilen 14 maddelik 5’li Likert ölçeğine uygun Finansal Okuryazarlık Tutum ve Davranış 
Ölçeği soruları olmak üzere toplam 22 ifadeden oluşan anket uygulanmıştır. Anket soruları SPSS 18.0 
programında analiz edilmiştir. 

ARAŞTIRMA BULGULARININ ANALİZİ 

Tablo 1. Demografik bilgiler 
Değişkenler Frekans Yüzde%  Değişkenler Frekans Yüzde& 
Cinsiyet Meslek 

Kadın 295 42,6 İşçi 44 6,4 

Erkek 397 57,4 Memur 305 44,1 

Toplam 692 100,0 Yönetici 80 11,6 

Yaş Emekli 20 2,9 

25-34 74 10,7 Serbestmeslek 121 17,5 
35-44 512 74,0 Diğer 122 17,6 

45-54 102 14,7 Toplam 692 100,0 

55-64 4 0,6 Gelir TL. 

Toplam 692 100,0 0-3000 120 17,3 

Eğitim 3001-4500 320 46,2 

İlkokul 25 3,6 4501-6000 148 21,4 

Ortaokul 18 2,6 6001-7500 56 8,1 

Lise 107 15,5 7501-9000 31 4,5 

Üniversite 427 61,7 9000 üstü 17 2,5 

Lisansüstü 115 16,6 Toplam 692 100,0 

Toplam 692 100,0    
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Tablo 1’e göre araştırmaya katılanların; (%42,6’sı kadın, %57,4’ü erkek), (%10,7’si 25-34 yaş aralığında, %74,0’ı 
35-44 yaş aralığında, %14,7’si 45-54 yaş aralığında, %0,6’sı 55-64 yaş aralığında), (%6,4’ü işçi, %44,1’i memur, 
%11,6’sı yönetici, %2,9’u emekli, %17,5’i serbest meslek, %17,6’sı diğer meslek mensubu), (%3,6’sı İlkokul, 
%2,6’sı ortaokul, %15,5’i lise, %61,7’si Üniversite, %16,6’sı Lisansüstü mezunu), (%17,3’ü 0-3000 TL., %46,2’si 
3001-4500 TL., %21,4’ü 4501-6000 TL., %8,1’i 6001-7500 TL., %4,5’i 7501-9000 TL., %2,5’i 9000 TL. üstü maaş 
aldıklarını) beyan etmişlerdir. 

Tablo 2. Faktör Bazlı Aritmetik Ortalamalar 

Faktör  

Harcama 4,16 

Tutum 3,57 

Algı 4,01 

İlgi 3,53 

FİNANSAL OKURYAZARLIK 3,82 

Tablo 2’ye göre katılımcıların Finansal Okuryazarlık algılamaları (=3,82) ile yüksek, Finansal Okuryazarlığın alt 
faktörleri “harcama” algılamaları (=4,16) ile yüksek, “tutum” algılamaları (=3,57) ile orta, “algı” algılamaları 
(=4,01) ile yüksek, “ilgi” algılamaları (=3,53) ile orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 3. Korelasyon 

 

Harcama Tutum Algı İlgi 

FINANSAL 

OKURYAZARLI
K 

Harcama Pearson  1 ,217** ,237** ,101** ,572** 

Sig. (2)  ,000 ,000 ,008 ,000 

N 691 691 691 691 691 

Tutum Pearson  ,217** 1 ,222** ,176** ,634** 

Sig. (2) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 691 692 692 692 691 

Algı Pearson  ,237** ,222** 1 ,131** ,701** 

Sig. (2) ,000 ,000  ,001 ,000 

N 691 692 692 692 691 

İlgi Pearson  ,101** ,176** ,131** 1 ,563** 

Sig. (2) ,008 ,000 ,001  ,000 

N 691 692 692 692 691 

FINANSAL 

OKURYAZARLIK 

Pearson  ,572** ,634** ,701** ,563** 1 

Sig. (2) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 691 691 691 691 691 

Akgül ve Çevik (2005)’e göre; Pearson Korelasyon Analizi sonuçlarında, “r=0,20-0,40 Zayıf”, “r=0,40-0,60 Orta”, 
“r=0,60-0,80 Yüksek”, “r=0,80-1,00 Çok yüksek” düzey ilişki olduğu ifade etmektedir. Tablo 3’de görüleceği üzere 
Finansal Okuryazarlık ile alt faktörleri arasında orta ve yüksek düzeyde ilişkiler tespit edilmiştir. 
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Tablo 4. Fark Testi 

cinsiyet  N Ort. S.s. p 

İlgi 
 

kadın 295 3,4226 ,77903 0,001 

erkek 397 3,6213 ,73257 0,001 

Tabloya göre katılımcıların Finansal Okuryazarlık alt faktörlerinden “ilgi” konusunda erkek katılımcıların kadın 
katılımcılara göre pozitif yönlü anlamlı farklılık görülmektedir. 

Tablo 5. Çoklu Karşılaştırma Testi (Eğitim) 

 (I) eğitim (J) eğitim 
Ortalama Farkı 

(I-J) S.H. Sig. 

95% Güven 

Altsınır Üstsınır 

 

Tutum ortaokul ilkokul -,39722 ,22476 ,394 -1,0119 ,2175 

lise -,37760 ,18523 ,249 -,8842 ,1290 

üniversite -,41748 ,17495 ,120 -,8960 ,0610 

lisansüstü -,57548* ,18430 ,016 -1,0796 -,0714 

Algı 

 

ilkokul ortaokul ,06741 ,28089 ,999 -,7008 ,8356 

lise -,50667 ,20185 ,090 -1,0587 ,0454 

üniversite -,55351* ,18698 ,026 -1,0649 -,0421 

lisansüstü -,61971* ,20052 ,018 -1,1681 -,0713 

ortaokul ilkokul -,06741 ,28089 ,999 -,8356 ,7008 

lise -,57407 ,23149 ,096 -1,2072 ,0591 

üniversite -,62091* ,21864 ,037 -1,2189 -,0229 

lisansüstü -,68712* ,23033 ,025 -1,3171 -,0572 

İlgi lisansüstü ilkokul -,39942 ,16616 ,115 -,8539 ,0550 

ortaokul -,39646 ,19087 ,231 -,9185 ,1256 

lise -,29711* ,10114 ,028 -,5737 -,0205 

üniversite -,25716* ,07911 ,011 -,4735 -,0408 

Katılımcıların eğitim düzeyleri ile Finansal Okuryazarlık alt faktörlerinden “tutum, algı ve ilgi” konusunda anlamlı 
farklılıklar tespit edilmiştir. Tutum konusunda ortaokul mezunu katılımcıların üniversite ve lisansüstü mezunu 
katılımcılara göre negatif yönde anlamlı farklılık görülmektedir. Algı konusunda ilkokul ve ortaokul mezunu 
katılımcıların üniversite ve lisansüstü mezunu katılımcılara göre negatif yönde anlamlı farklılık görülmektedir. İlgi 
konusunda ise lisansüstü mezunu katılımcıların lise ve üniversite mezunu katılımcılara göre negatif yönde anlamlı 
farklılık görülmektedir. Bu durum eğitimin finansal okuryazarlığın tutum ve algılanmasında önemli bir unsur 
olduğunu gösterirken, ilgi konusunda önemli bir unsur olmadığını göstermektedir. 

SONUÇ 

Finansal okuryazarlık başta harcama ve tasarruf olmak üzere bireylerin tutum ve davranışlarında etkili 
olmaktadır. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde finansal krizlerle karşı karşıya kalındığında, toplumsal 
etkilerinin azaltılmasında finansal okuryazarlık önemlidir. Bireylerin finansal okuryazarlık seviyelerinin 
yükseltilmesiyle daha rasyonel karar aldıkları, kıt kaynakları daha iyi kullandıkları ve finansal konularda risk 
yönetimi uyguladıkları bilinmektedir. Bireylerin finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesi, alternatif 
yatırımlarda değerlendirmesi etkin piyasaya da destek olacaktır. Çalışmamızda özel eğitim öğrenci velilerinin 
finansal okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Buna rağmen; “Para harcanmak içindir, 
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biriktirmek için değildir”, “Bir şey satın alırken finansal durumumu dikkate alırım”, “Para ile ilgili konular 
karmaşıktır” ve “Gazetelerin ve televizyonların ekonomi ve finans haberlerini izlerim” ifadelerine katılım 
düzeylerinin orta seviyede olduğu görülmektedir. Buna ilaveten, finansal okuryazarlığın “Tutum” ve “Algı” alt 
faktörlerine katılımın da orta seviyede olduğu görülmektedir.  
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ÖZ 

İnsan sağlığı açısından şişelenmiş içme sularının büyük bir önemi vardır ve günümüz şartlarında sıkça başvurulan 
bir ürünlerden biridir. Kalite, ulaşılabilirlik ve tat, şişelenmiş içme sularını seçerken tüketicilerin karar vermede göz 
önüne aldıkları unsurlardır. Bu çalışmanın amacı, içme sularında bulunan mineralleri dikkate almak suretiyle 
tüketiciler açısından en uygun içme suyunu seçmektir. Bu kapsamda beş içme suyu markası değerlendirmeye tabi 
tutulmuştur ve bu markalar arasından seçim yapabilmek için bir dizi faktör dikkate alınmıştır. Analizde kullanılmak 
üzere 17 faktör belirlenmiştir. Faktör sayısı ve çeşitliliği dikkate alındığında, bu büyüklükteki bir analiz için tüm bu 
faktörleri farklı ağırlık derecelerine göre değerlendirip en iyi seçeneği tespit etme amacıyla sayısal yöntemler 
kullanılmıştır. Sayısal karar verme yöntemleri arasından analitik hiyerarşi yöntemi (AHP) kullanılmak suretiyle tüm 
bu faktörlere göreli ağırlık değerleri atanmış ve içme suyu alternatifleri her bir faktör açısından karşılaştırılarak en 
uygun alternatif belirlenmiştir. Bu faktörlerin tamamının aynı çalışmada birden kullanılması ve değerlendirmeye 
esas teşkil edecek şekilde göreli olarak ağırlıklar verilmesi, gelecek araştırmalara ışık tutabilecek sayısal bir model 
olarak sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Çok kriterli karar verme, Mineral, İçme Suyu, AHP 

COMPARATİVE DRİNKİNG WATER ANALYSİS WİTH MULTİ CRİTERİA MATHEMATİCAL METHOD 

ABSTRACT 

In terms of human health, bottled drinking water is of great importance and is one of the most frequently used 
products in today's conditions. Quality, availability and taste are the factors that consumers consider in decision 
making when choosing bottled drinking water. The aim of this study is to select the most suitable drinking water 
for consumers by taking into consideration the minerals in drinking water. In this context, five drinking water 
brands were evaluated and a number of factors were taken into account to choose from these brands. 17 factors 
were used for the analysis. When the number and diversity of factors were taken into account, numerical 
methods were used to evaluate all these factors according to different weight grades and to determine the best 
option for an analysis of this size. Among the numerical decision-making methods, by using the analytic hierarchy 
method (AHP), relative weight values were assigned to all these factors and the most suitable alternative was 
determined by comparing the alternatives of drinking water for each factor. The use of all of these factors in the 
same study and giving relative weights to the basis of the evaluation is presented as a numerical model that can 
shed light on future research. 

Keywords: Multi criteria decision making, mineral, drinking water, AHP 

GİRİŞ 

Temiz ve güvenli içme suyu her insan için hayati öneme sahiptir. Güvenli içme suyu insan sağlığı ve hijyenine çok 
büyük katkı sağlamaktadır. Şişelenmiş içme suyu sektörü doğal kaynakların ve çevrenin önemli ve güçlü bir 
destekçisi durumundadır. Bu sektörün hızlı büyümesi de sağlık konusundaki artan farkındalık ve endişelerle 
ilişkilendirilmektedir. Dünya içme suyu kalite haritası Şekil 1’de sunulmuştur [1] 
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Şekil. 1. İçme suyu kalite haritası 

Değişen hayat tarzlarının yanısıra güçlü finansal büyüme, büyük nüfuslar ve artan harcanabilir gelir gibi faktörler 
şişelenmiş içme suyu pazarının dünya genelindeki artışını sonuç vermiştir. Şekil 2’de dünya genelindeki şişelenmiş 
içme suyu tüketimi ve satışları verilmiştir [2]. Şekil 3 ise 2014-2020 dönemi için küresel ölçekte şişelenmiş içme 
suyu pazarı tahminlerini yansıtmaktadır [3]. 

.                  
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Şekil. 2. Şişelenmiş içme suyu tüketimi 

 

 

Şekil. 3. Küresel ölçekte şişelenmiş su pazarı, 2014-2020 

Şişelenmiş içme suyu pazarının hijyenik, temiz ve aromalı içme suyuna olan artan taleple birlikte hızlı 
büyümesinin devam etmesi beklenmektedir. Çok sayıdaki içme suyu markası farklı kimyasal içeriğe ve tat, kalite, 
ulaşılabilirlik gibi özelliklere sahiptir. Kimyasal-fiziksel parametreler ve temel kimyasal elementler dağıtım 
şirketlerinin internet sayfalarında bulunmakla birlikte şişelenmiş içme sularının etiketlerinde belirtilen tek 
parametreler olabilir. Şişelenmiş içme suyu kalitelerinin karşılaştırmaları göstermektedir ki bu sular pH, estetik ve 
mikrobik zararlılar açısından çok daha iyi kaliteye sahiptir. 

Çeşitli kimyasal özelliklerin standardizasyonuna dayanan içme suyu kalitesinin sayısallaştırılmasına yönelik çok 
sayıda araştırma yapılmıştır. Horton, içme suyu özelliklerinin belirlenmesi ve ağırlıklandırılmasıyla su kalite endeksi 
için bir kombinasyon fonksiyonu oluşturmuştur [4]. Alvarado vd.Coğrafi Bilgi Sistemlerini (CBS) kullanara yeraltı su 
kaynaklarını analiz etmiştir [5]. Abtahi vd. Içme suyu kalitesini karakterize edebilmek için bir çeşit çoklu-faktör 
metodu kullanmıştır [6]. Mokarram ve Sathyamoorthy, bulanık analitik hiyerarşi yöntemi kullanarak içme suyu 
kalitesiyle inorganik bileşenlerin oluşumu arasındaki ilişkiyi değerlendirmiştir [7]. Manoucher vd. kural-temelli 
modellemeyle yeraltı suyu kalitesinin tahminlemesi üzerinde çalışmıştır [8]. Yan vd., saha çalışmaları, bilgi 
teknolojileri, CBS ve modelleme tekniklerini kullanarak içme sularının kapsamlı değerlendirmelerini yapmıştır [9]. 
Prati vd. içme suyu kalitesini değerlendirme amacıyla tek endeks analizi kullanmıştır [10]. Su kalitesi 
değerlendirmesi için hedef ağırlıklandırma metodolojisi, Zou vd. tarafından uygulanan entropi ağırlık 
metodolojisini içermektedir [11]. Bu metodoloji, Amiri vd. tarafından mantıksal sonuçlarla yeraltı suyu kalitesinin 
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değerlendirilmesi için kullanılmıştır [12]. Li vd., Wu vd. ve Mokarram vd. farklı bölgelerde yeraltı suyu kalite 
analizi üzerine araştırmalar yapmışlardır [13, 14, 15]. Araştırmalarda kullanılan parametre sayıları ise büyük 
farklılıklar göstermektedir. Kumar ve Gorai 12 farklı parametre kullanmıştır (çözülen katılar, toplam sertlik, 
manganez, demir, nitrat, magnezyum, sodyum, pH, alkalin, potasyum, TDS ve kalsiyum [16]. Ambiga vd. TDS, 
magnezyum, kalsiyum, pH, nitrat, klorit, sülfat, toplam sertlik ve florit olmak üzere 9 faktörü ele almıştır [17]. 
Saidi vd. [18] Dünya Sağlık Örgütünün yayınladığı teknik dökümanlara [19] dayanarak beş parametre (elektriksel 
iletkenlik, kalsiyum, sülfat, klorit, nitrat) kullanmıştır [20], [21]. Klorit, sülfat, nitrat ve kalsiyum ise Stigter vd. 
kullanılmıştır [22]. 

Bu çalışma kapsamında, şişelenmiş içme suyu kalitesinin belirlenmesine yönelik olarak 17 ayrı mineral ve element 
belirlenmiş ve uzman görüşleri alınmak suretiyle bu parametrelerin insan sağlığı açısından önemi 
ağırlıklandırılarak çok-faktörlü karar verme yöntemine zemin oluşturacak şekilde sayısallaştırılmıştır. Beş farklı 
içme suyu markasının karşılaştırmalı analizi bu teknik yardımıyla yapılmış ve alternatif markalar her bir parametre 
açısından karşılaştırılmıştır. Bu şekilde en uygun alternatif ortaya konmuştur.  

Sayısal Analiz Metodolojisi  

Sayısal tekniklerle karar verme sürecinde amaç, bir dizi faktörler dikkate alınmak suretiyle mevcut alternatifler 
arasından en iyisini seçmektir. Bu süreç sırasında tüm faktörlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin yanısıra verilecek 
karara her bir faktörlerin göreli etkilerini gösteren göreli ağırlıklarının da belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma 
kapsamında öncelikli olarak farklı içme suyu markalarının kalitelerini belirleyen bir dizi faktör belirlenmiş ve bu 
faktörler, aralarındaki hiyerarşik ilişkilerle birlikte Şekil 4’de verilmiştir.  

Şekil 4. Faktör İlişkileri 

Beş farklı içme suyu markası bu çalışma kapsamında çoklu faktör analizi tekniği kullanılarak karşılaştırılmıştır. Bazı 
faktörler için sayısal ölçütler kolaylıkla bulunabilmekle beraber diğer bazı faktörlerin ağırlıklarıysa ancak diğer 
faktörlerle kıyaslanmak suretiyle ortaya konulabilir. Tüm çoklu faktör analizlerinde olduğu gibi bu tip faktörlerin 
göreli ağırlıkları hesaplamalarda kullanılmak üzere belirlenmelidir. Burada bu faktörlerin ağırlıkları ikişerli 
kıyaslamalar yapılarak belirlenmiştir. Tablo 1’de bu yöntemle uzman görüşleri esas alınarak elde edilen rakamlar 
verilmiştir.  

 

 

 

 

 

En İyi İçme Suyu 
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Tablo 1: Karar Matrisi 

florür bikarb karb klorür silikat sülfat kals magn potas sod ph bar bor krom nitrat alfa beta 

florür 1 0,2 0,2 0,33 0,33 0,33 0,2 0,2 0,2 0,33 0,166 0,125 0,17 0,25 0,2 0,111 0,143 

bikarb 5 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,33 0,33 

karb 5 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,33 0,33 

klorür 3 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,17 0,17 

silikat 3 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,17 0,17 

sülfat 3 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,17 0,17 

kalsi 5 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,33 0,33 

magn 5 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,33 0,33 

potas 5 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,33 0,33 

sody 3 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,17 0,17 

ph 6 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,33 0,33 

baryum 8 2 2 4 4 4 2 2 2 4 2 1 2 4 3 0,5 1 

bor 6 2 2 4 4 4 2 2 2 4 2 0,5 1 2 1 0,25 1 

krom 4 2 2 4 4 4 2 2 2 4 2 0,25 0,5 1 1 0,2 0,33 

nitrat 5 2 2 4 4 4 2 2 2 4 2 0,33 1 1 1 0,25 0,5 

alfa 9 3 3 6 6 6 3 3 3 6 3 2 4 0,5 4 1 2 

beta 7 3 3 6 6 6 3 3 3 6 3 1 1 3 2 0,5 1 

 
Yukarıda verilen karar matrisinden hareketle elde edilen göreli faktör ağırlıkları Şekil 5’de yer almaktadır: 

 

Şekil 5. Göreli Faktör Ağırlıkları 

 

İçme suyu Alternatifleri İkili Kıyaslamalar 

Her bir faktörün en iyi içme suyu markasını belirleme amacına yönelik olarak ağırlıklarını belirledikten sonra 
mevcut alternatiflerin her bir faktör açısından ikişer ikişer karşılaştırılmaları gerekmektedir. Kıyaslanan içme suyu 
markalarının içerikleri açısından özellikleri Tablo 2’de yer almaktadır.  
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Tablo 2: İçme Suyu Karakteristikleri 
 Safir  Javsu Saka Kaltun madran Pan  
 Burdur Ankara Sakarya Aydın Kayseri  
Florür (mg/L) 0,05 0,08 0,04 0,05 0,23 
Bikarbonat (mg/L) 0 123 104,92 0 0 
Karbonat (mg/L) 0 0 4,8 0 0 
Klorür (mg/L) 7 1,65 1,2 6,6 7,13 
Silikat (mg/L) 0 79,2 9,6 0 0 
Sülfat (mg/L) 5 2,71 6,9 4,51 10,12 
Kalsiyum (mg/L) 35.8 12,2 32,2 0 0 
Magnezyum (mg/L) 1,94 7,54 4,2 0 0 
Potasyum (mg/L) 0,35 6 0,2 0 0 
Sodyum (mg/L) 29,2 8,79 5,4 7,77 13,84 
PH 7.78 7,5 8,2 7,9 8 
Baryum (mg/L) 0 0,003 0.011 0 0 
Bor (mg/L) 0,1 0,003 0 0,001 0,29 
Krom (μg/L) 0.3 2 0 2 0 
Nitrat (mg/L) 0 2,29 1,6 2 0 
Alfa Yayınlayıcılar (Bq/L) 0,007992 0 0,044 0,007 0,014 
Beta Yayınlayıcılar (Bq/L) 0.006993 0 0,24 0,008 0,008 

Alternatifler arasında ikili karşılaştırmaların yapıldığı bu aşamada öncelikle objektif bir karşılaştırma çerçevesi 
hazırlama adına her bir faktör için alternatif markaların sahip olduğu değerlerin en düşük ve en yükseği 
belirlenmektedir. İkili karşılaştırmalar dokuzluk ölçekte yapıldığından elde edilen bu aralık dokuz eşit aralığa 
bölünmektedir. Son olarak her bir karar alternatifi sahip olduğu değere göre bu dokuz bölmeden birine 
yerleştirilerek diğer alternatiflerle karşılaştırılmaktadır. Çalışmanın son kısmında bu metodoloji kullanılarak elde 
edilen sonuçlar sunulmaktadır.  

SONUÇLAR 

Bu çalışmada, içme suyu suyunda mevcut olan farklı mineral ve elementler dikkate alınarak değerlendirilmeye 
alınan alternatifler arasından en iyisini ortaya koyma hedeflenmiştir. Belirlenen marka alternatifleri arasında 
karşılaştırma yapabilmek adına bir dizi faktör değerlendirilmiştir. Sağlık Bakanlığı raporlarından temin edilen 
uzman görüşlerine dayanarak her bir faktör için göreli ağırlık değeri hesaplanmıştır. Son olarak, ortaya çıkan karar 
mekanizmasında seçim metodolojisi uygulanmıştır. Çalışma kapsamında yapılan hesaplamalar neticesinde içme 
suyu markalarının tercih edilebilirliğine yönelik değerlendirilen her faktör açısından elde edilen göreli ağırlıklar 
Tablo 3’te sunulmuştur.  

Tablo 3: Karar Alternatiflerinin Ağırlıkları 
 florür bikarb karb klorür silikat sülfat kalsiyum magnez potasy 
Safir  0,0034 0,0090 0,0133 0,0267 0,0069 0,0072 0,0734 0,0157 0,0133 
Javsu 0,0035 0,0883 0,0133 0,0033 0,0603 0,0041 0,0174 0,1005 0,1199 
Saka 0,0034 0,0578 0,1199 0,0033 0,0070 0,0187 0,0675 0,0393 0,0133 
Kaltun 
madran 

0,0034 0,0090 0,0133 0,0267 0,0069 0,0072 0,0074 0,0089 0,0133 

Pan  0,0297 0,0090 0,0133 0,0280 0,0069 0,0507 0,0074 0,0089 0,0133 
 sodyum ph baryum bor krom nitrat alfa beta  
Safir  0,0564 0,0151 0,1274 0,0383 0,0845 0,1281 0,1502 0,1233  
Javsu 0,0062 0,0066 0,0697 0,0988 0,0114 0,0136 0,1789 0,1233  
Saka 0,0057 0,0890 0,0148 0,0988 0,0891 0,0198 0,0214 0,0154  
Kaltun 
madran 

0,0057 0,0293 0,1274 0,0988 0,0114 0,0161 0,1502 0,1233  

Pan  0,0138 0,0352 0,1274 0,0112 0,0891 0,1281 0,1285 0,1233  

Tablodaki veriler incelendiğinde, listedeki Javsu markası 0,9191 göreli ağırlık puanıyla diğer markalar arasında en 
yukarıda yer almıştır. Bu sonuca göre, dikkate alınan faktörlerinin tümü açısından en iyi içme suyu markası olarak 
belirlenmiş olmaktadır. Analiz sonuçlarının bir özeti de Şekil 6’te sunulmuştur.  
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Şekil 6. Karar Alternatiflerinin Karşılaştırması 
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ABSTRACT 

Risk of heart disease is greater for the people who drink soft water compared to people who drink hard water. A 
number of possible reasons contribute to this statistics and almost every trace metal has been considered as a 
possible cause for this. On the other hand, the main reason may be related to the fact that hard water contains 
more sulfur in it. The lowest levels of minerals found in regular drinking water can play a positive role for human 
health. Our bodies need the right amounts of sulfates and minerals.  The purpose of this study is to determine 
the most suitable water type among the existing sources. Choosing the best alternative amongst the others 
depend on various criteria. For the purpose of this research, eight different characteristics are determined as the 
criteria that consumers value the most in bottled drinking water. Therefore, a selection method that considers all 
these criteria in the selection process is required. In this research, a multi-criteria analysis is utilized on the 
decision of selecting the best water. The selected alternatives are investigated in detail within the scope of the 
study. Based on the data obtained from General Directorate of State Hydraulic Works, the results are evaluated 
from various attributes by a multi-criteria assessment framework.  

Keywords: Mineral water, Multi-criteria, water quality 

ÇOK KRITERLI DEĞERLENDIRME ÇERÇEVESINDE MADEN SUYU SEÇIMI 

ÖZ 

Kalp hastalığı riski, yumuşak su içen insanlar için, sert su içenlere göre daha fazladır. Bu istatistiklere bazı olası 
nedenler katkıda bulunur ve hemen hemen her eser metal bunun olası bir nedeni olarak kabul edilmiştir. Öte 
yandan, asıl sebep, sert suyun içinde daha fazla kükürt bulunması gerçeğiyle ilgili olabilir. Normal içme suyunda 
bulunan en düşük mineral seviyeleri insan sağlığı için olumlu bir rol oynayabilir. Vücudumuzun doğru miktarda 
sülfat ve minerallere ihtiyacı vardır. Bu çalışmanın amacı, mevcut kaynaklar arasında en uygun su türünü 
belirlemektir. Diğerleri arasında en iyi alternatifi seçmek çeşitli kriterlere bağlıdır. Bu araştırmanın amacı 
doğrultusunda, sekiz farklı özellik, tüketicilerin şişelenmiş içme suyunda en fazla değer verdiği ölçütler olarak 
belirlenmiştir. Bu nedenle, seçim sürecinde tüm bu kriterleri dikkate alan bir seçim yöntemi gereklidir. Bu 
araştırmada, en iyi suyun seçilmesi kararında çok kriterli bir analiz kullanılmıştır. Seçilen alternatifler çalışma 
kapsamında ayrıntılı olarak incelenmiştir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden elde edilen verilere dayanarak, 
sonuçlar çok kriterli bir değerlendirme çerçevesi ile çeşitli özelliklere göre değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Maden suyu, Çok kriterli, su kalitesi 

Introduction 

Mineral water is obtained through drilling from its source and either served as it is or with the inclusion of 
various gases and minerals prior to the packaging for the market [1]. Figure 1 presents the map of mineral water 
sources in the world.  
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Figure 1 Mineral water source map of the world (7) 

Mineral waters are types of healthy water due to their micro-biological nature. They are quite different when 
compared to the regular water in terms of their sources and structures. Thus, mineral water consumption is 
continuously increasing [7].  

Mineral water is preserved physically and geologically. It is obtained from underground with its chemical 
structure having stable content and high quality. Its natural structure includes mineral salts dissolved in various 
ways. Figure 2 provides mineral water sensual wheel.  

  

Figure 2 Mineral water sensual wheel (2-7) 

Most countries have determined a minimum 500 mg/liter of dissolved mineral salt for the inclusion into this 
classification. However, carbondioxide is added into the substance of many brands in the market [1-3]. There are 
approximately 75 drinking and 335 mineral water brand only in Turkey [1, 4-6]. Mineral water consumption in 
various countries is shown in Figure 3. 



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

245

  

Figure 3 Mineral water consumption in various countries (3-7) 

Most of the mineral waters obtained are of type Na-HCO3. However, there are also various types with Mg-HCO3, 
Na SO4 and Ca-HCO3. These waters have pH values in the range of 5,38-8,79 and temperature levels in between 
10-270 C. However, pH values of most of them are lower than 7, due to the very high level of HCO3 substances 
[1, 6-7]. Mineral water must meet the micro-biological requirements at its source. It should not have undesired 
pathogenic microorganisms. These microorganisms should not go beyond the maximum colony amount after 
being bottled. Worldwide standards have been developed for such mineral waters by the World Health 
Organization (WHO) and Food and Agriculture Organization (FAO).  

Bottled mineral water brands have been studied in various countries as a micro-biology research [8-11]. 
Alvarado et al. analyzed a regional mineral water through the use of Geographic Information System (GIS) [12]. 
Ambiga et al. analyzed various attributes (magnesium, calcium, pH, nitrate, chlorides) of mineral water [13]. Yan 
et al. have done a thorough assessment of drinking water, using field research, information technology, GIS and 
modeling [14]. Saidi et al. have evaluated the quality of the mineral waters in terms of five attributes (nitrate, 
calcium, electrical conductivity, chlorides and sulfates) [15]. Zou et al. have assessed the water quality with 
entropy weight and goal weighing methodologies [16]. 

The purpose of this research is to assess the characteristics of various mineral water brands in terms of quality 
through the use of a quantitative multi-criteria technique and determine the best mineral water brand according 
to the desired  standards. Expert evaluations are utilized as a part of the analysis when determining the 
relative weights of the criteria involved.  

Quantitative Assessment Methodology  

In a quantitative decision making process for choosing an alternative over the others, the goal would be to make 
a decision based on various factors. However, the relationship between these factors as well as their relative 
impacts over the overall goal needs to be determined. For the purpose of this study, a set of factors determining 
the quality of a soda water are included. The hierarchy developed by using these factors is produced as shown in 
the Figure 4 below. 

 

Figure 4. Hierarchy of Factors 
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Ten alternative mineral water brands are compared using a multi-factor analysis designed for the purpose of this 
study. Although the measurements of certain criteria are readily available, others can only be determined with 
respect to other variables. The relative weights of such factors need to be determined as it is the case in all 
multi-criteria methodologies. Within this analysis, this task is accomplished through pairwise comparison of the 
factors. Below are the factors priorities involved in this research based on expert opinions. 

Table 1: Decision Matrix 
 Florur Bicarbonate Clorur Sulfate Calcium Magnesium Potassium Sodium 

Florur 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 8,00 4,00 4,00 
Bicarbonate 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 8,00 4,00 4,00 
Clorur 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 8,00 4,00 4,00 
Sulfate 0,25 0,25 0,25 1,00 0,25 4,00 1,00 1,00 
Calcium 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 8,00 4,00 4,00 
Magnesium 0,13 0,13 0,13 0,25 0,13 1,00 0,25 0,25 
Potassium 0,25 0,25 0,25 1,00 0,25 4,00 1,00 1,00 
Sodium 0,25 0,25 0,25 1,00 0,25 4,00 1,00 1,00 

 
Based on the decision matrix provided above, the relative weights of the factors defined are provided in Figure 5 
below: 

 

Figure 5. Relative weights of factors 

 

Pairwise Comparison of the Soda Waters 

After finding the priorities for all criteria with respect to the main goal of selecting the best soda water, the 
water choices need to be compared in pairs with respect to each criterion. Resulting properties of the selected 
water brands are presented in Table 2 below: 
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Table 2: Soda Water Characteristics 

 MW1 MW2 MW3 MW4 MW5 MW6 MW7 MW8 MW9 MW10 
Florur 0,46 0,3 0,2 0,53 0,26 0,04 0,19 0 0,7 0,7 

Bicarbonate 1865.38 2488 1715,3 829,6 1400 210 2300 1403 1800 300 

Clorur 25,77 143,6 34,6 10,2 40,07 2,1 80,1 20 130 590 

Sulfate 138,3 17,5 36 80,2 22,6 0 2 3 100 15 

Calcium 235,5 309,3 143,5 234 288,97 86,1 53,8 365 90 26 

Magnesium 108,4 140,8 137,6 55 36,20 17,8 3,4 18 120 30 

Potassium 63,01 59,3 9,2 13 8,23 1,6 96,3 52 30 16 

Sodium 265,2 476,9 222,2 38,4 40,04 7,68 756,3 50 470 400 

Next phase in applying the methodology is pairwise comparisons of the water choices with respect to each 
factor. To be able to design an objective scheme for this purpose, the maximum and minimum values of the 
alternatives for each criterion is determined. The range is divided into nine even ranges since the model requires 
pairwise comparisons on a scale from 1 to 9. And at the last stage, each alternative is placed in one of these 
classes based on their values to compare them with each other. Remainder of this research presents the 
priorities obtained using this scheme. 

Conclusions 

This study aims to find the best mineral water brand based on various minerals and elements exist in mineral 
waters. A list of factors is evaluated to be able to make a comparison among the selected brands. Each factor is 
appointed a relative weight as a result of expert evaluations obtained from Ministry of Health Reports available. 
Finally, the selection method is applied to the resulting scheme. Based on the calculations above, the relative 
priorities corresponding to the attractiveness of soda water brand about all factors considered are presented in 
Table 3. 

Table 3: Weights of Alternatives 
 Florur Bicarbonat Clorur Sulfate Calcium Magnesium Potasium Sodium Total 
MW1 0,0201 0,0228 0,0107 0,0210 0,0220 0,0029 0,0080 0,0044 0,1118 
MW2 0,0099 0,0539 0,0182 0,0022 0,0359 0,0055 0,0080 0,0076 0,1412 
MW3 0,0082 0,0176 0,0107 0,0032 0,0114 0,0045 0,0018 0,0031 0,0605 
MW4 0,0255 0,0068 0,0107 0,0090 0,0220 0,0011 0,0021 0,0016 0,0789 
MW5 0,0099 0,0133 0,0107 0,0022 0,0276 0,0008 0,0018 0,0016 0,0680 
MW6 0,0044 0,0040 0,0107 0,0020 0,0057 0,0005 0,0018 0,0016 0,0307 
MW7 0,0082 0,0442 0,0116 0,0020 0,0051 0,0005 0,0212 0,0209 0,1136 
MW8 0,0044 0,0133 0,0107 0,0020 0,0622 0,0005 0,0065 0,0016 0,1012 
MW9 0,0560 0,0228 0,0116 0,0107 0,0057 0,0036 0,0029 0,0076 0,1209 
MW10 0,0560 0,0040 0,0974 0,0020 0,0051 0,0006 0,0021 0,0061 0,1733 

The table above indicates that the 10th Mineral Water (MW10), is ranked first with a weight of 0,1733 among 
others, indicating that it is the best soda water in terms of selected factors used for the purpose of this study. 
Figure 6 provides a summary of the outcome of the analysis. 
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Figure 6. Comparison of the Alternatives 
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ABSTRACT 

Al-Shabaab is passing through a crossroad in its operational life. Recent security developments in Somalia 
are expected to reshape the future of the group. Since 2011, the group has been losing the control of 
urban areas, which meant also the loss of finance sources. Moreover, the internal conflict between the 
poles of the group in 2013 has finally led to the group’s loss of public acceptance and weakened its position 
against the Somali government and its allies. The Al-Qaeda-linked jihadist group is struggling to restructure 
its organization and develop a strategy to cope up with the ongoing security developments. The paper has 
discussed the major challenges facing the group and the opportunities it enjoys at this time. In the context 
of the Somali National Army (SNA) re-establishment and the proposed drawdown of AMISOM, four possible 
scenarios for the future of the group has been presented in the paper. 

Keywords: Al-Shabaab, Somalia, Security, SNA, AMISOM 

INTRODUCTION  

Somalia’s security is currently passing through a crossroad. With its weak economic capabilities and lack of 
the power of the authorities to deal with the political and the social hardships, the Al-Shabaab challenge 
comes at the top of its priorities. The government is struggling to rebuild the military and restructure its 
security forces in order to prepare it for taking over the security responsibilities from the African Union 
Mission in Somalia (AMISOM). AMSIOM is, in turn, expected to meet the transition plans assigned for its 
withdrawal. But, what will be the future of the Somali government and AMSIOM’s major opponent, Al-
Shabaab?  

Al-Shabaab is currently the main security challenge in the country and it enjoys the privilege of facing a 
weak government forces and a relaxed AMISOM which is unlikely to carry out operations against it. 
Recently, the group was carrying out unprecedentedly major attacks on governmental and civilian targets 
in and around Mogadishu. It has carried out 26 raids, 28 assassinations, 66 bombing campaign in 
Mogadishu for the last quarter of 2018 only (Hiraal Institute, 2019). Moreover, AMISOM is currently 
unlikely to engage in aggressive operations against the group (CIA, 2019) and there is a conflict of interests 
between the Troops Contributing Countries (TCCs) in matters related to the drawdown plan. This critical 
quick recovery of the group has raised questions about the future of the group in the context of the 
planned AMISOM exit strategy. 

This paper analyzes the current position of Al-Shabaab in the context of a weak, but slowly recovering, 
Somali National Army (SNA), and the African forces which are busy with their internal conflict of interests. 
To present a thorough analysis of Al-Shabaab’s future, an understanding of the major security actors in the 
country will be necessary. The paper also analyses the opportunities and challenges ahead of the group and 
presents possible scenarios in the future of Al-Shabaab. 

THE EVOLUTION OF AL-SHABAAB 

Harakat al-Shabaab al-Mujahideen, shortly Al-Shabaab is an al-Qaeda affiliated transnational jihadist group 
which strives to enforce its radical views of Islamic Sharia in the Horn of Africa. Al-Shabaab’s origin goes 
back to the Islamic movements which has risen during the Islamic awakening period in 1970’s. These 
movements later divided into moderates, represented mostly by Muslim-Brotherhood affiliated Islah 
Movement and radicals (Baadiyow, 2016). The radical subgroups later developed to become Al-Shabaab. 

Al-Shabaab has risen into existence when the Islamic Courts Union (ICU) took over the control of 
Mogadishu in 2006. The invasion of Ethiopian troops to Somalia caused the defeat of ICU. After the ICU 
reorganized themselves, and with the moral and financial support of the public, they started a resistance 
guerilla against the Transitional Federal Government (TFG) and Ethiopian troops that were ‘assisting’ the 
TFG. The period between January 2007 and January 2009 marks the beginning of Al-Shabaab’s guerilla 
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insurgency and gaining the control of the South and Central Somalia regions. It’s widely accepted that the 
Ethiopian occupation and brutality was responsible for radicalizing the movement and transforming it into 
a powerful armed group with a wider public support (Mueller, 2018; Wise, 2011). Others argue the group is 
a consequence, not a cause, of the prevailing security conflicts in the country (Ingiriis, 2018).  

Apart from the general history of Islamic Movements in Somalia, the history of Al-Shabaab’s development 
can be divided into three phases. Table 1 summarizes the evolution of the group. The First period spans 
from 2004-2007, where the main ideological developments and vision setting activities were happening 
smoothly without publicity. During this period, they collaborated with local businessmen and other Islamic 
institutions/movements to operate against the warlords. Training camps were opened in and around 
Mogadishu to prepare for a possible future conflict with warlords; and that conflict finally has taken place 
in February 2006 between the ICU and the Alliance for Restoring of Peace and Counter Terrorism (ARPCT). 
According to Hiraal Institute’s report on Al-Shabab’s Military Machine (2018), it is in this period when Al-
Shabaab formed its first conventional military wing Jabahaat.  

The Second period (2007-2011) starts with the rise of ICU, where Al-Shabaab was one of the ideologically-
different groups within the ICU. During this period, Al-Shabaab maintained a de facto control over the ICU 
regarding the local policies and militia training issues. For example, the man who will later become the Amir 
(leader) of Al-Shabaab, Ahmed Abdi Godane, served as the secretary general of the Executive Council of the 
ICU. Mukhtar Robow Abu Mansur, who will later become the deputy leader and the spokesman of Al-
Shabaab, also served as deputy for ICU’s Internal Security Office. This can be a clear sign of how Al-Shabaab 
was controlling the ICU’s main decision-making apparatus. During the Ethiopian Occupation of 2007-2008, 
Al-Shabaab’s militia and public support increased due to typical nationalistic reaction against Ethiopia’s 
military presence in Somalia. The post-Ethiopian occupation period, 2009-2011, marked the peak of Al-
Shabaab’s power, where they gained control of almost Central and South Somalia except few kilometers in 
the capital. They couldn’t seize Aden Adde International Airport and the presidential palace in Mogadishu 
because it was guarded by AMISOM forces. Additionally, Al-Shabaab’s finance and wealth increased during 
this period, as they were levying and collecting taxes from local people who live under their control; getting 
ransom from international aid workers; and charcoal exports. Overwhelmingly, during this period, Al-
Shabaab recruited foreign fighters from different countries including USA, UK, Ethiopia and Kenya. 

The Third period (2011-now) of Al-Shabaab’s development history started with its defeat, or tactic retreat 
as it claims, in Mogadishu by SNA and AMISOM in 2011. After their defeat, it reconfigured its strategy from 
conventional posture to a guerilla strategy, where it doesn’t attempt to capture territories, but struggle to 
control the urban areas virtually by harassing civilians and threatening them (Hiraal Institute, 2018a). 
Additionally, the frequency of assassinations, targeted bombings and explosives has tremendously 
increased during this period. Contrary to what the allied forces claim, Al-Shabaab’s retreat from the capital 
made the group more aggressive, more operational, cost-efficient and financially much wealthier as they 
collect ‘zakat’ and taxes from businesses in and out of their control. 

Experts in Counterterrorism believe that Al-Shabaab gains funds from various sources of income. A Security 
Council report noted the group’s financial system is ‘systematic and centralized’. Some of its sources 
include, but not limited to, funds from other affiliated terror groups like Al-Qaida, state sponsors, charities, 
piracy, kidnapping, charcoal trade, smuggling contraband sugar to Kenya, and the extortion of local 
businesses and farmers. It also derives revenues from transiting vehicles, business and agricultural taxation, 
and forced zakat levies (Security Council, 2018). Local media reports argue the group’s extortion of ‘taxes’ 
from the businessmen communities in Somalia is rising tremendously, though there are efforts by the 
Somali government to stop such extortions by passing an anti-money laundering bill. Such extortions offer 
the group a good opportunity to finance its operations. It is estimated that Al-Shabaab collects 27 million 
dollars annually from tax revenues (Hiraal Institute, 2018b). It’s widely known locally that the group raised 
millions of dollars from Kismayo and Barawe ports.  

Al-Shabaab is a transnational jihadist group which poses a terror threat to Somalia as well as to the regional 
states and AMISOM TCCs. This threat may not last in the short-term, as they continue to recruit foreign 
fighters mainly from neighboring countries. It frequently hit civilian and military targets in Kenya; executed 
bombings and improvised explosive devices (IEDs) inside Uganda; and threatened other countries in the 
region. However, the loss of major cities and drainage of their major income sources recently weakened 
the group, but it is still able to carry out targeted attacks, bombings and assassinations inside Somalia and 
the neighboring countries (Bacon, 2017). It also ‘continues to maintain its operational strength and 
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capability despite ongoing and intensified ground and air strikes across the country’ (UNSC, 2018). It seems 
that the group is revering and gaining strength recently, as its activities has risen in the first quarter of 
2019. This can be drawn from its latest frequent attacks in Mogadishu, Southern Somalia and Nairobi. 
Moreover, Maruf and Joseph (2018) stated that though Al-Shabaab has been predicted ‘to vanish or go into 
sleep decline’, but no end of the group is in sight within the following years.   

MAJOR SECURITY ACTORS IN SOMALIA 

Somali National Army 

Somalia has been in a chaos and security turmoil for two decades. The civil war and state failure have 
contributed to the disband of its armed forces in 1991. Since then, efforts have been made to rebuild 
national forces and re-establish the security sector. International and regional entities have been 
contributing to rebuild the military forces and much monies have been spent throughout the process. The 
current operating forces are, mostly, remnants from the militias of the warlord clan militias and the 
recently abroad-trained personnel (Robinson, 2016). On May 2017, the Somalia Security Pact (SSP) was 
approved by Farmaajo administration and endorsed by its international partners. The pact considers 
political stabilization and reconfiguration of the armed forces as the top priorities.  

SNA receives training from different international and regional states such as the European Union (EU), 
AMISOM, Uganda, Ethiopia, Djibouti and Turkey. Williams (2019) argue that the difference in training 
sources has apparently failed to rebuild a united military with a common doctrine. Furthermore, neither 
the international actors nor the Somalia government have focused to institution-building. He adds that the 
donors have no proper coordination, each is emphasizing on its own interest, and each has its own military 
models, funding streams, various internal alliances, and broader strategic agendas. Previously, Ethiopia and 
Uganda were the most involved countries in ‘training’ Somali army before the European Union has 
undertaken the responsibility. But the biggest failure goes to the Somali government which hasn’t come up 
with a thorough plan to appropriately envision rebuilding its state forces. 

Somalia is required to develop operational strategies to deal with the threat of Al-Shabaab. As the AMISOM 
is currently unlikely to engage in aggressive operations against the group (CIA, 2019) and is expected to 
apply its exit strategy, the responsibility will be on the shoulders of the SNA to fill that gap. With its limited 
personnel and resources, tough trade-offs will be necessary (Keating and Abshir, 2018). Currently, the 
Somali army is not properly equipped and supplied with the required weapons and equipment to defeat 
terror groups and other criminal networks. There are around 24,000 military personnel in Somalia now, but 
only one SNA unit, Danab, is able to conduct sustained offensive operations, other units lack basic 
equipment and ‘rely on AMISOM and UN for protection, securing its main supply routes, logistics support 
and casualty evacuation’ (Williams, 2019). The UN arms embargo on Somalia is considered a challenge 
facing the army. It decreases the chances of Somalia army to get necessary weapons and cripples any 
potential effective offensive operation to tackle the security. 

The SNA is expected soon to benefit from Turkey’s recent security engagement in Somalia. The newly built 
Turkey’s military training facility in Mogadishu is expected to train around 10,000 Somali forces. According 
to Rossiter and Cannon (2018), it’s expected that SNA will be equipped with arms produced in Turkish 
factories. Despite the lack of sufficient equipment and personnel, SNA is required to prepare itself for 
immediate takeover of the security when AMISOM Transition Plan comes effective in 2021. The planned 
drawdown of AMSISOM pushes the Somali government to speed up rebuilding its forces. Thus, the 
government must develop a practical, operational and strategically well-thought plan to play its role in 
dealing with the challenges on the ground.  

African Union Mission in Somalia  

The African Union Mission in Somalia (AMISOM) is a peacekeeping mission deployed by the African Union 
(AU) with the logistic and financial support of the United Nations Security Council. The mission has been an 
active operational mission in Somalia’s security sectors since its establishment on January 2007. It is 
mandated to offer support to Somalia government, and train security forces to combat Al-Shabaab and 
restore back the stability in Somalia. Its role changed from time to time according to the security situation 
and the capabilities of the armed opposition factions. According to (Williams, 2018) the mission is so far 
considered the longest running, largest, most costly, and most deadly operation throughout the 
peacekeeping history of the AU. The mission is expected to handover the security responsibilities to the 
Somali forces after ‘reducing’ the threats of the terror groups and alleviating conflicts in the country. 
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AMISOM’s initial mandate was articulated by (AUPSC, 2007) in the PSC/PR/Comm(LXIX)-numbered 
Communique of January 19, 2007. This document specified the mandate of AMISOM as (i) providing 
support for the Transitional Federal Institutions (TFIs) in their efforts to stabilize the situation in Somalia 
and to further dialogue and reconciliation, (ii) facilitating the provision of humanitarian assistance, and (iii) 
creating conditions conductive to long-term stabilization, reconstruction and development in Somalia. The 
duration and the mandate of the mission have been changed frequently in accordance with the Security 
Council resolutions. The latest extension of AMISOM operations was the Security Council’s 2431 (2018) 
resolution of 30 July 2018. It is now working with its 6th mandate.  

Currently, AMISOM has around 22,000 uniformed personnel including military and police forces. The 
Troops Contributing Countries are Burundi, Ethiopia, Djibouti, Kenya, and Uganda. Sierra Leone was among 
the AMISOM TCCs, but later withdrawn its military forces due to internal challenges. AMISOM police forces 
are contributed by Ghana, Kenya, Nigeria, Sierra Leone, Uganda and Zambia. The first country to deploy 
forces (March 2007) and the largest TCC is Uganda. Williams (2018) considers preventing security threats 
from Somalia; institutional benefits; political advantages; and economic support as the reasons why TCCs 
are joining AMISOM. After 12 years of operations, the mission is still in search of sound and well-planned 
transition and exit plan. The AU and AMISOM TCCs are now struggling to develop a ‘realistic, phased and 
conditions-based transition with feasible dates, for the transfer of the security responsibilities to the 
Somalia security forces’ (AMISOM, 2018). There is a conflict of interest between the TCCs over the 
withdrawal plan. Such conflicts will put Al-Shabaab in a strong position and provides wide public support. 

The mission is collectively financed by AU member states, the AU Peace Fund, the UN Trust Fund for 
AMISOM, and a range of AU/AMISOM partners, including the EU (Williams, 2017). So far, the EU has 
contributed around 1.5 billion Euros to AMISOM (Madeira, 2018) while the USA has contributed around 1.4 
billion dollars between 2006-2016 (Williams, 2018). Repeatedly the EU announces cutting off finances due 
to allegations of underperformance, extension of operations etc. Williams (2017) states that by January 
2016, the EU has reduced 20% of allowances from AMISOM. Due to the finance cut offs, the TCCs have 
been threatening to withdraw or stop the offensive operations against the group. 

AMISOM’s reputation as a peacekeeping force is in mess. It is alleged to have been frequently committing 
human rights violations, civilian killings, rape and mistreatment and illegal business deals with Al-Shabaab 
(Security Council, 2018). Additionally, human rights agencies note that the mission commits pitfalls in terms 
of human rights, and allege AMISOM troops on civilian killings (Human Rights Watch, 2018). Furthermore,  
Williams and Hashi (2016) believe the mission’s reputation among Somalis is damaged by the growing 
influence of the neighboring countries over the mission. Ethiopia and Kenya’s meddling in the mission has 
worsened its prestige, if any. Any decrease in the mission’s reputation among the public creates credit for 
the opposite side– Al-Shabaab and weakens the expected integration with the public. 

TURKSOM: Turkish Military Facility in Somalia 

On September 2017, Turkey launched a military training facility (TURKSOM) in Somalia’s capital Mogadishu. 
Speaking at the inauguration ceremony, then Turkish Chief of Staff and the current Defence Minister Hulusi 
Akar narrated that the facility’s main objective is training the Somali forces, “this facility will increase 
Turkish efforts in ensuring regional and international peace and security” he added. Moreover, Somalia 
Prime Minister also highlighted at the inauguration that this base is a part of Somalia’s wider plan to re-
establish its army. The “base” is expected to train approximately 10,000 Somali forces, with a capacity of 
training 1,000 soldiers at a time. The training will be carried out by 200-300 Turkish soldiers (Rossiter and 
Cannon, 2018). It is estimated that the construction of the facility costed around 50 million dollars.  

Turkey’s security engagement in Somalia started since 2009 when the two states have signed a technical 
cooperation agreement. Additionally, it has deployed anti-piracy forces to combat the piracy off the 
Somalia coast in the same year. Since then, Turkey was endeavoring to involve itself in Mogadishu’s 
politics. With its fast and effective humanitarian mission in 2011, Turkey won the public’s acceptance and 
created an image of the donor that has no other agendas. Soon after Turkey positioned itself as a key 
humanitarian actor in Somalia, other security, diplomatic and economic interests come into play (Wasuge, 
2016). Moreover, according to (Abdulle, 2019), Turkish security interests are part of a wider development 
plan which includes public service support and peace-building support.  

TURKSOM’s establishment and the training of SNA will add a positive contribution to the efforts of 
alleviating the current complicated security situation. Yet, the security dimension of Turkey’s foreign policy 
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in Somalia remains in question, but its officials always stress that economy plays the central role in Turkish 
Foreign Policy (Tepeciklioglu, 2017). There is a logic suspect that Turks have their broader security agenda 
in the Horn, but for the least case, the facility will back the efforts of the Somali government to rebuild its 
military and reinstitute its forces. This least case will not be worse than the neighboring countries’ agenda 
of maintaining the status quo in the country. Turkey’s successful humanitarian diplomacy model, the strong 
economic engagement and its efforts in mediating Somalia and Somaliland, the self-declared autonomous 
region, has given it enough prestige to play a leading role in Somalia’s military re-establishment. Turkey is 
the closest potential candidate to become weapons supplier for SNA if the UN arms embargo is lifted, given 
that Turkish Defence Industries have reached an export capacity of 1.7 billion dollars in 2016. Thus, Somalia 
and Turkey must face any challenge together with coordinated vision that will enable to move their relation 
to a strategic level. 

AFRICOM 

In 2007, the USA has announced the establishment of a military command responsible for operations in 
Africa with mandate of, among others, neutralization of Al-Shabaab and support in transition the security 
responsivities from AMISOM to SNA. The command also operates to disrupt, degrade and neutralize violent 
extremist organizations that present a transnational threat. There have been serious concerns within the 
African context about the timing and the objectives of AFRICOM. Since the beginning, a lot of conspiracy 
theorist literature has been put forward and the African leaders have been in suspect of the mission’s 
hidden agendas. Nathan (2009) stated that the mission poses a threat to the security of Africa. He argued 
that USA is planning to meddle security in Africa through AFRICOM. The possible threats from the 
command, he argued, are: regional destabilization, offensive military action, overriding African interests 
and undermining the AU.  

Through AFRICOM, the USA along with its international partners are closely working with Somali 
government to establish an environment that will set the conditions to allow AMISOM to execute the exit 
strategy and handover the responsibility to SNA. The USA-trained Danab unit of the SNA provides ground 
support and intelligence to AFRICOM’s operations in Somalia. The extracted data from The Bureau of 
Investigative Journalism (BIJ) reveals that since 2017 the number of airstrikes has doubled to 
unprecedented levels. It has increased from 14 airstrikes in 2016 to 45 in 2018 and only in the first quarter 
of 2019, a total 25 airstrikes have taken place. The members of Al-Shabaab killed in these airstrikes and 
other US attacks totaled 234 and 335 in 2017 and 2018 respectively (BIJ, 2019). 

There is an increasing doubt among the Somali bureaucrats and academics that airstrikes can never end Al-
Shabaab without establishing and rebuilding Somali forces. Yet, according to a report of Hiraal Institute, 
AFRICOM remains the strongest effective actor against the group now. Moreover, the role of AFRICOM’s 
airstrikes in Somalia is controversial and the reasons behind it remain opaque, as information related to its 
operations is not offered for public. There is an increasing local discourse that AFRICOM’s airstrikes cause 
civilian casualties. In March 2018, 13 Nongovernmental organizations (NGOs) have criticized the lack of 
information on the use of armed drones and stressed that such airstrikes will lead to an increase in 
unlawful killings and in civilian casualties (Sperber, 2019). Furthermore, Amnesty International's latest 
report on US airstrikes in Somalia has shown the USA’s strikes have caused civilian casualties. The 
effectiveness of AFRICOM’s operations in neutralizing or eliminating Al-Shabaab remains still in question. 

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES 

Before presenting the possible scenarios in Al-Shabaab’s future, discussing the current opportunities and 
challenges ahead of the group will be helpful. It has been recently seen that the group endeavors to revive 
from the wreck by carrying out wide range attacks in and around Mogadishu as well as Puntland. The group 
is reviving and gaining new strategic strongholds despite increased AFRICOM and SNA’s offenses. The 
unprecedented recovery of the group and the controversial security developments raise doubts on the 
effectiveness of allied forces’ tactics. 

At this circumstance, there are four main challenges ahead of Al-Shabaab. The way it deals with these 
challenges will contribute, at a higher extent, in shaping its future. AMISOM remains the biggest challenge 
in Al-Shabaab’s future. The 22,000 personnel mission is the power that has wiped Al-Shabaab out of 
Mogadishu in 2011. Given that SNA is still weak to carry out effective security operations against the group, 
AMISOM’s role in Somalia’s security sector preserves to be critical. AMISOM is supposed to develop 
operational strategies to face any effort of Al-Shabaab for attacking targets or recapturing strongholds. 
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Momently, AMISOM, in coordination with AFRICOM, plays the most critical role in challenging Al-Shabaab. 

Lack of urban control remains the second biggest challenge against the group at this time. It’s argued that 
the success of a movement, including terror organizations, depends on the resources it can obtain, among 
them knowledge, money, and human resources (Goldman and Bar, 2018; Jenkins, 1983). Urban areas bring 
new recruits and is a source of finances for the group. Thus, lack of urban control remains a challenge for 
the group to sustaining its recruitment and financing strategies. Though the group currently levies taxes 
and ‘zakat’ on businesses, including those that aren’t even under their control, but they could have gotten 
little bit more finances from the urban areas. If Al-Shabaab has raised around one million dollars from taxes 
and ‘zakat’ from areas they don’t even control in 2017 (Hiraal Institute, 2018b), one can predict how much 
they could have raised if they still control important and strategic urban areas. On the other hand, levying 
on businesses in urban areas is practically easier and essentially more logical than the ‘zakat’ levied on 
pastoralists, whose main capital is the livestock they raise, given the higher position livestock, especially 
camels, occupies in Somali culture. 

The current government’s effort to rebuild SNA is considered a positive step towards strengthening the 
army and preparing for Post-AMISOM. According to the current transition plan, AMISOM is intended to 
fully withdraw its forces from Somalia in 2021. Thus, empowering SNA and regional forces is indispensable. 
The currently developed Somalia Security Pact establishes a mechanism to re-establish the forces, train and 
procure military equipment for the army. This will also, simultaneously, focus on the regional forces to be 
rebuilt. It is believed that SNA and regional forces are more effective and efficient than AMISOM if and only 
they get the required training and military equipment. Thus, the continuing process of rebuilding SNA and 
strengthening of regional forces poses a great challenge to Al-Shabaab. 

Defections from Al-Shabaab have been trending within the group since 2013 when the former leader 
begun to neutralize his opponents within the group. The group’s membership is currently estimated in a 
range between three thousand and six thousand, though the U.S. State Department reported in 2017 that 
defection rates have increased in the last two years (Felter et al., 2019; Hiraal Institute, 2018a). Somali 
government’s policy on Al-Shabaab defectors contributed to the course and motivated members of the 
group to defect to the Somali government. The most popular defections from the group include that of 
Mukhtar Abu Mansur and Zakariye Hersi, former deputy leader and former head of Amniyat respectively. It 
is worth noting that high rank defections to the Islamic State (IS)-affiliated group, which operates in North 
Eastern regions, have damaged the group’s public ‘legitimacy’ as the only jihadist organization in Somalia. 
These high-level defections speeded up the lower ranks defections and decreased group’s recruits. For the 
next period, high level defections will be one of the challenges Al-Shabaab has to face. 

On the other hand, Al-Shabaab remains the strongest and the most effective jihadist group in the country. 
The current political and security situations created some tactical and strategic opportunities for the group 
to survive long and continue carrying out attacks against the government and AMISOM. Currently, the 
group enjoys four major opportunities offered by the recent developments in Somalia and the Horn of 
Africa region. AMISOM’s failure to meet exit and transition plans is considered the major opportunity the 
group has to legitimate its offenses. Given that TCCs have security, institutional, political and economic 
interests in maintaining the status quo, AMISOM’s prolonged presence provides moral and ideological 
strength for the members of the group and expedites recruitment of new members. Moreover, Al-Shabaab 
keeps getting public legitimacy as long as AMISOM mission continues and the neighboring countries are 
meddling Somalia’s security and political affairs. 

The political instability in the country and the regional states’ disagreements with the central government 
creates an incredible opportunity for Al-Shabaab to exploit security. It plays on the differences in political 
agenda between the regional states where they manage to base their forces in the regional states borders. 
Additionally, the alleged corruption activities and weak administration of the federal government also 
contribute to the course. Cannon and Iyekekpolo (2019) argued that “loose home state or military control 
provides ample opportunity spaces for [terrorist] attacks”. If the federal government is committed about 
ending Al-Shabaab, a political settlement, common consensus with the regional states and strengthening 
the central-periphery cooperation are indispensable. Moreover, the fatal consequences of corruption, like 
leaving SNA unpaid for months, ends in Al-Shabaab’s advantage.  

The SNA is presently going under a fast and heavy transformation. The current government seems devoted 
to rebuilding the army and wrestles to reconfigure it. However, the SNA receives training and other security 
forces assistance (SFA) from different entities and countries. Since 2008, Burundi, Djibouti, Ethiopia, Italy, 
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Kenya, Sudan, Turkey, the UAE, Uganda, the UK, the USA, as well as AU, EU and UN have provided SFA to 
SNA (Williams, 2019). This phenomenon of supporter dispersion remains one of the challenges in 
rebuilding the SNA and creates non-professional and non-focused forces. It occasionally causes defections 
to Al-Shabaab. Hiraal Institute (2018) argues that “the disparate and poorly coordinated Somali security 
forces make easier for Al-Shabaab to at least keep the status quo”. Consequently, Al-Shabaab will take 
advantage of SNA’s lack of common doctrine and non-professionalism and will employ it in its strategic 
tactics. 

Almost all transportation and logistic routes in South and Central Somalia are controlled by Al-Shabaab. 
Government officials and AMISOM/military forces cannot move by road from Mogadishu to the nearest 
location unless they ride in large convoys. Al-Shabaab’s control of rural areas provides finance sources and 
smooths its plans to carry out well thought attacks. This gives the group an opportunity to move its forces 
easily and flexibly. It makes SNA and AMISOM to combat an alien which has no physical location but can 
move and attack as much as it wants. Control of rural areas provides the group an advantage of logistics 
flexibility and operational supremacy in the remote areas.  

SCENARIOS IN THE FUTURE OF AL-SHABAAB 

It’s common internationally that peacekeeping missions never stick to transition and exit plans. This can be 
clearly drawn from the UN mission in Côte d’Ivoire (Novosseloff, 2018), Liberia (Forti and Connolly, 2018) 
and Haiti (Razza, 2018). The AU missions are not exceptional. Additionally, it is important to remember that 
“the AMISOM that exists on paper in the UN Security Council resolutions and AU communiqués is not the 
same AMISOM that exists in reality” (Williams and Hashi, 2016). The transition and exit strategies of 
AMISOM are most likely to fail as the neighboring countries and the TCCs have many economic and security 
interests in AMISOM’s mission to continue and the status quo to sustain. The future of AMISOM is one of 
the main factors that will determine the future of Al-Shabaab. However, at the end, AMISOM will exit, 
though it won’t be quick and easy, and the Somali case will have to be solved by Somalis themselves.  

Terror organizations end in many different ways including “negotiations, decapitation, state repression, or 
a transition to other forms of violence” (Cronin, 2006; Goldman and Bar, 2018). Furthermore, Jones and 
Libicki (2008) observed that about 90% of terror organizations were dismantled or eliminated due to one of 
the following factors: joining a political process, the operation of local police and military intelligence 
agencies, and the arrest or killing of key members. They also found that it takes longer to eliminate 
religious terror organizations [like Al-Shabaab]. Goldman and Bar suggested that the size of terror 
organization is related to the distribution of its lifespan. Given that Al-Shabaab is now significantly weaker 
than it was in 2009-2011, its main chance of surviving is dependent on the political and security 
developments in the Horn of Africa region and the ‘agenda differences’ between AMISOM TCCs.  

Based on the current political and security developments in the country and looking on the history of 
violent organzations in somalia, it can be urged that Al-Shabaab will follow one of the following four 
possible scenarios. Four major scenarios which are awaiting the future of Al-Shabaab are discussed below. 
Resurging from the ashes, political settlement, geographical shifting and lastly, vanishing off. These are not 
necessarily alternative scenarios because the group may employ one or more scenarios for provocation or 
maneuver. It may also use one scenario in its short-term tactics, to enable or pave the way for another in 
the long term.  

Al-Shabaab is currently operating under a large pressure and facing intensive airstrikes from AFRICOM. Yet, 
AMISOM and SNA are not significantly carrying out attacks against the group, but rather seem in defend 
position. Additionally, putting AMISOM transition plan into effect without careful assessment of SNA’s 
readiness to overtake the security situation will surely give Al-Shabaab the opportunity to resurge. Post-
AMISOM period is likely to create a situation similar to Post-Ethiopian invasion, where Al-Shabaab has 
become stronger, controlled many regions, received highest recruits, and gained the widest public support. 
The number of fighters in Al-Shabaab’s network now ranges between three thousand and six thousand and 
will surely increase with the AMISOM withdrawal if the current political situations remain constant. A 
vigilant AMISOM exit plan will be useful in avoiding the group’s resurgence.  

Though the group is in a weak situation now, a political settlement with it should be thought-out. The 
Alliance for the Re-liberation of Somalia (ARS) has joined political negotiations, hosted by Djibouti and 
endorsed by the international community, with the TFG in 2007. The negotiations have resulted in a 
political transformation, where the ARS leader has won the election after two years to become the 
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president. The same scenario seems possible for Al-Shabaab to negotiate with the Somali government, 
especially in this period of crossroads in the history of the group. If Taliban is negotiating with the USA now, 
engaging in a political settlement with Al-Shabaab does not seem impossible. The group may even consider 
negotiations as a means to protract its survival and circumvent the increasing pressure on it. Williams and 
Hashi (2016) claimed that brining Al-Shabaab into the political process will reduce the terror threat and 
accelerate AMISOM exit plan.  

Goldman and Bar (2018) argued that governments do not negotiate with terror organizations that they 
think they can suppress by force. The opposite may also be true. Governments that cannot suppress its 
opponents will finally become compelled to negotiate with them. This is the case for Somali government. It 
is worth noting that Hassan Sheikh Mohamud’s administration has publicly announced its readiness to 
negotiate with Al-Shabaab’s domestic fighters, and clearly showed its enthusiasm for political settlement 
with the group. But, the current Farmaajo administration’s position on the issue is not yet clear. It is worth 
noting that Somalia’s former foreign minister Yusuf Garaad Omar argues in every possible situation that a 
political settlement with Al-Shabaab is a prerequisite for Somalia’s peacebuilding process and an 
indispensable process that will finally can contribute to end the violence in the country.   

Al-Shabaab has proved “adaptable and remains a deadly foe with a range of violent tactics at its disposal” 
(Williams and Hashi, 2016). Additionally, Cronin (2006) stated that publics in many predominantly Muslim 
states express less support for terrorism. This is true for Somalia, where the public’s support for Al-Shabaab 
have always been motivated by external factors including, but not limited to, presence of foreign troops, 
low income level, high rate of youth unemployment, high illiteracy rate. The lack and/or decreasing public 
support for the group may compel it to shift its operational locations to north eastern region in Somalia or 
to the neighboring countries where it can ensure new recruits and maintain a safe haven for its leaders. 
Internally, Puntland currently seems a safe place for Al-Shabaab to relocate.  

The recently increasing infight between Al-Shabaab and IS-affiliated groups in Galgala mountains denotes 
signs of possible strategic location shift from Southern Somalia to Northeastern regions. For the 
neighboring countries, Ethiopia and Kenya both stand candidates to host Al-Shabaab in the next period. 
The recent security developments and the settlement with the armed opposition groups in Ethiopia may 
lead Al-Shabaab to look for a ground place inside Ethiopia. Al-Shabaab has already placed its fighters inside 
Kenya (Hiraal Institute, 2018a) and carry out attacks periodically. Williams and Hashi (2016) noted that a 
political settlement between the Somali government and the regional states would “prompt al-Shabaab to 
seek expansion and recruits across other parts of eastern Africa, notably Kenya”. The Boni forest in Kenya is 
suspected to be hosting Al-Shabab bases and fighters. 

As stated by Cronin (2006), unlike war, terrorism never ends but individual terrorist campaigns and the 
groups that wage them always do. She adds that terror organizations with allies have a longer lifespan. For 
the past years, Al-Shabaab’s parent organization, Al-Qaida, have disappeared at least operationally from 
the scenes. The lack of public support, the intensive offenses against the group and the lack of allies and 
state sponsors are the most critical factors that may contribute to the group’s vanish for the next five years. 
This scenario is the least to happen among others for two reasons. First, the group is still able to carry out 
attacks and attract new recruits, sometimes forcefully, from the rural areas under its control. Second, 
AMISOM’s controversial plans to withdraw and the continuing weakness of SNA. Maruf and Joseph (2018) 
argued that no end of the group is in sight within the following years. But, vanishing of the group is not 
currently impossible.  

CONCLUSION 

The operational strength Al-Shabaab has maintained since its establishment enabled it to survive longer. 
Even after losing major urban controls, the group has succeeded to maintain its existence and continue 
operating as an alien which has no known geographical bases but is able to carry out deadly attacks on its 
targets, mainly Somali government and AMISOM targets. The group is currently at a crossroad due to the 
Somali government and international efforts to rebuild and strengthen SNA which is planned to take over 
the security responsibilities after AMISOM withdraws.  

Many studies have been made to analyze transnational terrorism and the aftermath of terror organizations. 
Little has been made to anticipate the future of Al-Shabaab. This paper lays the foundation for further 
discussions on the trends and future of terrorism in East Africa. The paper has discussed the major 
challenges facing the group currently and the opportunities it enjoys. The main argument of this paper is 
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that Al-Shabaab faces four main challenges notably, Presence of AMISOM, lack of urban controls, 
strengthening of SNA, and the high rank defections. In contrast, AMISOM’s failure to meet exit and 
transition plans; SNA’s weakness and non-professionalism; the political instability and regional states’ 
disagreements with the federal government; and control of logistic routes in Southern regions and Galgala 
mountains are considered the major opportunities Al-Shabaab enjoys currently.  

The paper has also discussed the possible scenarios in the future of the group in the context of the current 
political and security developments in Somalia and the Horn of Africa region. The paper’s other main 
argument is that there are four major scenarios awaiting the group: resurging from the ashes, becoming a 
part of a political settlement, geographical location shifting and vanishing off. The final scenario is the least 
to happen as the group is still able to carry out attacks, bombings and assassinations and maintains a 
manpower of at least three thousand fighters. 

Additionally, it’s urged in the paper also that there is no way for the group to maintain the current status 
quo because the recent security and political developments in the country and the commitment of Somali 
government as well the international community to end the mayhem do not support the status quo. If Al-
Shabab follows one of the above-mentioned scenarios, it will be a critical turning point for Somalia’s 
security. Furthermore, the situation that will arise next will require developing and implementing new 
security strategies and political inclusiveness to deal with the group. The fight against the group should not 
only be limited to military action but also contain social and economic strategies to solve the supporting 
factors of the existence of the group. For the current and the future governments to win against the group, 
it must focus on the non-military side of the fight against Al-Shabaab. 
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CLICKBAIT'E KARŞI TWITTER ÜZERİNDEN BİR ALTERNATİF: “LİMON HABER” ÖRNEĞİ 
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Onur ÜLKÜ 
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ÖZ 

İçinde bulunduğumuz dijital çağın olanaklarıyla yeniden şekillenen habercilik anlayışıyla beraber, habere/bilgiye 
erişmek isteyen medya tüketicisinin dijital kaynakları kullanım/tüketim alışkanlıklarında değişim meydana 
gelmiştir. Web sayfalarının öne çıkabilmesi için ölçülebilir değer olarak tıklanma oranı kullanıldığından, 
okuyucunun sayfalarında kalmayı sürdürmesini hedefleyen haber siteleri, Clickbait (tık avcılığı) yöntemine 
başvurmaktadırlar. Sansasyonel başlıklarla okuyucunun dikkati habere çekilerek, içeriğin/haberin tamamına 
ulaşabilmesi için pek çok tıklama (Click) yapması gerekliliği üzerine kurulu bir gazetecilik stratejisi olarak ele alınan 
Clickbait, okuyucuya harcattığı zaman ve içeriğin başlık kadar sansasyonel olmaması nedenleriyle Internet 
üzerinden haber okuyanlar için sorun oluşturmaya başlamıştır. Bu araştırma, Clickbait’in ayrıntılı bir tanımını 
yaparak, bu gazetecilik stratejisine karşı Twitter üzerinden bir alternatif oluşturan, okuyucunun haber içeriğini 
öğrenmesine yönelik kolaylık sağlamayı hedefleyen Limon Haber üzerinden farklı bir perspektif sunmayı 
hedeflemektedir. Araştırma kapsamında, Twitter’da 70 binin üzerinde takipçisi bulunan Limon Haber’in 
editörüyle derinlemesine görüşme yapılmış, Limon Haber’in haberleri servis etme biçimi söylem ve içerik analizi 
yöntemlerinden faydalanılarak incelenmiştir. Clickbait haberciliğin okuyucuya haberi eksik vermesi, yüzeysel bilgi 
aktarması ve tekrara düşmesinin yanı sıra, Trapped Click (kapana kısılmış tık) yöntemiyle haberin okuyucuya 
şüpheli gelmeye başlaması neticesinde Limon Haber gibi alternatiflere ihtiyaç duyulduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
İlgili alanda Clickbait üzerine yapılmış çalışmaların azlığı göz önünde bulundurulduğunda, araştırmanın Internet 
haberciliğinin geldiği noktaya dair bir kesit sunması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Clickbait, Dijital Gazetecilik, Twitter, Trapped Click 

AN ALTERNATIVE THROUGH THE TWITTER AGAINST THE CLICKBAIT: THE “LİMON HABER” CASE 

ABSTRACT 

Clickbait, which considered as a journalistic strategy based on the need for readers to click on all the 
content/news with sensational headlines, has begun to create problems for the readers of the news on the 
Internet due to the time it wastes and the content is not as sensational as the headline. This research aims to 
provide a detailed perspective of Clickbait and to present a different perspective on this journalistic strategy 
through Limon Haber, which aims to provide the reader with an easy way to learn the news content. As a result 
of the fact that clickbait journalism gives the reader lack of news, superficial information transfer and repetition, 
as well as being suspicious for the news reader with trapped click method. Considering the lack of studies on 
clickbait in the relevant field, it is aimed that the research will provide a cross-section to the point of internet 
journalism. 

Keywords: Clickbait, Digital Journalism, Twitter, Trapped Click 

GİRİŞ 

İnsanlar kendilerini koruyabilmek, birbirleriyle bağlar kurabilmek, dostları ve düşmanları ayırt edebilmek, kısacası 
yaşantılarını sürdürmek için mütemadiyen habere gereksinim duymaktadır. Haber denildiği zaman ise akla ilk 
gelen anahtar kelimenin gazetecilik olduğunu varsayarsak, “Gazetecilik, toplumların gereksinim duyduğu 
haberleri üretmek için yarattığı bir sistemdir” denilebilir (Kovach ve Rosenstiel, 2007).  

İnsanlar, İlk Çağlardan bu yana çevrelerine ve dünyaya vermek istedikleri mesajları, yaşadıkları çağın kendilerine 
sunduğu şartlar ve kendi oluşturdukları bilgi, beceri ve teknik olanakların sınırları içinde iletmeye çalışmışlardır. İlk 
mağara resimleri, kil tabletlerin üzerine yazılan hiyeroglif yazı, yazının gelişmesiyle birlikte papirüs ve parşömen 
üzerine yazılan metinler insanın mesajını iletme/iletişim kurma biçiminin yansımaları olmuştur. İlk ve Orta 
Çağlarda, “tellalların” kendilerine verilen iletileri kalabalıklara sözlü olarak aktardığı duyurular, insanın iletişim 
çabasının sonuçları arasında bulunmaktadır (Özçağlayan, 2008:133).  

İlk gazetelere yönelik bilgiler çeşitlilik göstermekle birlikte pek çok kaynakta, Almanya-Antwerp’te 1605’te ticari 
bültenden doğduğu düşünülen bir haftalık gazete olan Niuewe Tijdingen ile Bremen yakınlarındaki Augusburg’da 



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

261

1609’da yayımlanan Avis Relation Oder Zeitung bugün bildiğimiz anlamdaki ilk gazeteler olarak kabul 
edilmektedirler (Mediahistory, 2008; Tokgöz, 2006). İngilizce yayımlanan ilk gazeteler arasında ise İngiltere’de 
1665’te çıkan “Oxford Gazzette” ile ilk Amerikan gazetesi “Public Occurrences” ve ilk İngilizce günlük gazete 
olarak 1702’de yayımlanan “The Daily Courant” sayılmaktadır (Mediahistory, 2008). 

Gazetelerin gelişerek daha geniş bir coğrafik alan içinde, daha fazla insana ulaşmaya başlaması; içerik ve haber 
değeri açısından gelişmeleri ve buna paralel olarak bir meslek olarak gazeteciliğin gelişimi, esas anlamda Endüstri 
Devrimi ile birlikte olmuştur. Endüstri Devrimi’yle beraber, teknik/teknolojik yeniliklerin üretim alanında 
kullanılmaya başlanması, toplumsal, siyasi, ekonomik ve kültürel yaşamda yansımalarını bulmaya başlamıştır. 
İnsanlar daha uzak coğrafyalara, daha hızlı bir şekilde ulaşmaya başlamış, posta ve dağıtım sistemleri gelişmiş, 
okur-yazarlık ve gelir düzeyi artmıştır. Şehirleşme ile birlikte, bu yeni yaşam sisteminin gereklilikleri 
doğrultusunda yeni bir yaşam tarzı ve kalitesi gelişmeye başlamıştır (Özçağlayan, 2008:134). Endüstri devriminin 
beraberinde getirdiği teknik/teknolojik değişim sürecinde, Gutenberg’in baskı makinesi (matbaa), yerini buhar 
gücüyle çalışan ve mekanik dizgi yapabilen baskı makinelerine bırakmıştır. Baskı teknikleri ve kalitesindeki 
gelişme, kâğıt fiyatlarındaki düşüş, gazete maliyetlerini azaltmış; gazete fiyatlarının düşmesi ile birlikte de 
gazeteyi seçkinlerin dışında daha geniş kitlelerin de satın alabilmesinin önü açılmıştır. İşgücü kalitesindeki 
gelişmelerle birlikte, yaratıcı gazeteci ve matbaacıların da katkılarıyla, gazeteler daha fazla sayıda okuyucuya 
ulaşmaya başlamıştır (Tokgöz, 2006). Gazete satış rakamlarının artmaya başlaması da kâr marjını arttırdığından, 
bilgi ve haberi taşıyan/aktaran gazete bir anlamda ticari bir değer de kazanmıştır. 

Çağdaş gazete modeli, 19, Yüzyılla birlikte, (önceki dönemlerden farklı olarak, özel bir okuyucu kitlesine yönelik 
yayım yapan iş modelinin yerine) daha geniş kitlelere hitap eden yeni bir iş modeli üzerinde geliştirilmeye 
başlanmıştır. Popüleritesini arttırmak, yazan haberi insanlara duyurmak için 19. yüzyılın son döneminde çocuk 
emeğinin sömürüsünü yapan ve filmlerden aşina olduğumuz “yazıyor, yazıyor” seslenişiyle gazete satan 
çocukların uğraşlarıyla tiraj sağlayan gazeteler, 1900'lü yılların ortalarına gelindiğinde tirajlarını hala sabit 
tutabilmek için bazı promosyonlar, ekstra satışlar yaparak satış rakamlarını korumaya çalışmışlardır. Bu süreç 
gazeteler ile reklam verenler arasındaki ilişkinin de yoğunlaşmasının temellerini atmıştır.  

Gazeteciliğin gelişim süreçleri içindeki en önemli dönüşümleri ve devrimleri sağlayan; yani, yazının, matbaa 
makinesinin ve bilgisayarın icatlarının da ötesinde, günümüzde sayısal bilginin elektronik ortamlara aktarılmasıyla 
oluşan içinde bulunduğumuz yeni süreç, daha öncekilerden oldukça farklıdır. Internetin hayatımıza girmesiyle 
birlikte bütün her şeyde olduğu gibi tüketim kültüründe de çeşitli değişiklikler meydana gelmiştir. Internetin 
hızının artması ile birlikte daha hızlı tüketmeye, Global Köy’de her şeye daha fazla ulaşmaya alışmış 
bulunmaktayız. Bu hız içerisinde artık insanlar yoğunlukla basılı gazeteleri bırakıp haberleri Internet üzerinden 
okumaya başlamışlardır. Internet gazeteleri televizyonun ardından en etkili ikinci iletişim/haber alma aracı haline 
gelmiştir (Bazaco vd., 2019:95). Internette popüler olan sayfaların, arama motorlarında daha üst noktalarda 
görüntülenebilmesi için geçerli olan ölçü birimi Click Rate yani “Tıklanma Oranı” olduğundan, günümüz internet 
gazeteleri okuyucunun kendi sayfalarında daha fazla tıklama yapması için, ekranlarında bir tane haberi pek çok 
görselle pekiştirip bu pekiştirdikleri görsellerin yanına haberi nitelikli bir şekilde açıklamayan içerikler yazarak 
okuyucunun haberle ilgili açıklamayı okuyabilmesi için defalarca sayfayı tıklamasını sağlamaya çalışmaktadırlar. 
Günümüz gazete okuyucusunun maruz kaldığı bu yeni yöntem Clickbait (Tık Tuzağı) Habercilik’tir.     

CLICKBAIT (TIK TUZAĞI) NEDİR? 

Clickbait terimi geniş şekilde dijital içerik ve özellikle haber/habercilik araçları için kullanılmaktadır. Aslında 
Clickbait terimi ilk kez, medya ve iletişim alanı dışında yapılan çalışmalarda ortaya atılmıştır. Ancak hala akademik 
araştırmalardaki tanımı ve teorileştirilmesi hem Avrupa’da (Palau-Sampio, 2016; García-Orosa vd., 2017) hem de 
uluslararası diğer araştırmalarda (Blom ve Hansen, 2015; Wiegmann vd., 2018) sınırlıdır. Bu araştırmanın 
içeriğinde de kavram bilgisayar bilimi ile medya ve iletişim çalışmaları disiplinleri arasında tanımlanmaya 
çalışılmıştır. 

Clickbait fenomeninin stratejisi, geleneksel gazetecilik kriterlerine uymayan bir başlık ile haberi Web sayfasında 
okuyacak kişiyi olabildiğince sayfada tutmaya devam edecek kadar çok sayıda ama kısa bilgiler barındıran içeriğin 
haber adı altında paylaşılmasıdır (García Orosa vd., 2017:1265). Bu bakış açısıyla başlıklar, biçemsel ve öyküsel 
olarak haber okuyucusunun ilgisini uyandırıp, o ilgiyi sabit şekilde tutmaya yarayarak haberin devamını 
tıklamasını sağlayan önemli enstrumanlardır (Blom and Hansen, 2015:87). 

Palau-Sampio (2016:67-68), Clickbait’in okuyucunun şehvet, arzusunu uyandıracak şekilde geleneksel 
gazetelerde de kullanılan cinsellik ile ilgili başlıkları sıklıkla kullandığını belirtmiştir. Ancak Clikcbait’in geleneksel 
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gazetecilikten ayrılan en temel özelliği haber içeriğinde yaptığımız her tıklamanın reklam ve satış (dolayısıyla 
insanları tüketime yönlendirme) stratejileri doğrulrusunda Web sayfasının reklam akışında değişiklik yapmasıdır.  

Oxford Sözlük’ün dijital sürümünde ise Clickbait: “Asıl amacı dikkat çekmek ve ziyaretçileri belirli bir Web 
sayfasının bağlantısını tıklamaya teşvik etmek olan içerik” şeklinde tanımlanmıştır (Oxford Dictionaries, 2019). 
Chen vd. (2015) ise bu tanımı biraz daha açarak, içeriğe yaptıkları vurgunun tam karşılığının ne olduğunu tarif 
etmişlerdir; sansasyonel ve farklı görseller ile basılı gazetede normalde göremeyeceğimiz yoğunluktaki fotoğraf 
ve resimler (hareketli resimler de dahil) sayesinde haber okuduğumuz Web sayfasında kalmaya devam edecek 
duygusal canlılığı korumamızı sağlayacak şekilde dizayn edilmiş yeni bir tür gazetecilik biçimi olarak Clickbait 
haberciliği tanımlamışlardır. 

Clickbait (tık tuzağı) özetle, bir haberle ilgili olarak haberin içeriğini yansıtmayan, sansasyonel bir başlık atmak 
suretiyle okuyucunun merakını uyandırarak habere çekip daha sonra haberin içeriğini okuyabilmesi için ardı 
ardına haber sayfasında tıklama yapmasını sağlamaya yönelik bir gazetecilik stratejisidir. 

Clickbait haberin başlıca özellikleri: Eksik bilgi içermesi, okuyucuda merak uyandıracak, okuyucuyu habere 
çekecek bir dil/uslup kullanılması, haber metninde ve görsellerinde tekrara düşülmesi, başlığın içeriğe göre 
abartılı olması, tam olarak haber değeri olmayan, genel geçer bilgileri barındıran haber içerikleri sunulması, 
dikkat çekici görseller ile okuyucunun Web sayfasını terketmesinin önüne geçilmeye çalışılmasıdır (Bazaco vd., 
2019:99).   

Türkiye özelinde medyadaki tık haberleri genellikle okuyucuda merak uyandırarak daha büyük bir kitleye ulaşmak 
veya medya kuruluşunun “tık” üzerinden reklam gelirlerini arttırmak amacıyla kullanılmaktadır (Altınışık, 2019). 
Son dönemde Türk medyasındaki oligopol yapılaşmanın da etkisiyle basılı gazete satışlarındaki azalma göz 
önünde bulundurulduğunda, reklam gelirlerinin önemi daha fazla göze çarpmaktadır. 

YÖNTEM 

Bu araştırmada ana veri olarak bir Twitter hesabı olan Limon Haber’in sayfa yöneticisi ile yapılan derinlemesine 
görüşmeler ve literatür taraması yoluyla elde edilen bilgiler kullanılmıştır. Limon Haber’in haberleri servis etme 
biçimi söylem ve içerik analizi yöntemlerinden faydalanılarak incelenmiş ancak araştırma örnekleminin odak 
konusu dışında kaldığından analizi yapılmamıştır. Araştırma sürecinde Limon Haber’in Twitter hesabı takip 
(Following) edilmeye başlanmış, sayfanın aktif olarak paylaşım yapmaya başladığı 29 Nisan 2016’dan, 29 Mart 
2019 tarihine kadar yaptığı tüm paylaşımlar (Retweet’ler dahil) incelenmiş, Limon Haber Twitter hesabının 
yöneticisi (Cassey Jones) ile Twitter Direkt Mesaj (Direct Message “DM”) aracılığı ile görüşme yapılmıştır. 
Araştırma alanı olarak, Clickbait’e ilişkin niteliksel araştırma yöntemine dayalı Türkçe araştırmaların eksikliği 
araştırmayı güçleştirmiş, araştırmacıyı örnek bir çalışmanın deneyimlerinden faydalanma şansından mahrum 
bırakmıştır ancak bu durum araştırmacıları, alana yönelik kalıp bilgilerden kaynaklanan olası bir önyargıyla 
yaklaşma ihtimalinden de uzak tutmuştur. 

Limon Haber Twitter hesabının yöneticisi ile görüşülmesinin öncesinde yapılan literatür taraması dışında, bizzat 
hesap yöneticisi tarafından yazılı metin olarak gönderilen ve 2018 yılı içerisinde kendileriyle yapılmış olan 
röportajlardan da faydalanılmıştır. Makalede yer alan Limon Haber Twitter hesabının yöneticisi araştırma 
sürecinde gerçek isminin kullanılmasını istemediğini belirtmiş, gerçek ismini araştırmacılar ile paylaşmamış ve 
Twitter’da kullandığı Cassey Jones takma ismi ile çalışmada anılmak istediğini belirtmiştir. 

CLICKBAIT AVCISI “LİMON HABER” 

Limon Haber tık tuzağına karşı “tık için yanıltıcı, merak uyandırıcı haber spotlarına limon sıkıyoruz” sloganıyla 
kurulmuş, yanıltıcı haber başlıklarına açıklama getirmeye çalışan Twitter’da açılmış bir hesaptır. Hesabın 
yöneticisi Cassey Jones da eski bir profesyonel -bölgesel gazetede çalışmış olan- gazeteci olup Clickbait ile 
zamanımızın alınması durumuna kendisinin duyduğu rahatsızlıktan dolayı kendi kişisel sayfasından yaptığı anketin 
neticesinde, Limon Haber isimli bir Twitter hesabı açmaya karar vermiştir. Bu süreci Cassey Jones şöyle 
aktarmaktadır: 

“Limon Haber’i tam olarak 29 Nisan 2016 tarihinde açtım. Gazetelerin veya genel olarak haber 
hesaplarının Clickbait (tık avcılığı) tarzı, herkes gibi bende de sinir bozukluğuna neden oluyordu. Kendi 
hesabımdan zaman zaman haberlerin içeriğini paylaşıyordum. Bu paylaşımlar yoğunlaşmaya başlayınca 
ayrı bir hesap açmanın doğru olup olmayacağını düşündüm. Hemen bir anket yaptım. Anketten büyük 
oranda ayrı hesap seçeneği çıkınca da Limon Haber hesabı açılmış oldu” (Ölmez, 2017).      
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Cassey Jones ‘haber alma hakkını’ savunmak üzere bir inisiyatif kurma kararı alır. Limon haber 11 Temmuz 2019 
tarihi itibariyle 73 bini aşan takipçi sayısıyla Twitter üzerinden Türkçe olarak Clickbait’e karşı mücadele eden 
takipçi sayısı en yüksek hesaptır. Limon Haber'in Twitter sayfasının en başında normalde saygın bir gazetede 
olması gereken yayın ilkelerine dair Sabitlenmiş Tweet şeklinde bir açıklama metni bulunmaktadır. Bu Metin 
Limon Haber’in hangi şartlar ve hangi kurallara bağlı kalarak haber Tweet’lerini paylaştığını açıklamaktadır. 
Sabitlenmiş Tweet’in içeriği şu şeklidedir: 

 Haber hesapları aynı haberleri gün içinde birkaç kez verdiklerinden, o gün açtığımız haberlerin 
tekrarlarını açmıyoruz (Gece gördüğünüz haberi sabah açmış olabiliriz). Bu nedenle sayfamıza genel göz 
gezdirmenizi öneririz. 

 Magazin haberlerine girmiyoruz. Bize ne, kimin kiminle ne yaptığından, di mi ama? 

 Spor haberleri için yaptığımız ankete göre, takipçilerimiz pek tercih etmiyor. Nadiren açıyoruz. 

 Ticari kaygımız yok. Yaklaşık 7 ay boyunca 150-200 kişiye haber paylaşımı yaptık. Takipçi sayısının azlığı 
veya çokluğu bu nedenle pek önem arz etmemekle beraber, yaptığımız şeyden daha fazla kişinin 
yararlanmasını elbet tercih ederiz. Siz de #FF vererek, paylaşımları RT’leyerek buna katkıda bulunursanız 
ne güzel  

 Arada kişisel yorum ve mizah kattığımız doğrudur. 

 Şimdilik sadece yaygın 8 gazete/haber hesabının haberlerini açıyoruz. İleride takipçilerden gelecek talep 
doğrultusunda bu sayı artabilir. 

 Sürekli böyle çoğul konuşuyoruz ama, aslında bunları yazan ve hesabı yöneten bir kişi     

Limon Haber, haber paylaşım Tweet’lerini, haber sitelerinin sayfalarında tık tuzağı olan haberleri kendisi 
tıklayıp/okuyup, haberin içeriğini öğrenip, daha sonra bu haberin Internet linkini kendi sayfasında paylaşarak, 
alıntılama kısmında da tık tuzağı ile okuyucuya anlatılan ya da anlatılmayan konu her neyse, Twitter'ın 
olanaklarıyla 280 karakter ile bu haberin açıklamasını yapmaktadır. 

  

Şekil-1: Limon Haber Twitter hesabının haber paylaşımlarına bir örnek. 

Cassey Jones’un deyişiyle yeniden söyleyecek olursak, Limon Haber, tık için yanıltıcı/merak uyandırıcı haber 
spotlarına limon sıkmaktadır. Özellikle haberlerin açıklama kısımlarında görülmektedir ki tık tuzağı için yapılmış 
haberlerin neredeyse tamamı 280 karakter ile özenip okuyucuya aktarılabilecek kadar içi dolu olmayan 
haberlerdir. İlgi çekici başlık bulmak gazeteciliğin bir gereğiyken bu durumun yanıltıcı bir hal alması durumunu 
ise, 

“’Haberi satmak’ denen kavram elbette yazılı basında da var. Haberin başlığı, spotu, görseli, o haberin 
ilgi çekip okunması amacıyla tasarlanır. Ancak internet haberciliğiyle beraber bu iş “tık avcılığı”na, hatta 
daha açık ifadeyle okurla dalga geçmeye döndü. Bazı basın organları var, sosyal medya hesaplarından 
tüm haberleri tamamen Clickbait şeklinde veriyorlar. Bunlara verilecek en iyi yanıt, o tür haber 
hesaplarını hiç takip etmemek.”    



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

264

Şeklinde yorumlayan Cassey Jones, okuyucuların sebebini net olarak belirterek tık avcılığı yapan hesapları takip 
etmeyi bırakırlarsa, bu yöntemle haber paylaşımı yapan Internet gazetelerinin mecburen yayın anlayışlarına çeki 
düzen vermek zorunda kalacaklarını da sözlerine eklemiştir. 

Tık tuzağında en sık görülen uygulama foto galeri ile okuyucuyu devamlı görseller arasında tutup, okuyucuya 
habere tıklaması için bir sebep vermeye çalışmak üzerine kuruludur. Ancak bu görsellerin bir kısmı haber başlığı 
ya da içeriği ile alakalı değildir. Clickbait ile yapılan haberlerin bir kısmında da içerik okuyucuya hiçbir şekilde 
verilmemekte; başlıkla haber birbirinden alakasız ve kopuk halde olmaktadır. Aldatıcı fotoğraf galerileri konusunu 
da Jones şu sözlerle açıklamaktadır: 

“O artık tamamen saygısızlık. “Falanca kişi, filanca konuyla ilgili açıklama yaptı!” şeklinde haberi verip 
haber içeriğinde sadece “Yarın şu saatte açıklama yapacak” derseniz, okuru sinirlendirmekten başka bir 
şey yapmamış olursunuz. Foto galeriler de zaten okurun sayfada kalma süresini artırmak amacıyla 
kullanılan bir yöntem. Böyle durumlarda da en güzeli, foto galeri görür görmez sayfayı terk etmek. Bunun 
bir işe yaramadığı görülürse, editör de 50 fotoğraflık galeri hazırlamakla uğraşmamış olur.”  

Jones aynı zamanda okuyucunun haberi kapatarak/görüntülemeyerek vereceği tepkinin tık avcılığı yapma 
konusunda Internet gazetelerinin motivasyonunu kıracağının altını çizmiştir. 

Limon Haber tık tuzağına karşı tek başına mücadele etmemektedir. Tıpkı Limon Haber’in yöneticisi gibi tık 
tuzağından rahatsız olan bazı kullanıcılar da yine Twitter üzerinden Limon Haber’e destek vermektedirler. Limon 
Haber’e haber içeriği konusunda en çok destek veren üç Twitter hesabı: “Adios Amigos”, “Limon Haber Spikeri” 
ve “muhteşem ama diyette” isimli kullanıcılardır. Bu üç kullanıcı ile Limon Haber artık oldukça iyi ilişkiler 
içerisinde çalıştıklarından Cassey Jones, bu üç kullanıcıdan gelen haberleri doğrudan Retweet ederek kendi 
sayfasında paylaşmaktadır ancak başka kullanıcılardan kendisinin ismi etiketlenerek (Mention) gönderilen 
Tweet’lerin doğruluğunu inceleyip, haberin içeriğine bakıp o şekilde Twitter sayfasında Retweet etmektedir. 
Sonuç olarak, belli yayın ilkeleri olan bir gazetenin yapması gereken, haber içeriğinin kontrol edilmesi, 
doğruluğunun araştırılması konusu gibi editoryal süreçleri Limon Haber yerine getirmektedir. Limon Haber’in 
Internet’ten haber takip eden okuyucular arasında gördüğü ilgiyi de Jones şu sözlerle ifade etmektedir:  

“Limon Haber’i ayıran da zaten okurlarıyla olan etkileşimi, iletişimi ve okurlarının da katkı sunuyor 
olması. Sebebi çok basit esasen; tık uğruna kendisiyle dalga geçilen okuyucunun tepkisi. Bu tepki, kolektif 
bir dayanışmaya dönüştü ve ortaya çok daha keyifli bir şey çıktı. Tek başıma tüm haberlere yetişebilmem 
mümkün değil örneğin. Okur da bunun farkında. “Hadi biz de destek olalım, katkı sunalım, Limon Haber’i 
büyütelim” dediler, sağ olsunlar. Öyle ki, salt haber içeriğini yazmakla da sınırlı kalmadı bu katkı. Benim 
içeriğini yazdığım bir haber yanlış bilgi aktarıyorsa, haberin kaynağını da vererek doğru bilgi paylaşımına 
kadar geldi.” 

Bu bağlamda bakıldığında Limon Haber aynı zamanda, değerli vakti boşa harcanan okuyucunun tık tuzağına karşı 
tepki göstermeye başlamasına da ön ayak olmuştur. 

Tık avcılığının yaygın olarak kullanılması konusu, daha çok Internet’in yayılmasıyla satış rakamları düşen 
gazetelerin finansman ile ilgili yaşadıkları sorunları aşmak için yayınladıkları/Web sayfalarına koydukları 
reklamlarla ilişkilendirilmektedir. Limon Haber’in kendi takipçilerinden aldığı dönütler ise okuyucuyu rahatsız 
eden asıl konunun haberin niteliksiz olmasıyla ilgili olduğunu da göstermiştir. Okuyucular aslında yalnızca tık 
tuzağı ile reklama maruz kalmaktan rahatsız değil, aynı zamanda içerik olarak yetersiz olan haberlere maruz 
kalmaktan da rahatsız olmaktadırlar (Yılmaz, 2018). 

Jones, Clickbait stratejisini kullanan mecraların eş deyişle tık tuzağının tek amacının sitenin hit’ini artırıp reklam 
göstererek gelir elde etmek olduğunu belirtmektedir (Karaca, 2019).     

YENİ BİR KAVRAM: TRAPPED CLICK (HAPSOLMUŞ/KAPANA KISILMIŞ TIK) 

Günümüz Internet sayfalarında hâlihazırda çok fazla reklama maruz kalınmaktadır; haber sayfalarının Banner yani 
sabitlenmiş reklam bölümü devamlı olarak okuyucunun haber sayasının üst bölümünde duran ve büyük 
puntolarla yazılmış reklamlarla karşılaşmasına sebep olmaktadır. Bu noktada haberlerle ilgili ayrıca bir konu 
vardır; özellikle foto galerilerde Clickbait ile yapılmış haberlerin içeriğinde belli bir noktadan sonra foto galeri 
durmakta/ilerlememekte ve karşımıza fotoğrafın yerine bir reklam çıkmaktadır. Bu reklam kapatılmak 
istendiğinde ise okuyucu ve/ veya internet kullanıcısını aldatıcı bazı imleçler ve işaretler olduğu görülmektedir.  
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Şekil-2: Trapped Click (Hapsolmuş/Kapana Kısılmış Tık) yöntemine bir örnek. 

Haber içeriğindeki bir görselin yerine açılan bu reklamı kapatabilmek için yalnızca reklam penceresinin sol üst 
köşesindeki çarpı tuşuna basmak gerekmektedir (Şekil-2 içinde; d). Bu çarpı tuşu haricinde tıkladığımız diğer 
bütün işaretler ve reklam fotoğrafının üzerinde yapacağımız bütün tıklamalar bizi farklı sayfalara 
yönlendirmektedir (Şekil-2 içinde; a-b-c). Yönlendirilen bu diğer sayfalardan açılır pencere engelleyicisi ile 
kurtulabilmek mümkün olabilmektedir ancak okunan haberin içerisinde açılan bu reklamın kendisi ile ilgili 
açıklamayı görmek zorunda kalmaya devam edilmektedir. Açılan reklam fotoğrafının sağ üst köşesindeki çarpıya 
benzer işarete (Şekil-2 içinde; a) tıkladığımızda ki bu işaret Apple kullanıcılarının iOS işletim sistemindeki çıkış 
(Exit/Cancel) işaretine benzemektedir, okuyucu reklamın içeriğini üreten firmanın internet sayfasına 
yönlendirilmektedir. Yine reklam fotoğrafının sağ üst köşesindeki “i” harfine (Şekil-2 içinde; b) tıkladığımızda bu 
sefer de Google'ın reklamlarla ilgili prosedürlerinin açıklandığı sayfaya yönlendirilmekteyiz. Yine reklamın sağ üst 
köşesindeki çarpı (x) işaretine (Şekil-2 içinde; c) tıkladığımızda ise Google'ın reklam içeriği engelleme 
seçeneklerine, daha başka bir ifadeyle Google’ın daha az alakasız reklam gösterebilmek için seçenekler sunduğu 
pencereye yönlendirilmektedir ki bu seçeneklerinde kapatılabilmesi için üç farklı alternatif arasında bir seçim 
yapılması gerekmektedir. Reklam ile ilgili fotoğrafın üzerine tıklandığında ise okuyucu doğrudan reklamı veren 
firmanın sayfasına yönlendirilmektedir. Bu reklam fotoğrafını kapatmanın tek yöntemi sol üst köşedeki çarpı 
tuşuna (Şekil-2 içinde; d) tıklamaktır. İlgili tıklama yapılsa bile okunmakta olan haberin sıradaki görseli ekrana 
gelmemekte, Web sayfası yenilendiği (Refresh) takdirde sıradaki fotoğraf görüntülenebilmektedir. Okuyucunun 
bu stratejiye maruz kalması sonucu reklamı görmekten hiçbir şekilde kaçamaması ve hiçbir şekilde zaman 
kaybına uğramadan bu reklamı aşamaması sorunundan dolayı, ‘okuyucuyu kapana sıkıştıran’ bu reklam 
yöntemine bu araştırma kapsamında iletişim bilimleri alanına yeni bir kavram kazandırma çabası adına 
araştırmacılar tarafından Trapped Click yani “Hapsolmuş/Kapana Kısılmış Tık” ismi verilmiştir.  

SONUÇ 

Bu araştırma göstermiştir ki Clickbait gazetecilik/habercilik anlayışı, başlık ve içerik arasındaki bağıntısızlıktan 
dolayı okurun Internet gazetelerine olan güvenini sarsmakta; okurun haberi sonuna kadar okuyabilmek için Web 
sayfasında çok fazla vakit kaybetmesine neden olmaktadır ve yine Clickbait gazetecilik/habercilik anlayışı, 
içerikteki reklamlar -özellikle de Trapped Click (Hapsolmuş/Kapana Kısılmış Tık)- yüzünden okuyucuyu haber 
okumaktan uzaklaştırmaktadır. Bu bağlamda Limon Haber, Twitter üzerinden haber içerikleri açıklayıcı şekilde 
paylaşmakla, okuyucuya zaman kazandırmakta; Internet haberciliğinin bilgiyi daha doğru aktarma yönünde eğilim 
göstermesine katkıda bulunmaktadır.  

Her ne kadar Limon Haber, Internet gazetelerinin Web sayfalarının haberlerini Retweet ediyor gibi görünse de, 
Limon Haber’in Clickbait’e karşı verdiği bu mücadeleden hoşnut olmayan bazı gazeteler Limon Haber’i Twitter 
üzerinden engellemişlerdir. Cassey Jones, söz konusu engellemeleri BirGün Pazar’dan Anıl Karaca’ya verdiği 
röportajda:  
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“Habertürk, Cumhuriyet, Sözcü ve İHA’da engelliyiz. Sabah, ABC ve Gerçek Gündem de engellemişti ama 
onlar daha sonra kaldırdılar engeli. Bunun dışında herhangi bir iletişim falan olmadı. Engelleyen 
gazetelerin haberlerini, başka bir hesaptan ekran görüntüsü alarak veriyorum. Dolayısıyla engelin bir 
anlamı olmadı. Hatta aksine, Limon’a girmeden önce engelleyenleri takip ettiğim hesaba girip ilk önce 
onların haberini veriyorum. Böylelikle daha fazla haberlerine limon sıkıyorum” sözleriyle açıklık getiriyor 
(Karaca, 2019). 

Tam aksine bazı gazete haber siteleri ise (örn.:Evrensel Gazetesi, Birgün Gazetesi, Diken Haber) Limon Haber’in 
tık avcılığına karşı yaptığı bu hareketi anlamaya ve destek olmaya yönelik, tık avcılığı yapmadan daha iyi internet 
haberciliği nasıl yapılabilir diye Limon Haber hesabının yöneticisi ile temas kurup fikir teatisinde bulunarak, kendi 
haber sayfalarında Clickbait içermeyecek şekilde yayın anlayışı benimseme yolunu seçmişlerdir. 

Clickbait’e karşı mücadele eden Limon Haber ve benzeri Internet hesapları aynı zamanda medyanın uzun dönem 
içerisinde tık tuzağı habercilik yönteminden uzaklaşabilmesine yardımcı olabilecek oluşumlardır, eğer Clickbait 
habercilik hala aynı yöntemlerle uygulanmaya devam ederse, okuyucu Limon Haber gibi alternatiflere daha fazla 
yönelecek ve köklü olarak addedilen kurumların takipçi oranlarında hızla düşüş kaydedilebileceği iddia edilebilir. 
Limon Haber’i takibe aldıktan sonra diğer gazeteleri takip etmeyi bırakan okuyucu sayısı hiç de az değildir; bu 
bağlamda Limon Haber, Internet gazeteciliğini, yeniden geleneksel gazeteciliğin etik kurallarına uygun şekilde 
haber yayınlama doğrultusunda teşvik etme konusunda önemli bir rol oynamaktadır. 

Türkiye’de Internet gazetelerinin geldiği son durumda “kötü ürünün gayretli satıcıları” konseptinin gazeteciliğe 
dair uygulamalarda yaygın olması, mevcut basın kuruluşlarının yayın stratejilerini yeniden gözden geçirmelerini 
gerektirmektedir. Özellikle basılı gazetenin Internet karşısındaki güç kaybı düşünüldüğünde, bu gazetelerin 
Clickbait stratejilerini devam ettirmeleri halinde gelecek yıllarda varlıklarını sürdürüp sürdüremeyecekleri 
tartışılabilir.            
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ÖZ 

Bu çalışmanın amacı   halk anlatılarında kuşaktan kuşağa aktarılan Kıbrıs’taki Alawi-Bektaşi inancını ortaya 
koymaktır. Bu amacımızı gerçekleştirmek için derleme ve karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Orta Asya’dan 
Anadolu’ya gelen Oğuz-Türkmen boylarının Anadolu’nun bazı bölgelerine yerleşirken, beraberlerinde yüzlerce 
yıllık kültürel miraslarını da getirdiler.   Osmanlı İmparatorluğu, Balkanları ve daha sonra da Kıbrıs’ı fethettikten 
sonra bu yörelere aktardığı Türkmen-Yörük nüfusla birlikte kültürlerini de yeni coğrafyalara aktardı.   Türkmen-
Yörük kültürel mirasının, inançlarını bugün çeşitli coğrafyalarda görülüyor olması, bu nedenden 
kaynaklanmaktadır. Kıbrıslı Türklerin Kimliği’nin önemli ögesi, kuşku yok ki geçmişten bugüne taşıdığı kültürel 
değerlerdir. Onları anlayabilmek içinse, Kıbrıs’a geldiği gün ve sayı kesin olarak belli olan bu insanların, Anadolu 
ve öncesinde,   kim oldukları ve neler yaptıklarına bakmak, biraz daha zordur.1572 tarihli, sürgün fermanıyla 
Ada’ya gönderilen insanların kökenine ve örf-adetlerine bakıldığı zaman; Kıbrıslı Türkler’in çoğunluğunun 
Anadolu’daki Alevi –Bektaşi inancına sahip  Türkmen-Yörük Aşiretleri’nden   seçilmiş olduklarını görmekteyiz.  Bu 
çerçevede Kıbrıs Türk halk anlatılarının tümüne baktığımız zaman adanın geçmiş sosyal ve kültürel yaşamı gözler 
önüne serilmektedir. Bütün değerler, halkın belleğinde günümüze kadar taşınmış ve yaşatılmıştır. Çalışma 
sonucunda     bazen gerçeküstü öğeler bazan gerçekten yaşanmış olay ve gerçek kişilere dayanan söylencelerin 
kuşaktan kuşağa   aktarılarak halk belleğinde yaşamaya devam ettiği ortaya konulmuştur.    

Anahtar Kelimeler:  Kıbrıs, halk anlatıları, Kıbrıs Türk kültürü     

THE ALAWIZM AND THE TURKISH CYPRIOTS 

ABSTRACT 

The aim of this study is to reveal the Alawi-Bektashi belief in Cyprus, which has been transferred from generation 
to generation in folk narratives. To accomplish this aim, compilation and comparison method was used. When 
the Oghuz-Turkmen tribes who came from Central Asia to Anatolia settled in some parts of Anatolia, they 
brought with them hundreds of years of cultural heritage. After conquering the Balkans and later Cyprus, the 
Ottoman Empire transferred the Turkmen-Yoruk population to the new geographies. This is the reason, why the 
Turkmen-Nomad cultural heritage is seen in various geographies today. The important element of the Turkish 
Cypriot identity is undoubtedly the cultural values it carries from the past to the present. In order to understand 
them, it is a bit more difficult to look at who they are and what they are doing in Anatolia and before, when the 
day and number of people come to Cyprus is certain. We see that the majority of the Turkish Cypriots were 
selected from the Turkmen-Yoruk tribes who had the Alawi- Bektashi belief in Anatolia. In this context, when we 
look at all of the Turkish Cypriot folk narratives, the past social and cultural life of the island is exposed. All values 
have been moved and lived up to the present day in the memory of the people. As a result of the study, 
sometimes surrealistic elements and sometimes real events and real people based on the myths that are based 
on the people continue to live in public memory. 

Keywords:  Cyprus, Folk legends, Turkish Cypriot culture 

FOREWORD 

The folk narratives of Cyprus, which account for a considerable part of its folklore, play an important part in 
laying bare before one’s eyes the social structure as well as the economic and cultural environment of the 
Cypriot society including their way of life, thinking, feelings, beliefs etc. It has been relatively easy for the folk 
narratives and the deep-rooted morals and values associated with them to survive to modern times via an oral 
tradition as no significant changes had taken place in the social life of the island until well after the Second World 
War when Cyprus began to go through a rapid transformation that was brought about by industrialization, 
urbanization and extensive use of new and advanced technology. The new dynamics led to dramatic changes in 
the stagnant everyday life of the inhabitants, especially in the lives of the peasants who lived in rural areas, who 
suddenly found themselves in the unenviable position of having to cope with startling changes in their usual 
lifestyle, established moral and cultural values, entrenched customs and traditions etc.  
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The transformation of the society has also inevitably caused a considerable decline in the number of folk poets 
and tellers of folk tales who were an integral part of the oral folk literature and the way things are progressing it 
will not be long before they took forever disappear from the scene.   

In this ever-changing world, embracing and preserving fundamental values is a matter that closely concerns 
“identity”. By this I mean that all those who choose to live with a particular identity must acknowledge that they 
have a duty to the community/society they belong to and therefore must be readily disposed to shoulder the 
responsibility of helping those values survive into times yet to come. No one in his right mind, except reactionary 
bigots, will oppose or stand in the way of well-timed and appropriate societal changes. But it should not be 
forgotten that those who elect to completely forget or greatly disregard the past run the risk of squandering the 
future too. An identity, contrary to common wisdom, is not merely a state of belonging which can be acquired by 
being a part of an environment. One’s own identity is shaped, throughout one’s development, by one’s own 
culture and by mutual interaction and lived experiences shared with people inside and outside of one’s own 
cultural circle. Today the cultural environment is so large that it literally covers the whole world and embracing, 
preserving and breathing life into the past has become a global priority.  

THE ORIGINS OF TURKMEN-YORUK PEOPLE AND TURKISH CYPRIOT CULTURE   

Mass migrations of historical importance provide a wealth of information for those who set out to research the 
roots of traditional folkloric narratives. One of the Turkic groups to mass-migrate was the Oghuz Turks who had 
founded the Gokturk Khanate (552-745AD) prior to departing their homeland in Central Asia. Between the 9th-
13th centuries the Oghuz which was a union/confederation of various Turkic tribes moved west in search of new 
and rich pastures which they could turn into a permanent home. In the process they went on to establish first 
the Great Seljuk Empire in Iran and the Anatolian Seljuk state in Asia Minor and eventually the Ottoman Empire 
which survived more than six centuries before it collapsed in 1920 to be replaced by the Republic of Turkey. 
These achievements thus make the Oghuz the most important branch of the Turks in history. As loyal followers 
of Islam, they also played a historic role for the faith by defending it impetuously against its enemies.  

After the Oghuz began to convert to Islam the Muslim world universally called the Turkic tribes 
“Turkmen/Turcoman” so as to distinguish them from the non-Muslim Turks and other Muslims. In contemporary 
Turkey the name Turkmen is now used for the nomads who have been largely decentralized while the minorities 
who still lead a nomadic/semi-nomadic life are referred to as “Yoruk” (Sakin, 2010: 22-23).  

In recent years the nomadic or semi-nomadic tribes in Turkey have transited to a sedentary life but some people 
of Yoruk origin who live in the Balkan countries continue to lead a nomadic life especially in the mountainous 
regions where they engage in animal husbandry. Records show that many Turkmen/Yoruk people were also 
forcefully sent to Cyprus after the island’s conquest in 1571 which leads us to conclude that a considerable 
number of Turkish Cypriots have descended from them. 

Although most guidebooks indicate that 99% of the Turkish Cypriots are Sunni Muslims most of their entrenched 
religious, cultural and moral values etc which happen to be the most important features that define and 
determine their character and identity seem to contradict that statement. As of today, the cultural and religious 
life of the Turkish Cypriots include rituals, traditions and customs, superstitions, folkloric elements and esoteric 
interpretations of Islamic faith which appear not to be compatible with Sunni Islam which is an austere version of 
Islam. Quite the reverse, the way of life of the Turkish Cypriots demonstrate stronger ties and also conforms 
more with the Alawi/Bektashi belief/philosophy/culture which arrived in Cyprus with the forcefully transferred 
Anatolian Qizilbash Turkmen and the Bektashi Janissaries who had settled here voluntarily after the conquest in 
1571. In the light of the extensive parallelism between the traditional culture and religious rituals of the 
immigrants and that of the Turkish Cypriots one can tentatively, if not boldly, assume that the Alawi/Bektashi 
settlers are the ancestors of the majority of the Turkish Cypriots. 

The Latin churches were converted into mosques immediately after the conquest. Additionally new mosques as 
well as smaller ones known as masjid were also built in locations where Muslims were relocated. It is however 
disputable that Islam was truly an integral part of the lives of all the Muslim Cypriots, especially the peasants, 
who mostly practiced the Islamic rituals in a way that suited their daily needs. While urban people attended 
mosque in greater numbers on Friday and on important religious days including Bayram /feast the number of 
mosque-goers significantly dwindled for the rest of the year. Most mosques in rural areas did not have a 
minaret, which is an essential component of a mosque, which the muezzin uses to call people to prayers. It can 
therefore be concluded that the minaret-less mosques were, most likely, used by the Alawi villagers as “cem 
evi/a building or a room where the Alawi/ Bektashi people assemble to practice their rituals” rather than as a 
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place of worship for Sunni Muslims (Yılmaz,2014,s.7). 

Nothing much appears to have changed and the Turkish Cypriots continue not to make religion a primary issue 
of their life. They cannot be said to go by the tenets of orthodox Islam and do not certainly practice/perform the 
five pillars of the religion. Although the Turkish Cypriots will unhesitant describe themselves as strong believers 
in Allah/God they are definitely not regular mosque-goers and except a small minority they do not even perform 
Friday prayers; let alone observe the five-times-a-day prayers as dictated by Sunni Islam. However on the 
morning of the first day of both holy Bayram /feast mosque attendances considerably increase. Other important 
holy days are also routinely observed and celebrated but without much fervor. The Turkish Republic of Northern 
Cyprus, as indicated in its constitution, is officially a secular state which is a clear reflection of how the Turkish 
Cypriots view religion. They are extremely tolerant and have a philosophy of love and respect for people and 
sincerely believe that religion is a matter that concerns the individual himself and that one should never be 
religiously imposed on. 

There are other examples that demonstrate that the Turkish Cypriots have never been very rigorous or 
conscientious with their practice of the rules and teachings stipulated by Sunni Islam. For example, the great 
majority do not fast during the month of Ramadan which is another indication that they are not pious enough to 
perform one of the most important rituals of Islam. Surprisingly though they make a sincere effort to abstain 
from taking alcohol throughout the duration of the holy month while for the rest of the year they have 
absolutely no taboo on consuming alcoholic drinks(Yılmaz,2014,s.3). 

Nevruz, the Persian New Year, is one of the holy days which the Alawis exuberantly celebrate every year on the 
9th day of March. The belief of 9th March is still alive in some Turkish Cypriot villages and people enthusiastically 
celebrate the event    (Pirverdioğlu, 2002 - Beşir, 2013) 

Also, although the Turkish Cypriots do not certainly venerate Hz. Ali and his sons Hassan and Hussein the way the 
Anatolian Alawi/Bektashi do it is interesting to note that for many years many new born male children were 
given their names.  

One of the defining characteristics of the Alawis is that they are monogamous and divorce between Alawi 
couples is very rare and an unforgivable sin. The Turkish Cypriots have never practised polygamy either and until 
recent years divorce was incidental. However “bride money” was a widespread practice until the 1950s but in a 
totally different context as money received was specifically spent to consolidate the would-be bride’s dowry 
instead of being expended for personal purposes by the father of the girl (Türkdoğan, 1976, s. 315, Tezcan, 
2000) 

Furthermore an abundance of ancient pagan Turkmen traditions and customs continue to have an important 
place in the culture of the Turkish Cypriots amongst which we can count the likes of the “Cult of Ancestors”, 
“Cult of Holy Trees”, “Water and Fire Cult”, “Cult of Censing” etc. A number of Shamanistic folkloric beliefs such 
as “refraining from clipping the fingernails or having the hair cut in the dark of the night ” and “al basması: the 
pestering of women recovering from childbirth by supernatural evil spirits such as the jennies with the purpose 
to have close contact with them which requires different precautions to be taken in order to protect the mother 
and the baby” are still very popular and are examples that demonstrate the strong link between the Turkish 
Cypriots and their Turkmen ancestors.  

A TURKISH CYPRIOT MYTH:  THE MAN WITH GREY BEARD LEGEND 

Once upon a time there was a beautiful country where people led a happy, healthy, peaceful and prosperous 
life. The land was very fertile and as it rained a lot people could produce all sorts of cereals, legumes, vegetables, 
nuts, olives, fruit etc in abundance. They also bred livestock, sheep and goats which they killed for meat. They 
had horses to travel and camels and donkeys to transport goods from one place to another. The animals were 
just as happy as there was plenty of fodder and hay for them to eat and green pastures to graze on.  

But as it usually happens the good times gradually came to an end and dark days arrived. First it started to rain 
less and less and one day the country found itself in drought without even a drop of rain. Food became scarce 
and famine soon reached everyone and both the people and the animals began to struggle for their lives. As 
time went by things got worse and survival became the priority for everyone. Food and water was in short 
supply so mothers and children had to separate and go in different directions to search for a bite of food and a 
drop of water. The chirpy birds fell weak for lack of water and food and cried bitterly for help.  

Then the time came when people could not even eat from hand to mouth and their breath began to smell bad 
because of hunger. The situation became so desperate that people were ready to literally kill and eat each other. 
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In the end the inevitable happened and many living creatures began to fall to the ground and starve to death. 
Even the rabbits had to abandon their week-old young ones. “Sorry darlings!” they said to them in despair. “We 
can no longer provide nourishment for you as life has become too tough for us as well. You all have long 
moustache which means that you are old enough to survive on your own. So waste no time and dash off to the 
mountains to search for food and water that will keep you alive”. (Sadrazam & Öznur, 2015, s.77-96) 

The people who somehow managed to survive realized that they had no option but to leave their homes and go 
to other lands where it would be easier for them to find food and water. So they put some of their personal 
belongings in small bags and hit the road in the hope that lady luck will soon smile at them. After the departure 
of the despondent survivors the country turned into a forsaken land. 

The last to leave home were three very poor brothers. They put their personal effects in a bundle and packed 
some food in a leather bag and then set out on their journey to hope. They walked during the day and slept at 
nights. Birds and wolves became their guide. They passed over high mountains and crossed deep valleys yet 
whenever they turned and looked back all they could see was a barren land without even a single tree with 
green leaves. So they kept on walking. They scaled more mountains and went across other bottomless valleys. 
Then one day they came to a tranquil place where they saw a calmly flowing stream. They sat on the bank of the 
brook, opened the leather bag and after they said their prayers they began to eat whatever crumbs of food was 
left. As they lunched they saw a grey-bearded man approach them. 

After the man greeted them he said: “I hope all is well with you travelers! If you do not mind me asking where 
are you coming from and where are you going to?” The eldest brother answered: “After drought hit our country 
famine quickly followed. We all perished and had to leave our homeland in search of other places where we 
could find work and food. We too are desperately looking for a job to earn money and buy food to fill our empty 
stomachs. 

The man with grey beard felt sorry for the brothers and decided to make life easier for all of them. He turned to 
the elder brother and said to him: “Just tell me your wish and I will grant it immediately”. The eldest brother 
looked up the sky and saw a cluster of cawing hungry crows flying over his head and after he counted them he 
confidently said: “I wish I had as many goats as the crows that are now flying over our heads”. The man with grey 
beard looked at the crows and said a few silent prayers. The crows stopped flying and landed in front of them 
and immediately turned into goats. The man told the elder brother: “Your wish is granted. Waste no time, 
quickly grab a shepherd’s stick and go after your herd”. The elder brother was so happy that he went down on 
his knees and kissed the boots of the man with grey beard and thanked him for being so good to him. 

The old man then asked the middle brother for his wish. The middle brother was a very greedy young man. 
Without hesitation, he said: “I absolutely adore money. Just make me very rich”. The man handed the middle 
brother one kuruş/a penny and explained to him: “Take this money and go to the garbage dump at this address. 
There lies your fortune”. 

After the middle brother left the old man turned to the youngest and asked him the same question. “And what is 
your wish young man?”. The junior brother replied: “I want to marry an honest, upright and honorable girl”. 
“Rise and come with me then” said the old man and took him to a nearby village where wedding celebrations 
were in progress. They soon found out that the groom was a renowned and feared thief while the bride, who 
was the most beautiful girl of the village, was the daughter of a destitute couple. The old man walked up to the 
bride’s father and rebuked him in a stern voice: “You seem to have forgotten that you promised your daughter 
to my son. How dare you go back on your word and give her to a thief?”. The father of the bride was confused: “I 
neither recall making a promise to you and nor do I know who you are”. The old man with grey beard said 
nothing and silently stretched his hand to the blazing fire and pulled out a flame olive-tree trunk with two 
branches one of which was also aflame. He then told the girl’s father: “Look carefully at this burning trunk? I am 
now going to plant it exactly where your daughter stood today. If the flame branch keeps on burning all night 
without exhausting itself while the undamaged branch gives green shoots with olives on them then tomorrow 
you will willingly give your daughter to my son”. (Sadrazam& Öznur, 2015,s. 77-96) 

The old man took a hoe and dug a hole in the ground where the bride had stood all day and firmly planted the 
burning trunk in it. When he finished he took the youngest brother to the village inn. As soon as he put his head 
on the pillow the old man fell asleep and slept like a log but the young man could not sleep even a wink and all 
night he counted the rafters of the roof. Time moved so slow for him that he thought the sun will never rise yet 
he patiently waited for the old man to wake up. When they were ready the innkeeper served them soup made 
with boiled and pounded wheat. After they finished breakfast they left the inn and walked to the venue of the 
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wedding celebrations. 

When they arrived there they saw a large crowd inspecting the trunk of the olive tree which the old man had 
planted the previous night. They were absolutely bewildered and looked in disbelief as one of the branches was 
still aflame but totally intact while the other had three new shoots loaded with olives. A while later the bride’s 
father arrived and was dumbfounded when he saw that the aflame branch did not exhaust itself although it 
burnt all night. The stupefied man stretched his hand out to the other branch and touched the new shoots and 
the olives on them. When he realized that they were real all members of his body shook with fear. “I probably 
made a promise to the old man that I would give my daughter to his son but on account of old age I seem to 
have forgotten my promise. As I grow older I seem to have become somewhat absent-minded” he mumbled to 
himself. He then walked to the old man with grey beard and meekly said to him: “I accept to give my daughter to 
your son”. 

The wedding celebrations went on uninterrupted except that the youngest brother replaced the thief as the 
bridegroom. After the wedding the young man stayed in the village and lived happily with his wife. 

One day the old man decided to go to the village of the eldest brother and pay a visit to him to see how he was 
doing. The senior brother was genuinely happy to see the man who had changed his life for better and kindly 
asked him to stay overnight. In the morning before he left home to take his goats to the grasslands to graze he 
warned his wife time and again: “I owe a lot to this old man so treat him with respect and be generous to him 
.The copper vessels are full of milk. When he wakes up and gets ready for breakfast gives him plenty of milk to 
drink”. Unfortunately for the eldest brother his wife was very mean and a penny pincher. She adulterated the 
milk by adding water to it and instead of boiling a large pot of it she poured it in a tiny coffeepot.  What is more 
as she served him the milk she also cursed him in her heart: “To hell with the old man! Even though my husband 
asked me to be generous to him why should I share my milk with a complete stranger like him?” The old man 
was wise and immediately understood the evil thoughts that crossed her mind yet he did not say anything to 
her. After he drank the little milk she gave him he got up to leave: “I must be on my way. I entrust you and your 
husband to Allah’s safekeeping” he said as he departed. From that day on the eldest brother and his wife milked 
nothing but water from their goats. 

The old man then proceeded to the middle brother’s house and knocked on the door. When the middle brother 
opened the door he pretended not to recognize the old man yet he grudgingly showed him inside. “I have had 
enough of beggars like you” he moaned in a spiteful manner. The old man looked around and saw that the house 
was chock-a-block with gold coins. The quarter, half and full sovereigns were all stacked separately.  

The old man pleaded with the middle brother: “I beseech you to give me alms in the name of Allah the 
Almighty”. The middle brother got up and took an onluk, which was the smallest denomination in circulation, 
and gave it to the old man. The grey bearded man took the money, got up and said goodbye to the middle 
brother and walked out of the house without even looking back once. Before he turned the corner of the street 
piles and piles of gold coins in the middle brother’s home melted and turned into water and surged into the 
street after the old man. The middle brother crazily rushed out of the door and ran after the grey-bearded man 
to ask for his forgiveness for his deplorable behavior but, alas, he was not to be seen or found anywhere. 

Then the old man decided to go and see the youngest brother. Running like a galloping horse he reached the 
village of the junior brother in no time. He heavily knocked on the door of the house. The junior brother opened 
the door and came face to face with a man with a repulsively suppurating face. He nevertheless recognized the 
old man and greeted him most warmly: “Welcome to our home and may your visit bring us plenty of good luck” 
he said to the old man and helped him enter the house. Once inside he seated the old man and endeavored to 
make him as comfortable as possible and at an opportune moment he politely enquired: “May I ask what 
happened to your face? I also beg you to allow me to take you to a physician for medical treatment”.  

The old man replied: “No doctor or medicine can heal my face!”  But the youngest brother would not let go. 
“Surely there must be a way to cure this disease. Tell me the remedy if you know it and I will do whatever it 
takes to help you” he insisted. The old man answered: “Only the fat from the body of a five-six month old child 
will get rid of the puss of my face. The child must be put in a blazing hot oven and as he/she burns in the fire the 
melting fat from his body must be gathered in a shallow frying pan. I will afterwards rub my face with the 
liquefied fat. My face will return back to normal within hours”. 

The couple had a six month old son. The youngest brother looked at his child and then turned his gaze onto the 
old man’s disgusting face. He found himself in a big dilemma and could not make up his mind as to what he 
should do. It was true that the old man had helped him when he was desperately in need of help and now he 
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was given the chance to return the favor but to sacrifice his child was not an easy decision to make. So he called 
his wife and together they argued what to do. After long deliberations they decided to go ahead with the 
sacrifice by reasoning that they were still very young and could have many more children in years to come.  

After they made their minds up they filled the oven with brushwood and twigs and sticks and set it alight. In the 
meantime they arranged for the fat to pour into a frying pan as the old man demanded and with their hearts 
crying out they put their son in the blazing hot oven. They then closed the lid of the oven and walked in the 
house where they shed tears for their baby son. They were so shattered and worn out that they finally fell asleep 
without noticing that the old man vanished never to appear again. In the morning they rushed to the oven to 
take out the ashes of their son. But when they opened the lid they almost swallowed their tongue. Their baby 
boy was fully alive and unhurt and was happily playing with an assortment of toys made from pure gold. They 
took their baby out of the oven and cuddled him with love and thanked God for sparing his life. They also never 
forgot the old man who rewarded them for their good-heartedness and made them very rich. Later in life they 
had many more children and lived happily ever after (Sadrazam & Öznur, 2015, s.77-96).    

CONCLUSION    

Folk narratives are normally stories created by different cultures, tribes, villages or communities/societies. They 
survive into future by being passed on from one generation to another by word of mouth. They are an 
indispensable part of social and cultural life as they have an indisputable effect on peoples’ emotional and 
spiritual lives which influence and shape their behavior. The narratives reflect the common expectations and 
thoughts of a people in addition to being a manifestation of their collective conscience, past and memory. The 
symbols of folk narratives contain important messages and lessons for all those who are prepared to heed them. 
Taking lessons is an integral part of the process of becoming socialized and religious education as well as the 
social ethic.  

Folk narratives like all other cultural components which contribute to generate common and shared values, 
create firm ties and solidify the bond between the members of a community/society/nation by forging a 
collective identity for them which provokes love and devotion for the country and society they belong to. By 
looking at the inherent messages of the many folk narratives associated with the Turkish Cypriots it will be apt to 
describe them as imaginative, creative, optimistic, honest, fair, frank and outspoken, honorable, non-
discriminatory and contended people. They are also very much attached to their customs and traditions and 
religion although they are not strict followers of all the Islamic rituals. Last but not the least they have a 
collective conscience and high social ethics that often prevent them straying from the right path. 

As a result, the motifs we have emphasized during the study reveal the existence of originalities that have been 
carried from the past to the present in the form of sediment behind the development of the modernization 
process which overshadows the micro-universes. It is possible to subject the above-described icon-motifs in the 
“The Man with Grey Beard Legend” to a more in-depth examination. However, here we tried to re-construct the 
meaning of the motifs from the main text and rationally reconstruct the meaning of text through deconstruction. 
Thus, we are able to put the motives that we believe to reflect the Alawi -Turkmen beliefs and emotions in the 
best way, in traditional oral culture for centuries and  how the Turkish Cypriots cosmogony, the perception of 
the world, the homeland and the love of human beings, the detail of the place within the society and the 
environment.   
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2005 SONRASINDA KUZEY VE GÜNEY KIBRIS EKONOMİLERİNİN GELİŞİMİ 

Süleyman Emre ÖZCAN 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

ÖZ 

Bugünkü adıyla Kıbrıs adası 3 milyon yıl önce oluşmuş bir adadır. İsminin nereden geldiği ile ilgili olarak birçok 
açıklama bulunmakla birlikte, Homeros tarafından Kypros olarak bahsedilmektedir. Roma, Bizans ve Venedik 
egemenliğinden sonra 1571 yılında Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. 307 yıl Osmanlı hâkimiyetinde olan ada, 1878 
yılında İngiliz egemenliğine girmiştir. 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti olarak iki milletli bir devlet kurulsa da EOKA 
terör örgütünün Türkleri katletmesi ile başlayan olaylar 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile son buldu. Kıbrıs adası, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs olarak iki devlete dönüştü. Her ne kadar KKTC, Türkiye 
Cumhuriyetinin soydaşları olan diğer Türk Devletleri ve Müslüman diğer komşuları tarafından resmi olarak 
tanınmamış olsa da yarım asırdır bir devlet olarak varlığını sürdürmektedir. Bu çalışmada, 9251 kilometre karelik 
bir ada üzerinde var olan iki ayrı devletin ekonomik durumu bazı makroekonomik değişkenler kapsamında 
incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs, makroekonomik durum 

THE IMPROVEMENT OF NORTH AND SOUTHERN CYPRUS ECONOMICS AFTER 2005 

ABSTRACT 

The Cyprus is a name of an island which is formed three million years ago. Although there are many explanations 
about where its name comes from, Homer is referred as Kypros. After the sovereignity of Rome, Byzantine and 
Venetian, it was ruled by Ottoman in 1571. The island, which was under the rule of the Ottoman Empire for 307 
years,  then entered the British sovereignty in 1878. In 1960, the Republic of Cyprus was established as a two-
national state, but the events that began with the genocide of the Turkish people by terrorist organization EOKA, 
was ended with the 1974 Cyprus Peace Operation. The island of Cyprus has turned into two states as the Turkish 
Republic of Northern Cyprus (TRNC) and Southern Cyprus. Although Cyprus is not recognized officially by other 
Turkish kin of the Republic of Turkey’s and other Muslim neighbours, it has existed as a state for half a century. 
In this study, the economic situation of two different states on an island of 9251 square kilometers will be 
examined in the context of some macroeconomic variables. 

Keywords: Turkish Republic of Northern Cyprus, Southern Cyprus, macroeconomic situation  

Adanın Kısa Tarihi 

Akdeniz üzerindeki üçüncü büyük ada olan Kıbrıs 9.251 km2 yüzölçümündedir. Yeryüzü şekilleri ve yapısı ile 
Anadolu Yarımadasının akrabasıdır. Türkçe’de “Kıbrıs”, Arapça’da “Kubrus”, Batı dillerinde “Cyprus”, “Cypre”, 
“Gipros” ve “Cypren” olarak geçmektedir. “Kypros” olarak ilk kez Homeros’ta yer almasına rağmen, adının Ana 
Tanrıça Kibele’ye bu adada verilen Kipris isminden geldiği rivayet edilmektedir. Diğer rivayetlere göre Kıbrıs adı; 
adada çok miktarda bulunan kına çiçeğinin Latince adı “Cuprum”dan, yine adada bulunan bakır madenin Batı 
dillerindeki karşılığı “Copper”, “Kopher”den veya Latincede servi anlamındaki “Cypress” kelimesinden geldiği 
şeklindedir (Osmanlı İdaresinde Kıbrıs, 2000, 40). 

Adada şimdiye kadar bulunan kalıntılar, ilk yerleşmelerin Yeni Taş devrine ait olduğunu göstermektedir (Mor ve 
Çitçi, 2007, 227) ve adada ilk yazıya milattan önce 17.yy’da rastlanmaktadır (Steele, 2019, 6). Adaya ilk 
yerleşenler Anadolu’dan gelenlerdir ve M.Ö. 7000 – 6500 yıllarında Suriye ve Filistin’den göçenlerdir. Milattan 
sonra 3000 civarında adada bakır madenlerinin keşfi tacirlerin adaya daha sık gelerek yeni yerleşimcileri 
taşımalarına yol açmıştır (Solsten, 1993, 5).  

Adanın kültürel gelişimi ve gelişen ekonomisi bir yandan olumlu etkiler ortaya koyarken, adanın savunulmasının 
zorluğu da zenginliklere el koymak isteyen hükümdarları cezp etmiştir. Ada, M.Ö. 1500 – 1450 döneminde 
Mısır’a, MÖ 1320 – 1200 döneminde Hititlere, 1200’den Dor İstilasına kadar yine Mısır’a ve M.Ö. 800’de ise 
Fenikelilere bağlanmıştır (OİK, 2000, 44, Solsten, 1993, 8). 

Fenikeliler, hâkimiyetlerini M.Ö. 708 Asurlulara yenilerek kaybederken, Asurlular da M.Ö. 7. yy. sonunda 
Kıbrıs’taki güçlerini Mısırlılara karşı kaybetmişlerdir. Mısırlıların hakim olduğu dönemde Kıbrıs’ın madenleri ve 
keresteleri Mısır ve Suriye’ye götürülmüştür. Bu ticaret ise Kıbrıs’ın şehir krallıklarının zenginliklerini artırmıştır 
(Solsten, 1993, 8).  
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M.Ö. 6.yy. başlarında Kıbrıs’taki Mısır egemenliği sona ermiş ve ada Pers Krallığının 5. Satraplığı haline gelmiştir. 
Makedonya Kralı Büyük İskender’in M.Ö. 333 İssus Savaşında Persleri yenmesi ile Makedon hâkimiyetine giren, 
Kıbrıs, İskender’in ölümü sonrasında, onun satrapı olan Ptolemy’nin hanedanlığında Mısıra yarı bağımlı olarak 
yönetilmiştir (M.Ö. 323). Ptolemiler yönetiminde M.Ö. 80’de bağımsız bir krallığa dönüşen Kıbrıs, 22 yıl sonra 
M.Ö. 58’de Marcus Porcius Cata tarafından Roma’ya bağlandı (Solsten, 1993, 9).  

M.S. 394 yılında Konstantin’in ölümüyle ikiye ayrılan Roma sonrasında Kıbrıs, Bizans’a kaldı ve Fenike, Filistin, 
Suriye ve Kilikya’ya bağlı bir il haline getirildi. Romanlı’ların hükmettikleri dönemde barış sağlanmış, ticaret ve 
üretim gelişmiş ve adanın refahı yükselmiştir. Yeni yol ve limanlar inşa edilmiştir. Adaya Hıristiyanlık inancı 
getirilmiş ve iki misyoner tarafından yayılmaya çalışılmış ve Ortodoks Kilisesi kurulmuştur. Ancak, Katolik – 
Ortodoks mücadelesi Osmanlı’nın fethine kadar sürmüştür (ÖİK, 2000, 45; Solsten, 1993, 10). 

7. yy.da İslam orduları Kıbrıs’a hâkim olmuştur. Üç yüz yıllık Emevi – Abbasi İslam hâkimiyeti boyunca üretim 
artmış ve ticaret sayesinde ada ekonomisi ilerlemiştir. 965 yılında yeniden Bizanslılar tarafından geri alınmıştı. 
Lakin Bizans’ın söz konusu dönemde çöküş sürecinde ve zayıf olması, hâkimiyetindeki Kıbrıs’ı olumsuz 
etkilemiştir. İmparatorun yeğeni ve Tarsus Valisi Manuel Komnenus, adada kendi imparatorluğunu ilan ederek, 
adayı yedi yıl boyunca ağır vergiler ve baskılar ile canice yönetmiştir. Komnenus’un cani yönetimine üçüncü Haçlı 
Seferine çıkan İngiltere Kralı I. Richard son vermiştir (ÖİK, 2000, 46). 

I. Richard, Kıbrıs’ı önce Templar Şövalyelerine vermiştir. Lakin Templar Şövalyelerinin adadan ayrılması 
sonrasında 1192’de yönetim Fransız Guy de Lusignan’a devredilmiştir. Feodal bir sistem kuran ve Lusignan’lar 
dönemi 300 yıldan fazla sürmüştür. Ekonomik ve siyasi olarak ada halkı Lusignan dönemde oldukça etkilenmiştir. 
Dönemde yapılan kaleler, saraylar, katedral ve manastırlar yaşanan ihtişamı göstermektedir. Bu ihtişam, birçok 
yabancı tüccar ve girişimciyi adaya çekerken, aynı zamanda da diğer ülkelerin fetih isteklerini de kabartmıştır. 
Cenevizliler, Mağusa’yı 1372 – 1464 döneminde ellerinde tuttular. 1468’de Venedik kontrolüne giren ada 
1489’da Venediklilerce ihlal edilmiştir (Solsten, 1993, 12-16). Venedik döneminde de baskı ve sömürü devam 
etmiş, feodal yapı korunmuştur. Ortodoks olan halk, Katolik olmaya zorlanmıştır. Ayrıca, Venedik idaresi de 
Lusignan’ların yapmış olduğu gibi halkı haftada iki gün soylulara çalışmak zorunda bırakmıştır. Kıbrıs halkı da bu 
zulümler karşısında Osmanlı’lardan yardım talep etmiştir (http://users.metu.edu.tr/birten/venedik.html). 

1517 yılında Yavuz Sultan Selim Han’ın Mısır’ı fethetmesi, Osmanlının Kıbrıs ile doğrudan münasebetine yol 
açmıştır. Çünkü Kıbrıs’ta saklanan korsanların ticaret ve hac gemilerine saldırmaları yol güvenliğini bozmaları ve 
bir tehdit unsuru olmaları, Osmanlı’nın Girit ve Kıbrıs’ı almasını askeri ve siyasal olarak zorunlu kılmıştır. 4 Ağustos 
1571’de Mağusa’nın alınması ile Osmanlı Türkler Kıbrıs’ı egemenliklerine katmışlardır. Kıbrıs, Lefkoşa merkez 
olarak idari yönden Beylerbeyilik statüsüne getirilmiş ve Osmanlı sistemine göre imar ve iskân edilmiştir. 
Osmanlılar, egemenlikleri boyunca Kıbrıs’ı her alanda kalkındırmış ve önemli eserler inşa etmişlerdir. Tarım 
geliştirilmiş, pamuk ve ilaç bitkileri yetiştirilmiştir. Yollar, çeşmeler, su kemerleri, köprüler, hamamlar yapılmıştır. 
Lakin adanın idaresi alınışından 308 sene sonra, 12 Temmuz 1878’de Osmanlının çöküş dönemindeki iktisadi ve 
siyasi konjonktüre bağlı olarak, Sultan II Abdülhamit tarafından İngilizlere bırakılmak zorunda kalınmıştır (ÖİK, 
2000, 52-60). 

Kıbrıs’ı İngilizlerin almasından sonra Kıbrıs Rumları, “enosis, ilhak”, çalışmalarına başlamışlardır. Adadaki Türklere 
karşı, Yunanistan ve İngiliz destekli ilhak başlatılmıştır. I. Dünya Savaşı başladıktan sonra İngiltere Osmanlı’ya 
savaş ilan edip, Kıbrıs’ı ilhak etmiştir. Türklerin aleyhindeki hukuka ve insanlığa aykırı uygulamalar ve Dünya Savaşı 
adadan Türklerin göçünü hızlandırmış ve adadaki Türk nüfus dengesini de bozmuştur (Güler, 2004, 104). 

Türk’ün Anadolu’da yedi düvele karşı vermiş olduğu İstiklal Savaşını kazanması sonrasında imzalanan Lozan 
Antlaşması ile ne yazık ki Kıbrıs hukuki olarak İngilizlere bırakılmak zorunda kalınmıştır. Akabinde patlayan II. 
Dünya Savaşı sonrasında Yunanistan enosis faaliyetlerini hızlandırmış ve Kıbrıs’ın ilhakını kararlaştırmış ve adanın 
Yunanistan’a verilmesi karşılığında ABD ve İngiltere’ye adada üs vermeyi teklif etmiştir. 1949’da adadaki Rumlar, 
adanın Yunanistan’a ilhakı konusunda plebisit çalışmalarına girişmişler ve 1954’te Kıbrıs sorununu Birleşmiş 
Milletlere taşımışlardır. BM, genel kurulda Yunanistan’ın “self-determinasyon” teklifini reddetmesi sonrasında, 
enosisçi terör örgütü E.O.K.A terör eylemlerini artırmıştır. Bu eylemlerde birçok Türk ve İngiliz katledilmiştir. 
Terör karşısında kendini korumak zorunda kalan Türk halkı Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) kurmuştur (Güler, 
2004, 104-105, Tosun, 2001, 100). 

11 Şubat 1959’da Zürih Antlaşması ile Kıbrıs Türk ve Rum liderleri, Kıbrıs halkına eşit statülü kurucu ortaklık hakkı 
tanıyarak Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulmasını kabul ettiler. Lakin Rum kesimi anlaşmaya uymayarak Türklere karşı 
gizli ve açık haksızlıklar yapıyor ve enosis davasını gütmeye devam ediyordu. Kıbrıs Rumları, adadaki Türkleri 
ortadan kaldırmak için yapmış oldukları “Akritas Planı”nı 21 Aralık 1963’te uygulamaya başladılar. 92 Türk Şehit 
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edildi. 475 yaralı ve çok sayıda kayıp insanın bulunduğu katliam, 25 Aralık 1963’te Türk jetlerinin ada üzerindeki 
alçak uçuşu ile durduruldu. Kanlı Noel olarak adlandırılan bu olaylar sonrasında Türkiye garantörlük hakkını 
kullandı. Anlaşma gereği İngilizler Yeşilhat’a girdi ve adanın bölünmesi süreci başlamış oldu. 1 Ocak 1964’te 
Makarios’un anlaşmaları tek taraflı feshetmesi ile katliamlar ve zulümler yeniden başlamış ve onbinlerce Türk göç 
etmek zorunda kalırken 500’ün üzerinde şehit verilmiştir. Yine 1967 yılındaki olaylarda 28 Türk daha 
öldürülmüştür. Saldırılar ve terör bitmeyince Türkiye Cumhuriyeti 20 Temmuz 1974’te I. Ve 14 Ağustos 1974’te 
ise II. Barış Harekâtını gerçekleştirmek zorunda kalmıştır (ÖİK, 2000, 67-78; Güler, 2004, 106-110).  

Gelişmelere Sovyet Rusya ve ABD sert tepkiler göstermiş ve 5 Şubat 1975’ten itibaren Türkiye’ye silah ambargosu 
uygulamıştır. Türkiye’nin buna cevabı ise 13 Şubat 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devletinin Kuruluşu olmuştur. 
Nihayetinde Rum – Yunan uzlaşmaz tutumu sonunda 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti resmen 
ilan edilmiş ve Rauf Denktaş ilk Cumhurbaşkanı olmuştur (Tosun, 2001, 106).  

Bu tarih itibari ile artık adada bir Türk Devleti vardır. Akabinde devletin Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Rum 
kesimi arasında yapılan görüşmeler, Rumların sürekli olarak Türkleri azınlık olarak nitelemeye çalışması yüzünden 
başarısızlıkla sonuçlanmıştır (Elmacı, 2018). 

Kıbrıs konusunda başka bir sorun ise Rum kesiminin 1990 Temmuz ayında Kıbrıs Cumhuriyeti adına Avrupa 
Topluluğuna başvurmasıdır. Kıbrıs konusunda şu anki en önemli sorun ve işi daha karmaşık hale sokan girişim, 
Avrupa Birliğinin 1963’ten beri Rum yönetiminin yaptığı haksızlıklara rağmen, 1960 yılındaki anlaşmalara aykırı 
olarak Kıbrıs adına Rum yönetimini Avrupa Birliğine almasından kaynaklanmaktadır. Bu konu bir yandan da 
Türkiye’nin AB’ye girişi için bir baskı unsuru olarak kullanılmaktadır (Elmacı, 2018). 

2 Şubat 1995’te Başbakan Tansu Çiller’in hatalı politikası sonrasında yapmış olduğu anlaşma ile 1998 yılında Kıbrıs 
Rum Kesiminin, Türk tarafı olmaksızın AB’ye girebilmesinin önü açılmıştır. Rum tarafı da, AB’ye üye olmanın 
getireceği ekonomik canlılık ile Türk tarafını azınlık olarak kendine katmayı planlamaktadır. AB, üye olacak 
ülkelerin komşuları ile iyi ilişkiler içinde olması şartını Rum yönetimi için kullanmadan, 1999 yılında uyuşmazlıkları 
çözülmeden Kıbrıs Rum kesiminin AB’ye tam üye alınabileceğini ifade etmiştir. Bu tarih ile birlikte KKTC’nin 
üzerinde özellikle de ekonomik alanda büyük bir baskı olmuştur (Elmacı, 2018). 

Kuzey Kıbrıs Ekonomisi’nin Temel Sorunları 

Kuzey Kıbrıs ekonomisi 1974 yılından beri ambargo altındaki bir ekonomidir ve diplomatik olarak 
tanınmamaktadır. Limanlarına gemilerin yanaşması, hava alanlarına uçakların inmesi söz konusu değildir (Cansen, 
2001). Bunun yanında, bir ada ülkesi olması ve nüfusunun az olması dolayısıyla da birçok dezavantaja sahiptir.  
Ada ülkesi olması, doğal kaynaklarının kısıtlı olmasına yol açmakta, enerji ve ulaştırma alanındaki sorunların da 
kaynağını teşkil etmektedir.  

Ambargo öncesinde Türkiye ile yapılan bavul ticareti ve turizm, ekonominin canlı kalmasını sağlamış olsa da 
Körfez Krizi ve 1994 Ekonomik Krizi sonrasında TL’nin hızlı değer kaybı, yapısal sorunları ortaya çıkarmıştır 
(TÜSİAD, 1998, 11). Türk Lirası resmi para olarak kullanıldığı için, hem Türkiye’de uygulanan para politikalarına 
bağımlı olunmakta, hem de Türkiye’deki enflasyondan direkt olarak etkilenilmektedir (TÜSİAD, 1998, 25). 

Siyasi belirsizlik, istikrarsız politikalar, mülkiyet haklarındaki sorunlar ve ticaret engelleri kamu sektörünün 
ağırlığını arttırırken, özel sektörü de piyasadan kovmaktadır. Uygulanan halkçı politikalar, sosyal güvenlik 
sisteminin tıkanmasına, kamu istihdamında artışa ve işgücü piyasalarının katılaşmasına yol açmaktadır (TÜSİAD, 
1998, 15). Özellikle eğitim düzeyi yüksek gençler arasında yaygın olan işsizlik ve iş imkânlarının yetersizliği, beyin 
göçünü hızlandırmaktadır. 

Tutarlı bir gelişim ileri görüşü (vizyonu) olmayışı ve ekonomik karar alıcılar ile diğer aktörler arasındaki 
koordinasyon eksikliği yüzünden özel sektör yeterince gelişememiştir. Bu yüzden kamu sektörüne ve Türkiye’den 
gelecek dış yardımlara bağımlı bir ekonomi ortaya çıkmıştır.  (TEPAV, 2012) 

Kuzey ve Güney Kıbrıs Ekonomilerinin Karşılaştırılması 

Bu kısımda, aynı adada yaşayan iki ülkenin ekonomisi temel makroekonomik göstergeler bağlamında kısaca 
karşılaştırılacaktır. Dünya Bankasından elde edilen veriler, 2005 - 2016 inceleme dönemini kapsamaktadır. Tüm 
tablo ve grafikler yazar tarafından oluşturulmuştur. Tablo 1’de her iki ekonominin üretim gücü görülmektedir. 
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Tablo 1. GSYİH (Milyar $) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

KKTC 2.273.514 2.766.632 3.547.220 3.957.856 3.477.342 3.727.104 

GKRK 18.433.416 20.072.789 23.968.765 27.839.725 25.942.665 25.562.265 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

KKTC 3.878.558 3.862.648 3.983.921 4.040.220 3.749.035 3.837.908 

GKRK 27.426.995 25.041.398 24.084.559 23.364.707 19.680.625 20.453.761 

Tablo 1’den de izlenebileceği üzere, KKTC’nin üretim gücü, GKRK’nin üretim gücünün incelenen dönem için %15’i 
kadardır. Aynı adada yaşayan iki ekonomi için bu durum ilgi çekicidir. 2005 yılında KKTC ekonomisi GKRK 
ekonomisinin %12,33’ü kadardır. Bu oran incelenen dönemde sürekli artmış ve 2016 yılında %18,76 olmuştur. 
Nispi olarak Kuzeyin üretim gücü artmakta olsa da ekonomisinin boyutları Güneye göre oldukça küçüktür. Bu 
durum iki şeyle açıklanabilir. İlki olarak Kuzeyin diplomatik olarak tanınmaması ve uygulanan ambargodur. 

Tablo 2. Büyüme Hızı (%) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

KKTC 13,8 12,7 2,8 -2,9 -5,5 3,7 3,9 1,8 1,1 4,8 4,0 3,6 

GKRK 2,24 2,78 2,61 1,29 -4,37 -1,30 -2,21 -4,52 -5,72 -0,31 2,56 2,92 

 

Grafik 1. Büyüme Hızlarının Gelişimi (%) 

 

 

Diğeri ise nüfustur. Aynı şartlarda iki ekonomiden nüfusu büyük olanı her zaman için daha çok büyüyecektir. 
Güneyin nüfusu, kuzeyin yaklaşık iki buçuk katıdır. Bunun pozitif etkisi rahatlıkla görülmektedir. Lakin büyüme 
hızları incelendiğinde, (Tablo 2 ve Grafik 1) Kuzeyin daha hızlı büyüdüğü görülmektedir. Bu da nispi olarak 
Kuzeyin üretim gücündeki artışın başka bir göstergesidir. Lakin bu artış ve büyüme elbette ki yeterli değildir.  

Tablo 3. KBMG $ 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

KKTC 10.321 10.744 13.235 14.422 12.256 12.988 13.692 13.222 13.192 12.882 11.495 11.441 

GKRK 25.324 27.170 31.387 35.391 32.106 30.818 32.234 28.985 27.942 27.401 23.212 23.667 
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Grafik 2 KBMG’nin Gelişimi ($) 

 

KBMG’ye bakıldığında da Güneyin nüfus avantajı ve AB ile ticaretinin pozitif yansımalarının aynı şekilde olduğu 
görülmektedir. 2011 yılına kadar KBMG düzeyleri arasında nüfus oranı kadar (yaklaşık iki buçuk kat) fark devam 
etmiştir. Lakin Grafik 2’de görüldüğü üzere iki buçuk kat olan fark azalmaya başlamıştır. AB yardımları ve büyük 
bir pazara ulaşma imkânına sahip olan Güney, bunlara rağmen Kuzeye kıyasla yavaşlamaktadır. Buradan 
hareketle, Kuzey’in uygulanan politik ve ekonomik kısıtların kaldırıldığı takdirde iyi bir ivme yakalayarak çok daha 
büyük bir refaha ulaşacağı tahminini yapmak mümkün görünmektedir. Tablo 4 ve Grafik 3’ten izlenebilecek 
işsizlik oranları bu savı destekler niteliktedir.  

Tablo 4. İşsizlik Oranları (%) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

KKTC 8,20 9,40 9,40 9,80 12,40 11,90 9,50 8,70 8,40 8,30 7,40 6,40 

GKRK 5,31 4,54 3,91 3,65 5,36 6,26 7,87 11,79 15,88 16,08 14,92 12,95 

 

Grafik 3. İşsizlik Oranları 

 

Kuzey Kıbrıs’taki işsizlik oranları kriz sonrasında 2009 yılında tavan yatıktan sonra bir düşüş eğilimine girmiştir ve 
incelenen dönemdeki en düşük düzeylerine ulaşmışlardır. Aksine, 2008 yılında en düşük düzeyinde olan Güney 
Kıbrıs’ın işsizlik oranları,%3,65’ten %16,08’lere ulaşmıştır. Yüzeysel bir bakışla krizin adada durumu değiştirmiş 
olduğunu söylemek mümkün görünmektedir.  



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

280

Tablo 5. Enflasyon Oranları 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

KKTC 2,70 19,20 9,40 14,50 5,70 3,27 14,72 3,60 10,22 6,49 7,80 10,19 

GKRK 2,56 2,50 2,37 4,67 0,37 2,38 3,29 2,39 -0,40 -1,35 -2,10 -1,69 

Enflasyon oranları incelendiğinde Güneyde işlerin daha iyi gittiği görülmektedir. İşsizlik oranlarındaki yükselme ve 
büyüme oranlarındaki yavaşlama fiyatlar genel düzeyindeki artışları engellemiş görünmektedir. Ancak Kuzey 
kesimde durum tam tersidir. Türkiye’den ithal edilen enflasyonu da hesaba kattığımızda, canlanma ve işsizlik 
oranlarındaki düşüşle beraber enflasyon oranlarının yükselmesi kaçınılmazdır.  

2006, 2011, 2013 ve 2016 yıllarında enflasyon oranları yüksek düzeylere ulaşmıştır. İncelenen dönem için Kuzeyin 
ortalaması %8,98 olurken, Güney kesiminin ortalama fiyat düzeyi %1,25’tir. 2005 – 2016 döneminde 
dalgalanmalar olmakla birlikte, her iki kesim için ana eğilimin fiyatların düşmesi yönünde olduğu Grafik 4’ten 
görülmektedir. 

 

Grafik 4. Enflasyon Oranları (%) 

 

Adadaki ülkelerin dış ticaret dengeleri tablo 6’da görülmektedir. Her iki ekonominin de ticaret dengeleri açık 
vermekle birlikte, Kuzeyin açıklarının çok daha büyük olduğu görülmektedir.  

Tablo 6. Dış Ticaret Dengesi/GSYH (%) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

KKTC -52,23 -47,28 -41,03 -40,35 -36,09 -40,46 -39,89 -40,98 -39,63 -40,85 -36,88 -37,77 

GKRK -5,27 -6,37 -7,64 -15,17 -7,66 -11,37 -4,01 -6,09 -4,95 -4,32 -1,42 -4,96 

 

Tablo 7. İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

KKTC 5,4 4,9 5,4 5,0 5,4 6,0 9,0 7,2 7,1 7,5 7,9 6,8 

GKRK 99,1 94,8 91,8 79,7 90,1 87,4 94,9 97,7 102,5 102,9 100,3 99,1 

Bu durumun muhtemelen sebebi Kuzeyin ihracat olanaklarının sınırlı olmasına karşın, ithalata bağımlı olan 
ekonomidir. Ada ekonomisi olmanın dezavantajlarından olan yer altı zenginliklerinin ve enerji kaynaklarının 
bulunmayışı yüzünden, dış ticaret açıkları hayli yüksek seyretmektedir. Hammadde yetersizliğinin yanında, taşıma 
maliyetlerinin de yüksek olması ihracatı baltalamakta ve üretimin iç piyasaya dönük olmasına neden olmaktadır 
(TÜSİAD, 1998, 37).  
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Tablo 7’den de takip edilebileceği üzere, Kuzeyin ihracatı ile ithalatını karşılama oranı oldukça düşük kalmaktadır. 
Lakin Avrupa Birliği himayesindeki Rum kesimi ise daha geniş pazar olanakları sayesinde ithalatın tamamını 
ihracat ile karşılayabilmektedir. 

Tablo 8. Bütçe Açıkları/GSYH (%) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

KKTC -8,15 -10,38 -6,24 -9,34 -14,12 -10,08 -7,71 -3,32 -7,15 -4,83 -3,69 -1,72 

GKRK -2,20 -1,00 3,20 0,90 -5,40 -4,50 -5,70 -5,50 -5,10 -0,40 -0,30 0,30 

 

 

Tablo 9. Kamu Borç Stoku/GSYH (%) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

KKTC 53,40 55,80 65,20 79,30 102,20 107,50 107,50 106,60 

GKRK 63,40 59,30 54,00 45,60 54,30 56,30 65,70 79,70 102,60 107,50 107,50 105,00 

Ada ülkelerinin mali durumu ise Tablo 8, Tablo 9 ve Grafik 5’te görülmektedir.  

Grafik 5. Kamu Borcu/GSYH (%) 

 

2011 yılı ile birlikte her iki ülke de borçlar ile ilgili Maastrciht Kriterinin üzerine çıkmış ve yüksek düzeyde borçlu 
olan ekonomiler arasında yerlerini almışlardır. Bununla birlikte Kuzeyin kendi para birimi olmaması ve Türk 
Lirasını resmi para olarak kullanmakta olması, bir yandan para politikasını ortadan kaldırırken, diğer yandan da 
tek araç olan maliye politikasının önemini de artırmaktadır. O yüzden bütçe ve borçlar Kuzey için Güneye oranla 
daha büyük bir önem arz etmektedir.  

Kuzeyin bütçe açıklarının hâsıladaki payı, Güneye göre daha fazladır. Bunun sebebi Kuzeyin kendi içinde 
bakıldığında iki taraflıdır. Kuzey Kıbrıs, ülke içinde mükelleflerden yeterince vergi toplayamamaktadır. Özellikle 
zengin kesimden alınması gereken vergiler ne yazık ki alınamamaktadır. Diğer yandan kamu harcamaları da 
ekonomideki sorunların başka bir kaynağıdır. Emeklilik sistemindeki sorunların aktüeryal dengelere yaptığı negatif 
baskılar, aşırı kamu istihdamı, KİT’lerdeki savurganlıklar, yüksek ücret politikaları ve halkçı (popülist) politikalar 
bütçe açıklarının ve borçların yüksek olmasına yol açmaktadır (Şafaklı ve Özdeşer, 2002, 153). 

Güney Kıbrıs’ın bütçe açıkları Kuzeye göre çok daha makul ve daha rahat sürdürülebilir görünmektedir. 2008 
yılında GSYH’nın %1’inden az olan bütçe açıkları ve GSYH’nın %45,60’ına tekabül eden kamu borçları incelenen 
dönemin en düşük değerleri olmuştur. 2008 sonrasında bütçe açıkları ve kamu borçları hızla artmış ve artış 2016 
yılına kadar gaz kesmeden devam etmiştir.  
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SONUÇ 

Aynı ada üzerindeki yaşayan iki farklı ülkenin benzer ekonomilere sahip olması beklenir. Lakin Kıbrıs’ta durum 
biraz daha farklıdır. Kıbrıs’ın Kuzeyindeki Türk Cumhuriyeti, aynı geçmişe sahip olmasına rağmen, adanın tüm 
sorunlarını sırtında taşımaktadır. Politik olarak tanınmaması, uygulanan ambargo ve Güneyin her alandaki negatif 
baskısı ve diğer sebepler, çok daha iyi bir durumda olabilecek Kuzeyin ekonomisini ve yaşam şartlarını 
kötüleştirmektedir. Para politikasında Türkiye’ye bağımlı, enflasyonu doğrudan ithal eden Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, tüm bu olumsuzluklara rağmen nefes almaya devam etmektedir.  

Aslında, KKTC tarım ve hayvancılık alanlarında geniş yatırım potansiyeline sahiptir. Deniz ve hizmet turizmi 
açısından mükemmel imkânlara sahiptir. Kamusal alanda yapılacak düzenlemeler ile mali yapı düzeltilip, israflar 
engellendiğinde ve harcamalar doğru alanlarda yapıldığında, kamunun önderliğinde hafif sanayi yatırımları ve 
KOBİ’lerin güçlenmesi sağlanabilecektir. Ülkedeki yatırımları, teşvikleri ve eğitim kurumlarını doğru yönde 
güdüleyebilecek bir birimin oluşturulması da önemli bir gerekliliktir. Kuzeydeki off shore bankacılığının daha 
sistemli hale getirilmesi ve üniversitelerin modernizasyonu sonrasında bilinirliğinin artırılması ile hizmetler 
sektöründe önemli getiriler elde edilebilmesi olanak dâhilindedir. Tüm bunlar sağlandığında, aslında sorunların 
en temel kaynağı olan politik olarak tanınmama sorunu da beraberinde çözülecek ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti de adadaki diğer komşusu Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin sahip olduğu siyasal ve sosyal haklara sahip 
olabilecektir. Bu sorun çözüldüğünde Kuzey Kıbrıs’ın ekonomisi komşusunun ekonomisinden çok daha ileride 
olacaktır.  
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YALIN DÜŞÜNCE ÇERÇEVESİNDE MUHASEBEYE GENEL BİR BAKIŞ 

Hasbiye Dizman 

Dumlupınar Üniversitesi, hasbiye.dizman@dpu.edu.tr  

ÖZ 

Günümüzde teknolojide ve birçok alanda yaşanan değişimlerle birlikte kullanılan sistemlerde de büyük oranda 
değişimler meydana gelmektedir. Bu değişimler sonucunda işletmeler, küreselleşmenin yoğun etkisinin olduğu 
rekabet ortamında varlığını sürdürebilmesi ve maliyet avantajı elde edebilmesi için yeni stratejilere ihtiyaç 
duymaktadır. Bu noktada yalın kavramı ortaya çıkmaktadır. Yalın, çalışanlara aşırı yük yüklenilmesini istemeyen 
işin doğru zamanda ve doğru yerde yapılmasını esas alan bir kavramdır.  Yalın kavramı birçok alanda etkisini 
göstermekle birlikte bu çalışmada yalın düşünce çerçevesinde yalın muhasebe kavramına yer verilecektir. Yalın 
muhasebe, muhasebe süreçlerinde yalın düşüncenin uygulanmasını içeren bir kavram olarak ifade edilmektedir. 
Bu çalışmada yalın uygulamalar ve yalın muhasebe hakkında literatür incelemesi yapılarak yalın muhasebe 
uygulamalarının önemi üzerine literatürdeki eksikliğe dikkat çekmek ve gelecek çalışmalara katkı sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yalın Kavramı, Yalın Düşünce ve Yalın Muhasebe 

LEAN THOUGHT IN THE FRAME A OVERVIEW OF ACCOUNTING 

ABSTRACT 

Nowadays, changes in technology and many other fields are being used. As a result of these changes, enterprises 
need new strategies in order to maintain their existence in a competitive environment in which there is intense 
impact of globalization and to achieve cost advantage. At this point, the lean concept emerges. Lean is a concept 
based on the fact that the work that does not want the employees to be overloaded at the right time and at the 
right place. Although the concept of lean shows its effect in many areas, in this study lean thinking concept will 
be included in lean accounting concept. Lean accounting is expressed as a concept that involves the application 
of lean thinking in accounting processes. In this study, it is aimed to draw attention to the lack of literature on 
the importance of lean accounting applications by making a literature review of lean applications and lean 
accounting and to contribute to the future studies. 

Keywords: Lean Concept, Lean Thinking and Lean Accounting 

GİRİŞ 

1945 te son bulan II. dünya savaşı sonrasında hammadde, insan kaynakları ve parasal gibi birçok konuda yokluk 
yaşayan Japonya yavaş büyüyen ekonomi içinde düşük talepleri karşılamak adına çok fazla ürün çeşidi 
üretebilmek için israftan arındırılmış yalınlıkta ve az miktarlarda üretim yapabilecek sistem geliştirmişlerdir. Bu 
sisteme Toyota üretim sistemi veya yalın üretim anlayışı denilmektedir. Küreselleşme boyutunda rakip firmalar 
arasında hareket ederken çok fazla işletme tarafından kabul görmüş bir anlayıştır. Bu anlayışın odak noktasında 
maliyetlerde minimum maliyet ve gereksiz olan her türlü harcamadan kaçınmak yani israfı engellemek fikri 
yatmaktadır. Ayrıca tüm işlem süreçlerinde iyileştirmeler yaparak değer yaratan faaliyetler ve değer yaratan 
üretimler yapmak gerektiğini ifade eder. Özellikle imalat işletmelerinde maliyetlerin giderek düşmesi, denetim 
sistemlerinin oturması, stok miktarların düşmesi, üretimlerin ve ürünlerin müşteriye teslim sürelerinin kısalması, 
tedarik işlemlerinin hızlanması yalın üretim uygulamalarının önemli sonuçları olarak ifade edilebilir (Can ve 
Güneşlik, 2013:2). 

YALIN KAVRAMI 

Yalın kavramı, kelime olarak karmaşık olmayan, kolay anlaşılan, gösterişsiz, süssüz, sade anlamlarına gelmektedir. 
İşletmelerde yalın kavramı yalın üretim kavramıyla ilişkilendirilmektedir. Yalın üretim, firma karlılığını artırmak 
amacıyla, fikirlerin, hizmetlerin ve malların üretilme süreçlerinde israftan arındırılıp sadeleştirilerek sunulan 
değeri mükemmelleştiren sistemler ve teknikler bütününe denir.  

İsraf gereksiz ve ölçüsüz harcamak, kullanmak tüketmek anlamlarına gelir. Yalın düşüncede israf ise bu bilinen 
anlamının dışında müşteriler için değer oluşturmayan ve fazla ödeme yapmak istemeyeceği her şey olarak 
tanımlanabilir.  

İsraftan kaçınmayla her türlü gereksiz harcamaların sonlandırılması, maliyetlerin düşmesi, müşterilerden daha 
fazla memnuniyet beklentisinin artırılması, piyasada durum ve şartlara göre esneklik kazanılması, işletmeye giren 
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nakit akışlarının artması, rakiplerle olan mücadele de daha fazla başarılı olunması beklenmektedir 
(https://lean.org.tr/yalin-uretim-felsefesi/Kulaç,2003, E.T: 21.03.2019).  

YALIN DÜŞÜNCE 

Yalın düşüncenin ortaya çıkışı Japonya da Toyota firmasının yalın üretim sistemini kurması ve uygulamasıyla 
başlamıştır ve çok kısa sürede batı ülkelerindeki işletmelerde benimsenmiştir. Yalınlık sadece bir üretim tekniği 
olmayıp, hizmet sunumundan ürün geliştirmeye, kamu hizmetlerinden ticari faaliyetlere pek çok alanda 
uygulanabilecek bir yaklaşımdır  (https://lean.org.tr/yalin-dusunce-nedir/ E.T: 21.03.2019).  “Toyota Üretim 
Sistemi ”nin sanayi dünyasına kattığı en temel ilke her şeyi ancak müşterinin istediği anda ve miktarda üretmek, 
gereksiz stokları tümüyle ortadan kaldırmaktır (http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/yalin-dusuncenin-
gelisimi/143, E:T; 21.03.2019) 

Yalın üretim sisteminden bahsederken yalın üretimi en iyi ifade eden Japonca kavram olan Muda’dan bahsetmek 
gerekir.  

Muda: değer yaratmayan ama kaynak harcayan herhangi bir insan faaliyeti anlamana gelir. Bu insan faaliyetlerini;  
düzeltme gerektiren hatalar, stokları ve gereksiz mal yığınlarını artıran maddelerin üretimi, gerçekte gereksiz olan 
işlem adımları, çalışanların ve malların bir yerden öteki yere hareket ettirilmesi veya taşınması şeklinde sayabiliriz  
(Womack & Jones, 2012: 23).  

YALIN DÜŞÜNCENİN UNSURLARI 

Değer, değer akışı, sürekli akış, çekme ve mükemmellik şeklinde beş adımla ifade edilir. 

 

Değer 

Değer kavramı, müşteriye sağlanan faydaların toplamıdır. İşletme tarafından müşteriye karşı sağlanan 
kolaylıkların müşteri tarafından hissedilmesi durumudur. Bir ürünü müşterinin değerli bulması ancak kullanımı 
sonrasında ortaya çıkar. Değerli bulmasını sağlayan faktörlerde ürünün kalitesi, sunum şekli, tutundurma 
faaliyeti, fiyatının uygunluğu, ihtiyacını tam olarak gidermesi, ürünü kolaylıkla bulması, sağlanan servis imkânları, 
garanti süresi gibi sayılabilir. (Womack & Jones, 2012: 24). 

Değer Akışı  

Malları ve hizmetleri elde etmek için gerekli olan somut hareketler veya eylemler serisine değer akışı adı 
verilmektedir. Yani ürünlerin hammadde sürecinden nihai ürüne dönüşünceye kadar olan geçirdikleri 
süreçlerdeki aşamalara denir. İşletmeler satışları aracılığı ile kazanç sağlamaktadırlar. Bu kazancın sürekli ve artan 
oranda sürekliliğini sağlayabilmeleri için bu değer akış sürecine dikkat etmelidirler (Özçelik ve Ertürk, 2010:57).  

Sürekli Akış 

Sürekli akış; mal ve hizmet üretme süreçlerinde ya da değer yaratma süreçlerinde kesintiye uğramadan akışının 
sağlanmasını ifade eder. Akışı engelleyebilecek her türlü engelin olmamasına dikkat etmek gerekir. Bunlar işletme 
içi politikalar, bürokratik işlemler, iş talimatı gibi olabilir. Ürünün siparişinin alınma süresiyle teslim edilme süresi 
arasındaki zaman çok uzun olmamalıdır. Müşteri beklemekten sıkılabilir veya alımdan vazgeçebilir. Hızlı üretim ve 
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hızlı teslim değer açısından önemlidir (Türkan,2010: 36). 

Çekme 

İşletmelerde üretim birimi, talep geldikçe ve zamanında üretim yapmalıdırlar. Aslında temel mantık arz ve talebin 
kesişmesidir.  Çekme ilkesi,  müşteriden gelen taleple başlar müşteriye ürünün teslimiyle son bulur. Tüm bu 
aşamalarda bir önceki aşamanın talep etmesiyle üretim başlar. Gereksiz üretimler doğal olarak fire gibi kayıplara 
da engel olur. Müşteriden gelen talebe göre üretim olacağından dolayı piyasalarda talep dalgalanması da 
engellenmiş olur (https://lean.org.tr/yalin-uretim-felsefesi/ E.T:21.03.2019).  

Mükemmellik 

 “Doğru işi bir defa da yapmak” yalın düşüncenin felsefesidir. Mükemmellikten beklenti, hataları önlemek ve sıfır 
hatayla üretim süreçlerini tamamlamaktır. Hiç hata olmadan üretim yapılabilir malın pazarlamasıyla ilgili 
planlanma yapılmamış stok maliyeti adı verilen maliyete katlanmak durumu olabilir. Bu durum da yönetim hatası 
olarak değerlendirilebilir. Planlama-Uygulama-Kontrol etme ve Önlem alma şeklinde ifade edilen PUKÖ 
döngüsünün neresinde aksama var neden kaynaklanıyor, nasıl gidermeli şeklindeki sorulara işletme cevap 
vermelidir (https://lean.org.tr/yalin-uretim-felsefesi/Kulaç:2003, E.T:25.03.2019). 

YALIN MUHASEBE 

Muhasebe bir işletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan para ile ifade edilen mali nitelikteki 
işlemlerini kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişilere ve 
kurumlara raporlar halinde bilgi sunan sistemdir (Feyiz, 2012:9).  

Yalın muhasebe, yalın üretim süreçlerinin uygulandığı bir işletmede işletmenin finansal performansını ortaya 
koyar. Üretim giderleri kapsamında maliyet kriterlerinin değer akışına göre düzenlenmesi, stok değerleme 
(aralıklı-aralıksız envanter) tekniklerinin değiştirilmesi ve finansal tabloda yer almayan bilgilerin yer alabilecek 
şekilde değiştirilmesine denir (https://www.journalofaccountancy.com/issues/2004/jul 
/thelowdownonleanaccounting.html E.T: 28.03.2019).   

Geleneksel muhasebe sistemi, işletmenin farklı bölümlerinde ortaya çıkan masrafları her bölümün periyodik 
harcama raporlarını fonksiyonel bir şekilde düzenleyerek yöneticilere vermektedir. Yalın muhasebe ise 
işletmelerin karar vericilerine ve bilginin temelinde farklı raporlar sağlayabilmektedir (Haskin, 2010, 25: 26).  

Yalın muhasebenin benimsenmesinde işletmeler için olumlu ve olumsuz durumlar söz konusudur. 

Olumlu nedenler şu şekilde sıralanır (Maskell vd., 2011; 1 - 2): 

i. Yalın kararlar alınmasını sağlayarak, gelirin ve buna bağlı olarak karlılığın artmasını sağlar. 

ii. İsrafa neden olan işlem ve sistemleri ortadan kaldırarak zaman ve maliyet israfı azaltılır. 

iii. Yalın düşünceyi geliştirme girişimlerinin potansiyel finansal yararlarını tanımlar ve bu yararları gerçekleştirmek 
için gerekli olan stratejiler üzerine odaklanır. 

iv. Yalın düşüncenin dikkate alındığı bilgi ve bu düşünce doğrultusunda ortaya çıkan istatistikleri sunarak uzun 
vadede iyileşme konusunda motive edebilmektedir. 

v. Müşterilerin ifade ettikleri değerlere ait performans ölçümlerinin değer yaratma ve devam ettirme sürücüleri 
ile bağlantısını kurarak bu değeri maksimize etmektir. 

Yalın muhasebenin olumsuz tarafı ise  yalın üretim sistemlerinin seri üretim kurallarını ihlal etmesidir (Maskell vd., 
2011; 2). Geleneksel sistemler yığın üretimi ve üretilmiş ürünler için stoklu hareket etmeyi desteklemektedir. Bu 
sebeple yalın üretim anlayışı bu kurala uygun hareket etmediği için olumsuz taraf olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Maskell ve Baggaley,2004,2). 

Geleneksel Muhasebe İnanışları ve Karşılığındaki Yalın İlkeler  

Geleneksel muhasebe inanışları ile yalın ilkeler arasındaki farklar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Geleneksel Muhasebe İnanışları Yalın İlkeler 
1.Stok bir varlıktır 1. Kar, satıştan elde edilir.  
2.Optimum müşteri değeri, yöneticilerin bölümlerinin 
performanslarını optimize etmeleriyle sağlanır.  

2. Değer akışları müşteri memnuniyeti demektir  
 

3.Muhasebeciler yön vermek için gelişmeleri takip 
eder, sapmaları açıklamaya çalışır.  

3. Operasyonel veriler iş süreçlerinin yönetmesini 
sağlar  

4.Aylık finans muhasebe döngüsü karar vericiler için 
önemlidir. 

4. Süreç iyileştirmesi için gerçek zaman verileri 
gereklidir  

5.Boş zaman verimsizlik demektir. 5. Boş zaman, müşteri talebi bulunmaması 
durumunda önemli bir sorun teşkil etmez.  

6.İşletmeler başarılarını performans göstergelerine 
göre değerlendirir. 

6. İşletmeler gerçek performansı rakiplerinden hızlı 
sağlamayı amaç edinmişlerdir.  

7.Kar ancak giderlerin azaltılması ile artırılır.  7. Lider çalışanlar, kalifiyedir  

Kaynak: Şen (2017:38 alıntı - Kennedy , Brewer, 2006; Ertürk ve Özçelik, 2008 

Stok bir varlıktır. Hammadde, yarı mamuller, ticari mallar ve üretilmiş olan mallar yani mamuller işletme için 
stoktur. Satıldığında kar elde etme amacı vardır. Malın satılmaması stok maliyeti denilen durum ortaya çıkar. 
Bunun için stok da mal tutmak kazanç sağlamak yerine gelir kaybettirici olabilir.  

Optimum müşteri değeri, yöneticilerin bölümlerinin performanslarını optimize etmeleriyle sağlanır. Değer 
müşterinin gördüğü faydadır. Bu faydayı yaratmak tüm işletme çalışanlarının ve yöneticilerinin odak noktası 
müşterilerin tatmin olmalarını sağlamak olmalıdır.  

Muhasebeciler yön vermek için gelişmeleri takip eder, sapmaları açıklamaya çalışır. Muhasebeciler işletmenin mali 
nitelikteki olaylarını kaydedip sınıflandıran rakamları anlamlı hale getiren raporlar aracılığı ile yönetime bilgi veren 
kişilerdir. Planlanan işlemlerde sapmalar da meydana gelebilir. Ancak sapmalar çok geç ortaya konulmamalıdır. 
Hemen farkına varılarak yönetimi uyarmalı ve gereken tedbirler alınmalıdır.  

Aylık finansman muhasebe döngüsü karar vericiler için önemlidir. İşletmenin mali tabloları gelir tablosu ve bilanço 
belli periyotlarda aylık veya 3 aylık geçici vergi dönemlerinde rapor olarak yöneticilere ve devleti temsil eden 
kuruma yani vergi dairelerine sunulmaktadır. Bu raporlar bir aylık veya 3 aylık olarak düzenlendiği için aslında 
zamanından sonra ortaya çıkar bu sebeple de güncelliğini kaybetmiş olurlar.  

Boş zaman verimsizlik demektir. Geleneksel muhasebe verimlilik mantığıyla hareket eder. Herhangi bir zamanda 
müşteri talebi yoksa buna paralel üretim yapılmıyorsa verimsizlik olarak yorumlanır. Müşterinin talebinin olmayışı 
diğer anlamıyla boş zaman yaşanması yalın muhasebe anlayışında bir sorun değildir. 

İşletmeler başarılarını performans göstergelerine göre değerlendirir.  İşletmeler başarılarını ürünlerindeki çeşitlilik, 
Pazar payının artması, karlılık, müşteri sayısı gibi düşünebilirler.  Yalın muhasebe anlayışında başarı performansı, 
rakipten önce hareket etmek anlamındadır. 

Kar ancak giderlerin azaltılması ile artırılır. İşletmenin gelirleri ve giderleri arasındaki olumlu fark kardır. Karın fazla 
olması için giderlerin kısıtlanması maliyetlerde tasarrufların sağlanması gerekir. 

SONUÇ 

Yalın üretim, işletmelere mal ve hizmet sunumlarını en ekonomik yapabileceklerini anlatan bir felsefedir.  Yani 
karlılıklarını artırabilmek için üretim süreçlerindeki aşamalarda daha dikkatli, daha sade, daha az işlemle, daha az 
masrafla veya maliyetle müşterinin istediğinin bile üzerinde değer yaratılarak üretimlerin gerçekleşmesini 
sağlayan bir sistemdir.  Bu anlayışta müşterinin gereksiz şeyler için para ödemesine lüzum kalmaz. Örneğin 
üretim süreçlerinde ne kadar az fire veya defolu mal olursa bu giderlerde doğal olarak ürünün satış fiyatına 
yansıyacağından müşteri daha yüksek fiyat ödeme durumunda kalabilirdi. Ancak bu anlayışla fire olmayacağından 
bu da ürün satış fiyatına yansımayacağından ilave ek bir ödeme durumu olmayacaktır. 

Muhasebe birimi olarak “bu ürünün maliyeti budur şu fiyatla satış yapabilirsin” diyerek satış bölümüne bilgi 
vermek günümüzde artık çok doğru bir davranış değildir. Çünkü sektörde fiyatları üretici firma yerine piyasa, 
rakip ve müşteri belirlemektedir. Bu sebeple de satış bölümüne bu şartları düşünerek doğru bilgiler vererek 
ürünlerin satış fiyatlarının belirlenmesinde yardımcı bir anlayışla hareket ederek satışların artmasına katkı 
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sağlamalıdırlar.  Muhasebe biriminin bu durumda üstelenmiş olduğu sorumluluğu fazla görünmektedir. Bu 
sorumluluk kapsamında “müşteri ve ürün bazında karlılık nedir?, günlük ve haftalık gibi süreler için nakit akışı 
nasıl olmalıdır?, ürün çeşitliliğine göre her bir ürünün maliyeti nedir? Genel anlamda maliyetleri nasıl azaltabiliriz, 
hangi giderlerden tasarruf yapabiliriz, hangi giderler ileri ötelenebilir, en etkin ve en az maliyetli tutundurma 
faaliyeti nedir? İsraflar nelerdir ve bunlardan nasıl kurtulabiliriz?” gibi soruların cevaplarını aramalı bu çerçevede 
hareket etmelidirler.  

Yalın muhasebe uygulamaları o işletmeye özetle finansal konularda daha kısa süreli raporlar sunma, nakit 
akışlarında artış, müşteri ve ortak sayısını artırma, rekabette önde olma, daha isabetli kararlar alıp uygulama gibi 
imkânlar sağlayacaktır diyebiliriz.  

Bu çalışma ile yalın üretim anlayışı ve yalın muhasebe uygulamalarının işletmeye kazandırabilecekleri üzerinde 
durulmuştur. Yalın muhasebe uygulamalarını daha çok işletme tarafından benimsenmesini sağlamak ve bunun 
akabinde daha çok müşteri tatminlerin yaşanması istenilmektedir. Müşterilere sağlanacak olan faydanın yani 
değerin artırılması için işletmelere yol gösterici olması düşünülmüştür. 

KAYNAKÇA 

CAN, Ahmet, Vecdi ve GÜNEŞLİK, Muhsin (2013), Yalın Yönetim Felsefesinin Önemli Bir Boyutu Olarak 
Muhasebede Yalınlaşma Düşüncesi Ve Bir Yalın Muhasebe Uygulaması Örneği: “Kendine Faturalama, Muhasebe 
ve Finansman Dergisi, Sayı:57, S:1-22, Ocak 2013. 

FEYİZ, Mehmet Ali, (2012), Genel Muhasebe, Trabzon, Murathan Yayınevi. 

HASKİN, D. Larry (Jul / Aug 2010).“Allocating İnternal Audit Costs İn A Lean Environment”, İnternal Auditing, Vol: 
25, No: 4, pp.25 – 28. 

KULAÇ, Ülkü, (2003), Yalın Üretim Felsefesi, https://lean.org.tr/yalin-uretim-felsefesi/ E.T: 21.03.2019). 

MASKELL, Brian H.- BAGGALEY, Bruce, (2004) Practical Lean Accounting: A Proven System for Measuring and 
Managing the Lean Enterprise, Productivity Pres. 

MASKELL, Brian H., BAGGALEY, Bruce. and GRASSO,  Larry. (2011),  “Practical Lean Accounting: A Proven System 
for Measuring the Lean Enterprise, Newyork. 

ÖZÇELİK, Funda ve ERTÜRK, Halis (2010). Yalın Üretim İşletmeleri İçin Değer Akış Yönetim ve Değer Akış 
Maliyetlemesi,  Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 29(2), 51-84. 

ŞEN Volkan, (2017), Yalın Muhasebe Uygulamaları Ve İşletmelerde Uygulanabilirliğinin İncelenmesi, Namık Kemal 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ. 

TÜRKAN, Özay Umut (2010), Üretimde Yalın Dönüşümün Temel Performans Kriterleri,  BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi 
Cilt 12(2) 28-41. 

WOMACK, James.P. (2012). Yalın Düşünce, İstanbul: Optimist Yayınları 

Yalın düşünce: https://lean.org.tr/yalin-dusunce-nedir/ E.T: 21.03.2019). 

Yalın düşüncenin Gelişimi:https://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/yalin-dusuncenin-gelisimi/143, E.T; 21.03.2019 

Yalın Muhasebe: https://www.journalofaccountancy.com/issues/2004/jul/thelowdownonleanaccounting.html, 
E.T: 28.03.2019. 

 

 

 



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

288

YALIN ORGANİZASYON VE YALIN DÜŞÜNCE ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ARAŞTIRMA 

Hasbiye Dizman 

Dumlupınar Üniversitesi, hasbiye.dizman@dpu.edu.tr 

ÖZ 

Yalın kavramı, her türlü organizasyona izin veren bir iş yönetim sistemini ifade etmektedir. Müşteri memnuniyeti, 
maliyet avantajı ve kalitenin esas alındığı yalın sistemde kullanıcısına hiçbir fayda sağlamayan israflardan 
kurtulmak temel amaçtır. Yalın sistemler, işletmelerin karşılaşabileceği sorunlar karşısında proaktif çözümler 
bulmasına yardımcı olmaktadır. Yalın uygulamalar birçok alanda kendini göstermektedir. Bu çalışmada literatürde 
fazla yer verilmeyen yalın organizasyon kavramına ve sağlayacağı avantajlara yer verilecektir. Yalın organizasyon 
kavramı, gereksiz tüm ayrıntılardan kurtulmayı ve daha hızlı hareket edebilme yeteneğine sahip olan yapıları 
ifade etmektedir. Yalın organizasyonlarda hatalara hızlı cevap verebilme, hataların anında düzeltilmesi mümkün 
olmakla birlikte müşteri isteklerine de daha hızlı cevap verilebilmektedir. Çalışmanın amacı yalın organizasyon 
kavramı hakkında bilgiler verilmesiyle işletmelerde yalın bilincinin oluşmasına katkı sağlamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yalın kavramı, Yalın Düşünce ve Yalın Organizasyon 

A CONCEPTUAL RESEARCH ON LEAN ORGANIZATION AND LEAN THOUGHT 

ABSTRACT 

Lean concept refers to a business management system that allows all kinds of organizations. Lean systems help 
businesses find proactive solutions in the face of problems they may face. Lean applications are manifested in 
many areas. In this study, the concept of lean organization and the advantages that will be provided will not be 
included in the literature. The concept of lean organization refers to structures that have the ability to get rid of 
all unnecessary details and move faster. In case of lean organizations, it is possible to respond quickly to errors, 
to correct errors immediately, but to respond more quickly to customer requests. The aim of the study is to 
contribute to the formation of lean consciousness in enterprises by giving information about the concept of lean 
organization. 

Keywords: Lean concept, Lean Thinking and Lean Organization 

GİRİŞ 

Küreselleşmenin etkisiyle ve dünyanın tek bir pazar olarak görülmesiyle birlikte işletmeler ciddi rekabet 
ortamlarında kendilerini ayakta tutacak düşüncel ve eylemsel yollar, metotlar ve uygulamalar yaratmaya 
çalışmaktadırlar. Bu yöntemlerle de ayakta kalmaya ve rakip yarışlarında önde olmayı istemektedirler. Özellikle 
1980!li yıllarda işletmelerin organizasyon yapılarını şekillendirecek yapılar ortaya çıkmıştır. Bu yapılar yalın 
organizasyon, esnek organizasyon, sanal organizasyon ve öğrenen organizasyonlar şeklinde ifade edilir 
(https://www.slideshare.net/ydocdrhikmet/yaln-organizasyonlar 01.04.2019).  

Bu çalışmada kavram olarak yalınlıktan, yalın organizasyondan ve yalın organizasyonun işletmeye sağlayabileceği 
faydalardan bahsedilecektir. Yalın bir organizasyon denildiğinde yalın üretim felsefesiyle hareket eden işletme 
akla gelir. Yalın üretimde gereksiz olan her şeyden uzak, israftan kaçınan bir anlayıştır. Bu felsefenin işletmenin 
tüm birimlerinde benimsenmesi işletmenin yalın organizasyon anlayışıyla hareket ettiğinin göstergesi olur. 
Çalışmanın amacı işletmelerde yalınlık kavramının anlaşılması ve bunun benimsenmesi için gerekli bilincin 
oluşmasına katkı sağlamaktır. 

YALIN KAVRAMI 

Yalınlık; gereksiz olan her şeyden arınmış sade, gösterişli ve masraflı olmayan anlamı ifade eder. İşletme 
ortamındaki yalınlık kavramı ise işletmenin bütün birimlerinde gereksiz olan her şeyden arınmış olmak, 
temizlenmiş olmak, gereksiz şeyleri taşımamak anlamında olup,  hatayı, maliyeti, stoku, fireyi, talep edilmeyen 
üretim miktarını, müşteri memnuniyetsizliğini en az seviyeye indirmek anlamındadır (Top, 2009:304-306).  

İşletmeler piyasalarda ticari faaliyetlerini sürdürürlerken rekabet koşullarında hareket etmek durumunda kalırlar. 
Bu sebeple güncel teknoloji takip etme,  talep edilirliği fazla olan ürünleri üretip satabilme, değişik pazarlara 
girebilme, müşterilerin akıllarında marka olarak kalabilme, imaj ve kaliteyi sağlama, piyasa değeri yüksek işletme 
algısını yaratabilme vb. gibi kriterleri düşünerek hareket etmek zorunda kalırlar. Bunun içinde müşterileri 
önemseyerek hareket etmek gerekir. Bu işlemleri yapabilmek için müşterileri demografik özellikleriyle tanımak 
gerekir. Demografik özellikler deyince nüfusun büyüklüğü, doğum ve ölüm oranları, yaşı, cinsiyeti, mesleği, etnik 
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durumu, müşterinin geliri, eğitim seviyesi gibi kriterler akla gelir (Öztürk, 2017:28). Günümüzün müşterisi için “ne 
istediğini bilen, bilinçli kişilerdir” demek yanlış olmaz. Çünkü internet teknolojisi sayesinde her türlü ürün 
müşterinin kapısına kadar gelebilmektedir. Satın almak için çok fazla seçme, değerlendirme alternatifi söz 
konusudur. Büyümek adına, karlılık adına, rekabette önde olmak adına vb. için müşteriyi göz önünde tutmak istek 
ve beklentilerini cevaplamak zorunluluğu doğmaktadır. Müşteri bağlılığını sağlayabilmek, müşterinin isteklerine 
göre üretim yapmak, ürünleri hemen gönderebilmek diğer bir ifadeyle hızlı tedarik edebilmek, model ve 
tasarımlarda, ürün çeşitliliğinde beklentilerini bilerek hareket etmek gerekmektedir. 

İşletme tüm bu süreçleri başarılı bir şekilde sürdürebilmek için rekabet yarışında önde olabilmek veya lider 
olabilmek için yalın bir anlayışla hareket etmek zorundadır. Çünkü yalınlık gereksiz olan hiçbir şeyi yapmamaktır. 
İşletmenin dikkat etmesi gereken bahsedilen birçok konuyu başarılı bir şekilde sürdürebilmesi için gereksiz 
giderlerden, ayrıntılardan, zamanlardan, hareketlerden uzak kalmalıdır.  

YALIN DÜŞÜNCE 

Yalın düşünce veya yalın üretim şeklinde ifade edilen bu felsefe 1950’li yıllarda Japonya da ekonomik 
yetersizlikler nedeniyle ortaya çıkmıştır.  Eiji Toyoda ve Taiichi Ohno isimli mühendisler Ford üretim anlayışını 
incelemişler ancak bu sistemin masraflı olduğu gerekçesiyle kendileri için uygun olmadığı kanaatine vararak her 
şeyi daha az talep eden daha az masraflı üretim anlayışını ortaya koymuşlardır (Akgeyik, 1998:53-54). Aslında 
sistem yokluğun (hammaddenin, paranın, işgücünün, makinenin, teknolojinin vb.) getirdiği bir zorunluluktan 
ortaya çıkmış denilebilir  

Womack, Jones ve Roos’ “Dünyayı Değiştiren Makine” isimli çalışmalarında yalın üretim sistemini hatanın, 
maliyetlerin, işçiliğin, firenin, stokların,  müşteri memnuniyetsizliğinin minimum seviyede, hatta hiç olmadığı 
sistem şeklinde tanımlamışlardır. Üretim süreci gereksiz olan her şeyden arındırılmıştır  (Womack vd.1990:47). 

Yalın üretim, “en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız üretimi, müşteri talebine de birebir 
uyabilecek/yanıt verebilecek şekilde, en az israfla (daha doğrusu israfsız), ve nihayet tüm üretim faktörlerini en 
esnek şekilde kullanıp, potansiyellerinin tümünden yararlanarak nasıl gerçekleştiririz” arayışının sonucudur (Okur, 
2000:27-28). 

Eiji Toyoda ve Taiichi Ohno tarafından ortaya konulan yalın üretimin temel özellikleri şöyle sıralanabilir (Türkan, 
2010:30): 

 Bütün üretim faktörlerinden daha az talep edilerek israf engellenmeye çalışılır.  

 Tam zamanında üretimle stoksuz üretimi öngörür.  

 Tedarikçilerle ilişkiler sistemin en önemli dayanaklarındandır.  

 İç ve dış müşteri beklentilerini esas alır.  

 Üretim ve ürün esnekliğine sahiptir.  

 Her süreçte sürekli gelişmeyi ve kalitenin üretilmesini hedefler.  

 İnsan odaklı ve basık yapılı bir örgütlenme anlayışı ile yönetilir.  

 İletişime ve katılıma dayalıdır.  

 Çok fonksiyonlu işçilerle gerçekleştirilen disiplinli ekip çalışmaları vardır. 

Yalın Düşünce ’nin amacı,  yönetici kişilerin, “değer”i “israf”tan ayırt edilmesi sağlamalarıdır. Teknolojiye, sabit 
kıymetlere ve diğer kaynaklara odaklanmak yerine, kaynaklara, ürünlere ve ürünü etkileyecek çalışmalara 
odaklanmaları gerekir. Yani yöneticiler müşteriye sağlanacak fayda için (değer için) israftan kurtulmayı ve 
karlılığın artırılmasını sağlamalıdırlar  (Özkan, “Yalın Düşünceye Giriş” http://danismend.com/kategori/ 
altkategori/ yalin-dusunceye-giris/E.Tarihi:02.04.2019). İşletmenin üretimlerine değer katmayan her şey israf 
olarak değerlendirilir. Yöneticilerin ve işgörenlerin israf kavramını ve israfın nedenleri biliyor olmaları bu 
engellemenin daha anlamlı yapılmasını sağlayacaktır. 

İŞLETMELERDE İSRAF NEDENLERİ VE İSRAF TÜRLERİ   

İşletmelerde israf nedenleri ve israf türleri aşağıdaki gibi sıralanabilir ( Özkan, http://danismend. com/ 
kategori/altkategori/yalin-uretim-uzerine-1/ E.T:02.04.2019); 

İşletmelerde İsraf Nedenleri  
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1. Yetersiz Çalışma Metotları: Planlarla sağlıklı iş akışları oluşturulabilir. Ayrıca birimler arasında ortak 
hareketler, koordinasyonda çalışma birlikteliği işlerin tamamlanması, zaman ve maliyet kayıplarını 
engelleyebilir. 

2. Uzun Hazırlık Zamanları: İşletmede plan düzeni oturmamış ise kaynakların zamanında ve Organizeli 
olarak bütünleşememeleri ve üretime gönderilemeyişleri işletmede ciddi bir zaman kaybına neden 
olabilir. 

3. Yetersiz Prosesler: İşletmede üretim için gerekli makine teçhizat veya teknolojinin bulunması gerekir. 
Özellikle müşterileri rakiplere kaptırmamak adına üretim sürecinde geç kalınmaması müşteri isteklerine 
geç kalınması gerekmektedir.  

4. Eğitim Eksikliği: İşletmelerde işgören alımlarında işin özelliğine göre çalıştırılacak işgörenin eğitim 
kriterleri belirlenmiş ve buna göre alım gerçekleştirilmelidir. Üretim biriminde çalışacak işgörenlerin 
eğitim eksikliği mamullerin üretiminde ilgili makineyi kullanamama gibi bir durum oluşturabilir.  

5. Yetersiz Bakım: Üretim süreçlerinde kullanılan makinelerin, teçhizatların, cihazların, teknolojik özelliğe 
sahip araçların periyodik bakımlarını yaptırmalıdırlar. Çünkü üretim sürecinde bir arıza meydana 
gelmeden üretim aksamadan veya hatalı üretim olmadan gerekli tedbirler alınmalıdır 

6. Uzun Mesafeler: İş akış sürecinde birbirini takip eden adımlarda kullanılacak makinelerin 
yerleştirilmesine dikkat edilmelidir iki makinenin veya sonraki süreç için kullanılan araçların fiziki olarak 
birbirinden çok uzak olmaması gerekir.  

7. Liderlik Eksikliği: Her işletmede işletmenin sahibi olarak ya da yöneticiliği profesyonel meslek olarak 
benimsemiş yöneticiler olabilir. Lider özelliği taşıyan yöneticilerin kavramsal becerileri vizyonları 
misyonları, stratejik kararlar alıp uygulamaları işletmeyi ileri taşımalarında etkilidir. 

İşletmelerde İsraf Türleri 

 İsraf türleri de aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir. 

1. Çalışanların ve Makinaların Beklemesi: (Bekleme Süresi): İşgörenlerin veya makinelerin üretime 
geçmeden önceki bekleyişlerini ifade eder. Bazen makinelerde arıza durumu olabilir böyle durumlarda 
acil müdahale edilmesi gerekir.  

2. Gereksiz Malzeme Taşımaları: İşgörenlerin makine başında üretim yapmaları için hammaddeyi makine 
kenarında yığınla tutmuş olmaları ya da az tutmuş olmaları gereksiz taşımalara neden olabilir.  

3. Gereksiz ve Katma Değer Yaratmayan Operasyonlar: Müşteri için fayda sağlamayan işlemler gereksiz 
ve katma değer yaratmayan faaliyetler şeklinde tanımlanabilir. Müşterinin işlemlerini tamamlarken 
gereksiz formların doldurulması, gereğinden fazla bilgi paylaşımı, müşteriyle bir anlaşmazlık ya da  kriz 
gibi sorunlar yaşandığında bunları yönetememek gibi durumlarda israf olarak kabul edilir. 

4. Yarı Mamul Ve Mamul Stokları: İşletmeler kitle ya da yığın üretim yapıyorsa hammadde sürecinde ya 
da mamul üretildikten sonra satılana kadar ya da üretime girinceye kadar malların depoda bekleme 
süreleri ifade eder. Ancak yığın üretim yapıldığında hemen satışlar gerçekleşmezse ürünler depoda 
beklerken bozulma özelliği, modası geçme gibi, teknolojik ömrü bitme gibi durumlar yaşanabilir.  

5. Hareket: İşgörenlerin üretim hattında gereksiz nedenlerden dolayı hareket etmesi durumudur. 
Eğilmek, uzanmak, diğer makinenin başına gitmek, diğer birimler arasında gezinmesi gibi. Bu sebeple 
yerleşim düzeninin baştan iyi düşünülmesi gerekir. 

6. Kusur: Müşterinin istekleri doğrultusunda üründe özel bir değişiklik yapmak, tekrardan onarma işlemi 
yapmak durumları olabilir. Bunun için ek bir alan, ek ekipman ve ek iş gücüne ihtiyaç olabilir. Bunlar 
işletmenin daha düşük karlılığına sebebiyet verebilir.  

7. Fazla Üretim: Talep edilenden fazlasını üretmek, stoka çalışmak, işgörenleri meşgul etmek için 
üretmek gibi anlamlara gelir. Satışının kısa süre içinde yapılamayacağı düşünülen ürünler için fazla 
üretim yapmak her anlamda maliyet artırıcıdır.  

YALIN ORGANİZASYON 

Yalın organizasyon;  işletmenin üretim faaliyetlerinde belli bir iş akışının olması,  bu akış sürecinde gereksiz olan 
tüm aşamaların kaldırılması, işgörenlerin kendi birimlerinde veya yoğun ilişkili olduğu diğer birimlerle de çok 
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fonksiyonlu takım şeklinde çalışmasını ifade eder. 

Yalın organizasyon süreç odaklı bir yaklaşımdır. Süreç odaklı bir organizasyonda; müşteri odaklılık anlayışı ön 
plana çıkartılır, Müşterinin istekleri beklentileri takip edilir. Bununla birlikte müşterinin demografik özellikleri 
bilinmek ister. Veri tabanlı pazarlama sayesinde müşterinin her türlü bilgisi kayıt altına alınır. Müşteri işletmenin 
hangi ürünlerinden memnun en çok ürünü satın alıyor veya beraberinde yeni müşteriler kazandırıyor mu gibi 
bilgilere sahip olunur. Sahip olunan kaynakların (üretim faktörleri) tam ve anlaşılır bir şekilde yönetilmesi sağlanır, 
sürekli iyileştirme mantığı ön plana çıkar, üst yönetimin rolü ve sorumluluğu tam ve net bir şekilde belirlenmiş 
olur (Yılmazer ve Sarıaltın 2011: 159).  

Yalın Organizasyonların Özellikleri 

Hikmete göre yalın organizasyonların yapısı aşağıdaki gibi ifade edilmiştir (Maraşlı, 
https://www.slideshare.net/ydocdrhikmet/yaln-organizasyonlar. E.Tarihi: 03.04.2019). 

1. Organizasyon üretim, montaj, dağıtım gibi uzman olduğu alanlarda faaliyetlerini sürdürmek. 
2. Yetkiler işi fiili olarak yapanlara ait olmalıdır. Dolayısıyla yetkinin tabana yayılması basık bir örgüt 

piramidine zemin hazırlamaktır. 
3. Yönetimin rolü çalışanları yönetmekten çok yönlendirmek ve uygun çalışma ortamını sağlamakla 

sınırlamaktır. 
4. İş tasarımında basitlik ve güvenilirlik esastır. 
5. Organizasyonel yapı basık ve az kademelidir. 

Geleneksel ve Yalın Örgütlerin Yönetim açısından karşılaştırılmaları 

Hikmete göre Geleneksel ve Yalın Örgütlerin Yönetim açısından karşılaştırılmaları aşağıdaki gibidir 
(Maraşlı,https://www.slideshare.net/ydocdrhikmet/yaln-organizasyonlar. E.Tarihi: 03.04.2019).  

 
Geleneksel Örgütlerin Yönetimi Yalın Örgütlerin Yönetimi 

1.Yönetici işi planlar ve belirler, 1.Yönetici ve takım üyeleri işi planlar ve belirler, 

2.İşler dar olarak tanımlanmıştır, 2.İşler geniş beceri ve bilgi gerektirmektedir, 

3.Bilginin büyük bir kısmı yöneticilerin 
mülkiyetindedir. 

3Bilginin büyük bir kısmı her düzeyde serbestçe 
paylaşılmaktadır, 

4.Yönetici olmayanların eğitim teknik beceriler 
üzerine yoğunlaşmıştır. 
 

4.Sürekli öğrenme anlayışıyla herkes için yönetime 
ve teknik konulara yönelik her türlü eğitim söz 
konusudur. 

5.Risk alma teşvik edilmez cezalandırılır. 5.Ölçülmüş risk alma teşvik edilir ve destelenir. 

6.Bireylerin çalışma tarzı vardır. Ödüller bireysel 
çalışmaya dayanır. 

6.KDayanışma yardımlaşma birlikte çalışma ruhu 
vardır. Ödüller ekibin başarısıdır. 

7.Yönetim en iyi yöntemleri belirler, 7.Yöntemleri ve süreçleri iyileştirmek için herkes 
sürekli çalışır. 

8.Yönetim tarafından konulan ve uyulması gereken 
disiplin kuralları vardır. 

8.Kolaylaştırıcı çalışma ortamları sağlanır. 
Otokontrole dayalı disiplin anlayışı vardır. 

SONUÇ  

Yalınlık kavramının temelinde gerekli olmayan hiçbir işlemi yapmamak ve bununla birlikte kullanılan 
hammaddeden tutup, gereksiz hareketlerden, gereksiz enerji kullanımından, gereksiz yere işgörenin meşgul 
edilmesinden, gereksiz üretimlerden arınarak sadece gerekli olan işlemleri yapma fikri vardır.  

Yalın organizasyon da müşterinin istekleri doğrultusunda hareket ederken değeri olan işlemleri yaparak değeri 
olmayan,  marjinal fayda sağlamayan işlemlerden uzak kalmayı gerektirir. İsrafı engelleyerek her alanda tasarruflu 
olarak karlılığı sağlamak bu anlayışın ya da felsefenin ana fikrini oluşturmaktadır. Karlılık sadece yüksek fiyatlarla 
ürünleri satışa sunmakla yapılmaz karlılık giderlerde maliyetlerde tasarruf etmekle de sağlanabilir.  

Yalın organizasyonlar yalın üretim anlayışıyla hareket etmelidir.  Yalın üretim içinde tam zamanında üretim 
(kanban) anlayışıyla hareket etme, üretilen ürünlerin akışını kontrol etmek için üretim proseslerine bakılmalı ve 
bazı soruların cevapları verilmelidir. Bu sorular “ neyi, ne kadar, ne zaman, kime veya nereye gönderim yapılacak, 
hangi üründen ne kadar üretilecek vb.” olabilir. Bu soruların cevapları üretim yönetiminin amacı olmalıdır. Yalın 
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organizasyon yalın üretim anlayışıyla hareket ederken aynı zamanda genel prensibi olarak sıfır hata ve kaliteyi 
yerinde sağlama fikri olmalıdır. Bunun için  “doğru işi zamanında yapmak” fikrini yöneticiden tutup üretim 
bandındaki işgörene kadar benimsenmiş bir olmalıdır. Hata önleyici sistemler işletmede kurulmalıdır. İşgörenler 
ve işletmenin birimleri arasında takıp ruhu veya ekip anlayışının benimsetilmesi gerekir. Örneğin pazarlama 
bölümünde çalışan ofis çalışanı müşteriden sipariş aldığında üretim biriminde çalışanla mutlaka koordineli 
çalışma durumu vardır. İşgörenleri işe alırken takım çalışmasına uyumlu olması bile bir kriter olabilir.  

Yalın üretim ve yalın organizasyon verimli olmayı, israftan uzak kalarak karlı olmayı, müşteri memnuniyetini baz 
alarak hareket eden bir anlayışsa işletmeler piyasa koşullarının getirdiği zorunluluktan veya yöneticilerinin liderlik 
özelliği gereği ne olursa olsun bu anlayışla hareket etmelidirler. Bu anlayışın benimsenmesi o işletmelere 
sektördeki rekabet yarışında başarılı olmayı sağlayacaktır. 

Bu çalışmada yalın, yalın üretim, israf, israf türleri ve yalın organizasyon kavramlarına yer verilerek işletmelerin 
başarılı olmalarında, müşteriler tarafından aranır olmalarında, karlı olmalarında, Pazar paylarının geniş olmasında 
yalınlığın etkisinin büyük olduğu anlatılmaya çalışılmıştır. Günümüz işletmelerinin kendilerini yeniliklere açık 
tutarak, değişimlere ve gelişimlere açık olmalıdırlar. Bu şekilde ki davranış şekilleri onlara sektörde güçlü olmayı, 
ayakta kalmayı, karlı olmayı kısacası başarılı olmayı sağlayacaktır.  
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE PAZARLAMA DA YAŞANAN DEĞİŞİMLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Hasbiye Dizman 

Dumlupınar Üniversitesi, hasbiye.dizman@dpu.edu.tr 

ÖZ 

Değişim ve gelişim günümüzde vazgeçilmez bir gerçektir. Günümüzde teknolojinin geçirmiş olduğu değişim 
özellikle pazarlama alanında kendini göstermektedir. Pazarlama, mevcut müşteri ihtiyaç ve gereksinimlerinin 
belirlenmesini ve gelecekteki değişiklikleri öngörmeyi içeren bir süreç olarak ifade edilmektedir. Pazarlamanın 
dinamik bir yapıya sahip olmasından dolayı pazarlama ortamı, ürünler ve ürünlerin piyasaya sunumu düzenli 
olarak değişmektedir. Pazarlama alanında geçmişten günümüze kadar ürün odaklı (1.0) müşteri odaklı (2.0) insan 
merkezli pazarlama (3.0) ve son olarak pazarlama (4.0) kadar büyük bir değişim yaşanmaktadır. Geleneksel 
pazarlama sürecinde müşterinin istek ve ihtiyaçlarının tam anlaşılamaması gibi birçok etkenler, günümüzde 
teknolojinin getirmiş olduğu yeniliklerle karşılaştırıldığında geleneksel pazarlamanın yetersiz kaldığı 
görülmektedir. Bu çalışmanın amacı geçmişten günümüze pazarlamanın geçirmiş olduğu dönüşümlerin 
incelenmesi ayrıca Pazarlama 4.0 la yaşanan değişimler ve bu değişimlerin sağlayacağı avantajların neler 
olduğunun tespit edilmesi üzerine literatür incelemesi yapılarak literatüre katkı sağlamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Pazarlama ve değişim, Pazarlama 4.0 

ABSTRACT 

Change and development is an indispensable fact. Nowadays, the change in technology is especially seen in 
marketing. Marketing is defined as a process that includes identifying current customer needs and requirements 
and anticipating future changes. Because marketing has a dynamic structure, marketing environment for most, 
products and products are regularly changing. In the field of marketing, there has been a big change from the 
past to the present, as well as product-oriented (1.0) customer-centric marketing (3.0) and finally marketing 
(4.0). In the traditional marketing process, many factors such as the lack of understanding of the customer's 
wishes and needs are seen to be insufficient compared to the innovations brought by technology. The purpose 
of this study is to examine the transformation of marketing from past to present and also to make a contribution 
to the literature by analyzing the literature on the changes in Marketing 4.0 and the determination of the 
advantages of these changes. 

Keywords: Marketing and change, Marketing 4.0 

GİRİŞ    

18. ve 19.yüzyıllardaki gerçekleşen yeni buluşlar makineleşme sürecini başlatmış üretime katkı sağlamıştır. 
Değişim süreci özellikle 1950’li yıllardan sonra 20. ve 21 yüzyılda hızlı bir şekilde seyrini sürdürmüştür. Bilgi 
temeline dayalı gelişmeler bilgisayar ve internet teknolojisinin başı çekmesiyle birçok alanda da kendini 
göstermiştir. Bu alanlar, savunma sanayi, bankacılık, ulaşım, lojistik, sağlık sektörü vb. gibi sayılabilir. Bu 
değişimler organizasyonları da doğrudan doğruya etkilemektedir. 

Değişimler toplumu ve müşterileri etkisi altında bırakmaktadır. Genel olarak bilgisayar, internet ve iletişim 
teknolojilerinin getirdiği eş zamanlı imkânlar işletmelerin ürünlerini tanıtma, satış yapma gibi, müşterilerinde 
satın alma davranış şekillerini bu boyutta değiştirmektedir. İşletmeler ürünlerini internet sitelerinde daha az 
maliyetle tanıtmakta ve satışlarını yapmaktadırlar. Müşterilerin de daha çok ürünü görme ve seçme, zaman 
harcamama, düşük fiyatlı ürünleri bulma gibi imkânları doğar. Müşterilerin ürün ve hizmetlere bakış açıları 
değişerek “ürün ne kadar değerli ve fayda ne kadar sağlıyor” şeklinde düşünceleri hasıl olmaktadır.  

Bu çalışmada pazarlama kavramından, pazarlamanın gelişim dönemlerinden, pazarlama değişim stratejilerinden 
ve pazarlama faaliyetlerinde ki değişimden, Pazarlama 4.0’dan ve bahsedilerek bu konularda literatüre katkı 
sağlamak istenilmektedir. 

PAZARLAMA TANIMI 

İngilizce “marketing” kelimesinin karşılığı olan pazarlama ticaret yapmak, ticaretle ilgilenmek anlamına 
gelmektedir (Altunışık vd.,2001:3). 

Pazarlama duayeni olarak kabul edilen Philip Kotler’ın yaptığı tanıma göre “Pazarlama firmaların, hangi malların 
veya hizmetlerin müşterilerinin ilgisini çekeceğini tayin etmeleri ve satışlar, iletişim ve işletme idaresi 
geliştirmeleri için stratejileri belirlemeleri sürecidir” (Kotler vd., 2008: 5).  
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Amerikan Pazarlama Derneği (AMA- American Marketing Association) tarafından yapılmış pazarlama tanımı ise; 
“Pazarlama, kişisel ve örgütsel olarak tarafları amaçlarına ulaşmayı sağlayacak malların, hizmetlerin ve fikirlerin 
geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtımına ilişkin olarak planlama ve uygulama sürecidir” 
şeklindedir (Ama Derneği,1985:1). 

Amerikan pazarlama derneği farklı zamanlarda pazarlama tanımlarını sürekli yenilemiştir. 2003 yılında ve 2005 
yıllarında yapmış olduğu tanımlarda aşağıdaki gibidir.  2003 yılındaki tanım “Pazarlama,  müşteriler, ortaklar ve 
toplum için değeri yüksek olan teklifler oluşturma, iletme, sunma ve değiş tokuş etme aktivitesi, kurumlar kümesi 
ve süreçleridir” (https://www.ama.org/the-definition-of-marketing/. E.Tarihi:08.04.2019) şeklindedir. 2005 
yılındaki yaptığı tanımda ise “ Pazarlama, müşteriler için değer yaratmaya, iletmeye ve sunmaya, örgüte ve 
hissedarlara kazanç getirecek bir şekilde müşteri ilişkileri kurmaya yönelik bir süreçler dizisi ve örgütsel işlevdir” ( 
Jack ve Al, 2007:18). 

Bütün pazarlama tanımlarının özünde aslında karşılıklı çıkarların yer aldığı söylenebilir. Müşterinin çıkarı, ihtiyaç 
duyduğu ya da kullanmak zorunda olduğu mal ve hizmetlere sahip olurken piyasada o malları bulabilme, kaliteli 
alabilme, fiyatının uygun olması, ürünün tanıtılmış olması, ürün fonksiyonlarının fazla olması garantisinin olması, 
satış sonrası servislerinin olması  vb. gibi sayılabilir. İşletmelerin çıkarı ise;  üretip piyasaya arz ettikleri malların ve 
hizmetlerin müşteriler tarafından beğeni görmesi ve satın alma eyleminin gerçekleştirilmesidir. Tarafların 
beklentilerinin gerçekleşmesi için atılan tüm adımlar pazarlama sürecini ortaya koymaktadır.  

PAZARLAMANIN GELİŞİM DÖNEMLERİ 

Ömer Baybars Tek’te pazarlamanın gelişim süreci şu şekilde ifade etmiştir (Tek, 1999:1); 

 1.Üretim anlayış dönemi     –  1880’li yılları kapsar. 

 2.Satış anlayış dönemi            –  1930’lı yılların başıdır. 

 3.Pazarlama anlayış dönemi      –  1950’lerin ortasıdır. 

 4.Toplumsal (Sosyal)Pazarlama anlayışı dönemi    –  1970’li yıllardır. 

Üretim Anlayış Dönemi; Bu dönemin özü “Ne üretirsem onu satarım ”dır. Üretim miktarı düşüktür. Kısa vadede 
karlılık amaçlanmıştır. Kısa dönemde en düşük maliyetle en fazla üretimi yaparak kara ulaşmaya çalışılır (Ecer ve 
Canıtez, 2004:7). Endüstriyel anlamda makineleşme olmadığı için çok miktarda üretim yapılamamaktadır. Bu 
yüzden tüketiciler buldukları ürünleri satın alırlar, “hangisini alayım, kalitesi nedir, hangisinin fiyatı uygundur” 
şeklinde araştırma yapabilecekleri bir dönem değildir. İhtiyaç sahipleri bulduğunu satın alırsa şanslı bile olabilirler. 

Satış anlayış dönemi; Tüketicilerin zorunluluk dışındaki ürünleri almadıkları bir dönemdir. Çünkü dünya da 
ekonomik ve siyasi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu dönemde müşterilerin satın alma davranışları durma noktasına 
geldiği için satışı artırıcı işlemler yapmak gerektiği fikri ortaya çıkmıştır. Bu dönemde “ ne üretirsem onu satarım, 
yeter ki satmasını bileyim” şeklinde özetlenebilir (Mucuk, 2001:6).  

Pazarlama anlayış dönemi; 1950’li yıllarda ortaya çıkan bir anlayış dönemidir. Bu dönemde artık makineleşme 
başlamış üretim miktarlarında bir artış söz konusudur. Bu durum beraberinde rekabeti de getirir. Ancak 1945. II. 
dünya savaşı son bulmuş olmasına rağmen müşterilerin satın alma güçleri düşük olan bir dönemdir. Satışları 
hareketlendirebilmek için işletmeler ilk kez bu dönemde müşteri kavramının önemli olduğunu düşünmüşlerdir. 
Ürünlerin tanıtımı için reklamlar önemli olmuş, reklam aracılığıyla müşteri etkilenmeye çalışılmıştır. Bu süreç 
müşterileri işletmeler karşısında güçlü bir hale getirmiştir ( Kaşıkçı, 2002: 21). Bu dönemin kendi içinde üç ana 
fikri söz konusudur. Bunlar;   

 Müşteri odaklı olma (müşteri tatmini),  

 Bütünleşik pazarlama çabaları, 

 Uzun dönemde karlılık. 

Müşteri odaklılık ya da müşteri tatmini; İşletmeler müşterinin her türlü istek ve beklentilerine cevap verebilmeyi 
amaçlayarak, tatmin olmuş müşterileri oluşturmayı hedefler. 

Bütünleşik pazarlama çabaları; İşletmenin pazarlama politikalarının, stratejilerinin sadece pazarlama bölümü 
tarafından yerine getirilmesi yerine üretim, muhasebe, halkla ilişkiler, dış ticaret, insan kaynakları ve satın alma 
bölümlerinin de pazarlama faaliyetlerine dahil olması gerektiğini söyler.  
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Uzun dönemde karlılık; Aynı müşterilere farklı zamanlarda aynı ürünle ve/veya farklı ürünlerle satış yaparak girdi 
sağlamak anlamına gelir. Uzun dönemde karlılık için yanıltıcı reklamlardan uzak durmalı, vur ve kaç taktiği 
uygulanmamalıdır. Müşteri işletme için bir kerelik değil çok kerelik olmalıdır. Uzun dönemli karlılığı sağlamak için 
kaliteli ürünler piyasaya sunulmalı, tanıtımlar dürüst olmalı, zamanında teslimatlar gerçekleştirilmeli, satış 
sonrasında bağ koparılmamalı, ürünün özelliğine göre servis imkânları olmalı gibi hizmetlere devam etmelidir.  

Toplumsal (Sosyal)Pazarlama Anlayış Dönemi; 1970’li yıllardan sonraki süreçte doğan bu anlayış için sadece 
müşteri istek ve beklentileri yeterli değildir. Bununla birlikte kişilerin ve toplumun refahını da düşünmek gerekir. 
(Demirhan, 2008:18) Örneğin mal ve hizmet üretim sırasında kullanılan hammadde atıklarıyla veya ambalaj 
atıklarıyla doğaya zarar vermemek gerekir yani çevre kirletilmemelidir.  

PAZARLAMANIN DEĞİŞİMİNİ HIZLANDIRAN NEDENLER 

Pazarlamada değişimi etkileyen faktörler başlıca şöyle ifade edilir (Kotler, 2003:27  ve Mucuk:2001:12); 

1. Üretim, bilişim ve ulaşım teknolojilerinin gelişimi, 

2. Küreselleşmeyle birlikte pazarlama kültürünün değişmesi, 

3. Rekabete bağlı olarak müşteriye verilen önem, 

4. Değişen ekonomik şartlar, 

5. Kar amacı gütmeyen kuruluşların da pazarlama faaliyetlerine önem vermeleri, 

6. Ekonomilerdeki denetimlerin kalkması ve özelleştirmelerin artması. 

Üretim, bilişim ve ulaşım teknolojilerinin gelişimi; Üretim süreçlerinde kullanılan makinelerin daha teknolojik 
olması birim zamanda üretim miktarının daha fazla olmasını sağlayabilir. Bu durum ayrıca ürünlerde fire ve hata 
oranının da düşük olmasını sağlayabileceği gibi işgören maliyetlerini de azaltması bakımından tercih edilebilir.  
Örneğin ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan mühendislik şirketi Boston Dynamics’in "Handle" ismindeki 
robotu işletmelerde yük taşıması amacıyla üretilmiştir (http://www.hurriyet.com.tr/video/boston-dynamicsin-
depoda-yuk-tasiyan-yeni-robotu-41166677 E.Tarihi:10.04.2019). Bu robotun kullanılması işlemleri daha kısa 
sürede yapma ve işgören maliyetini düşürme gibi avantajı olabilir. İşletmeler ürünlerini web sayfalarında 
tanıtabilirler ve internet üzerinden satış yapabilirler. Tanıtmak için normalde çok büyük bütçelerle reklam filmleri 
hazırlatılırken daha az maliyetle tanıtma imkânları doğmuştur. Ayrıca ürünler hakkında bilgi toplamak isteyen 
işletmeler web sayfalarından, sosyal medyadan müşterilere ulaşarak daha ucuza ve daha çok kişiye ulaşarak 
pazar araştırması yapabilirler. Müşteri açısından da internet üzerinden alışveriş yapmak zaman tasarrufu 
yaratırken çok fazla seçme şansı elde eder ödeme yapmak da kolay olmaktadır. Çünkü teknolojinin ilerlemesi 
bankacılık sektörünü de olumlu olarak etkisi altına almıştır. Bütün bunlarla birlikte ulaşım sektöründeki 
gelişmelerde pazarlamayı doğrudan etkiler. Örneğin yurtdışındaki müşteriye numune göndermek istenilse çok 
kısa sürede teslim edilebilir. 

Küreselleşmeyle birlikte pazarlama kültürünün değişmesi; İşletmeler hedef pazarlarını belirlerken iç piyasanın 
yanısıra yurtdışı pazarları da hedefleri arasına koyabilir. İç piyasada ki talebin doyması daha fazla kazanç elde 
edilme isteği,  daha fazla pazar payına sahip olma istekleri ve rakiplere göre güçlü olmayı istemek yurtdışı 
pazarlara açılmayı gerektiren sebeplerdir. Ulaşımın sektöründeki gelişmeler bu isteklerini destekleyici 
konumundadır. İnternet sayesinde dünyanın öbür ucundan müşteriler bulunabileceği gibi yine internet sayesinde 
değişik sitelerden ürün satın alabilme imkânı doğar. 

Rekabete bağlı olarak müşteriye verilen önem; Satışların gerçekleşmesi için müşteri önemlidir. İletişim ve internet 
teknolojisi müşterilere seçim, mukayese yapma ve indirimli ürünleri tercih etme gibi olanaklar sağlar. İnternet 
üzerinden yapılan satışlar doğal olarak müşterinin satın alma davranışlarını etkileyebilmektedir.  İşletmeler 
ürünlerini müşterinin gözüyle değerlendirmeli kullanıcısına değer katan yani fayda yaratan ürünleri üretmeye 
çalışmalı ayrıca ürün tanıtımlarını da iyi tasarlamış olmalıdır. Çünkü mevcut müşteri farklı zamanlarda ürünlerinizi 
satın alabilir ancak daha önceden hiç müşteriniz olmayan kişileri ikna edebilmenin yolu bu tanıtılarla 
gerçekleşebilmektedir. Müşterilere ürünün özelliğine göre örneğin dayanıklı ve beğenmeli mallarda garanti, 
servis, kurulum, onarım hizmeti gibi imkanlar sunularak da ikna edebilir.   

Değişen ekonomik şartlar; Dünya genelinde bazı zamanlarda ekonomik sıkıntılar yaşanabilmektedir. Böyle 
dönemlerde müşteriler özellikle fiyatı yüksek olan ürünleri (ev, araba gibi) almak istemeyebilirler. İşletmeler 
satışları hareketlendirmek kampanya yaparak ciddi fiyat indirimlerine gidebilirler, aynı zamanda hükümetler 
vergilerde de indirim yaparak destek sağlayabilirler.  
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Kar amacı gütmeyen kuruluşların da pazarlama faaliyetlerine önem vermeleri; Kar amacı gütmeyen kurumlar 
dernekler, vakıflar, kooperatifler, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve sendikalar olabilir. Bu kurumlarda 
yaptıkları veya yapacakları etkinlikleri topluma, üyelerine duyurabilmek için pazarlama faaliyetlerinde kullanılan 
tutundurma hareketlerini yapabilecekleri gibi internet üzerinden yaptıklarını, yapacaklarını duyurabilirler. 

Ekonomilerdeki denetimlerin kalkması ve özelleştirmelerin artması; Kamuya ait olan işletmeler de sektördeki diğer 
özel kuruluşlarla birlikte rekabet süreci içerisindedirler. Kamu işletmelerinin aynı özel kuruluşlar gibi Pazar 
payından daha fazla pay alabilmek daha fazla müşteriye ulaşmak gibi gayretlerinin olmaması bu kuruluşların ne 
yazık ki girdilerinde azalma meydana getireceğinden ürün ve hizmet tanıtımlarını yapmaları kendi yararlarına 
olacaktır. Zarar ediyor duruma gelen işletmelerin özelleştirilmeleri gündeme gelebilmektedir. Tekel olan, koruma 
altındaki şirketler, aniden yeni rakiplerle karşı karşıya kalabilmektedirler ( Kotler, 2003:5). 

PAZARLAMA 4.0 

Bilgi teknolojilerindeki değişimlere paralel olarak ve pazarlamanın dinamik yapısından dolayı günümüz pazarlama 
anlayışını daha iyi ifade edebilmek için pazarlamanın gelişim dönemleri yeniden isimlendirilmiştir. Bu 
isimlendirmelere göre dönemler; Pazarlama 1.0, Pazarlama 2.0, Pazarlama 3.0, ve pazarlama 4.0 olarak 
adlandırılırlar. 

Pazarlama 1.0 

Pazarlama 1.0’la kastedilen dönem aslında pazarlamanın gelişim dönemlerindeki üretim odaklı anlayış dönemidir. 
Bu dönemde sanayi devrimi gerçekleşmiş, makineleşmeye geçilen bir dönem olduğu için endüstriyel anlamda 
üretim miktarlarının artmaya başladığı dönemdir. Sanayi devriminden sonra ortaya çıkan bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerle, işletmeler büyük miktarlarda üretim yapmaya başlamışlardır (Koç, 2008: 51).  

Pazarlama 2.0 

Pazarlama 2.0 için 20.yüzyılın son 30-40 yılını içine alan bir dönem olduğu söylenebilir. Pazarlama 2.0 müşteri 
odaklı bir dönemdir. Bu pazarlama dönemi, olumlu şartlara dönüşen yeni hedef pazarları ortaya çıkarmak için 
müşterilerin ihtiyaç ve istekleri ile ilgili detaylı arama ve araştırma ile öne çıkmaktadır. (Jara vd., 2012: 854).  
Bugünün müşterileri bilgi açısından çok donanımlı ve birçok benzer ürünü kolaylıkla birbirleriyle kıyaslayabilecek 
durumdadırlar. Ürün değerini belirleyen müşteridir.  Pazarlama 2.0 ile pazarlama daha ilişki yönelimli hale 
gelmiştir, amaç tüketicinin tekrar gelip daha fazla satın almasını sağlamaktır (Mürütsoy,2015:1-
http://pazarlamabilgisi.blogspot.com/2015/08/pazarlamann-gelisimi-pazarlama-10.html. E. Tarihi:11.04.2019 - 
alıntı Pazarlama 3.0 Philip Kotler vd.,  Optimist Yayınları.). 

Yağcı ve diğerleri Pazarlama 2.0’ı üç alt başlıkta “ Ürün yaklaşımı, Satış yaklaşımı, Pazarlama yaklaşımı” olarak 
değerlendirmişlerdir (Yağcı vd. 2017:135-145): 

 Ürün yaklaşımıyla: ürünlerin miktar ve çeşit olarak artmasının uzantısında rekabet hali doğmuştur.  
İşletmeler kendi ürünlerine talep yaratabilmek için müşterileri etkileyecek ve satın almalarını sağlayacak 
hareketlere yönelmelidirler. Bunun için müşteri ne ister, beklentisi nedir sorularının cevaplarını bularak hareket 
etmelidirler. 

 Satış yaklaşımı: II. dünya savaşı (1945) sonrası olan bu dönemde rekabet artıp müşteriler açısından 
alternatifler çoğalmış olduğu için satış miktarlarını artırmak adına yoğun baskıcı reklamlara gidilmiş ve müşterinin 
devamlılığı göz ardı edilmiş olan bir dönemdir (Altunışık, Özdemir ve Torlak, 2006: 17, Koç, 2008: 52-53). 

 Pazarlama Yaklaşımı: Bu dönemde gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkisinde kalan müşteri tam 
anlamıyla kendisi için neyin uygun olduğuna karar verici konumundadır. Teknolojinin üretim süreçlerinde 
kullanımının yanısıra bireysel tüketicilerin de hayatına girdiği bilgi çağında, tüketiciler artık benzer ürün 
olanaklarını kolayca karşılaştırabilir hale gelmiştir (Kotler ve diğerleri, 2010: 3). Müşteri değeri denilen kavram 
ortaya çıkmış ve işletmeler bunu riayet etmek için çaba sarf etmektedirler.   

Pazarlama 3.0 

Pazarlama 3.0 da tüketici tatmini hedeflenir ve pazarlama kavramını insanın özlemlerine, değerlerine ve ruhu 
düzeyine çıkarır. Pazarlama 3.0, tüketicilerin öteki ihtiyaç ve umutlarının asla göz ardı edilmemesi gereken 
bütünsel insanlar olduğuna inanır. Bu sebeple Pazarlama 3.0, duygusal pazarlamayı, insan ruhu pazarlamasıyla 
tamamlar. Pazarlama 3.0’a doğru yönelten üç büyük kuvvet şunlardır: katılım çağı, küreselleşme paradoksu çağı 
ve yaratıcı toplum çağı (Kotler, Pazarlama 3. Artık Değişim Zamanı   http://sinpasholding. com/images/books/ 
Pazarlama 3.0 pdf  E.Tarihi:11.04.2019).  Pazarlama 3.0 ya da değerlerin pazarlamadan kaynaklandığı insan 
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merkezli dönemdir. Zira tüketiciler; aktif, endişeli ve yaratıcı olan insanlardır. Buna ek olarak, markanın sosyal ve 
hümanist tarafı, yani kurumsal sorumluluk, sosyal ve çevresel boyut hakkında daha bilinçli ve duyarlıdırlar (Kotler 
vd., 2010: 4). Pazarlama 3.0 için insanın ruhunu etkileyen pazarlama demektir. Buna örnek olarak; Finish tablet 
bulaşık deterjan reklamı verilebilir. Reklamda dünyada yaşanabilecek su kıtlığı dile getirilerek müşterileri 
sağduyulu olmaya çağırıp, bulaşıkları arıtmak için suyun tüketilmemesi gerektiğini ifade ederken diğer yandan 
ürünlerine olan mutlak inancı da dile getirmektedir.  

Pazarlama 4.0 

Günümüzde pazarlamanın geldiği son evre pazarlama 4.0’dır. Pazarlama 4.0’ın Pazarlama 3.0’dan farkı 
tüketicilere kendi kendine yaratıcılık değerini de sunmaktadır. Sibernetik devrim ve web 4.0 teknolojisinin 
gelişmesi pazarlamayı da yeni boyuta yani web ortamına taşımıştır (Ertuğrul ve Deniz, 2018:158-170). Akıllı 
teknolojiler sayesinde akıllı üretimler olabilmektedir. Üretimde kullanılan sanayi ürünleri de sanayi 4.0 şeklinde 
ifade edilirler. Sanayi 4.0 için üretim ve bilişim teknolojilerinin iç içe geçmiş halidir denilebilir. Sanayi 4.0’ın temel 
çıkış noktaları, hatasız ve en hızlı şekilde üretim yapmak, nitelikli olmayan işgücüne bağlılığı ortadan kaldırmak, 
talebe göre değişkenlik gösterebilmek adına üretimde esnekliği artırmak ve üretim maliyetlerini azaltmaktır 
(Pamuk ve Soysal, 2018). Pazarlama 4.0 teknolojisiyle pazarlamanın geleceği geleneksel pazarlamadan dijital 
pazarlama kaymış durumdadır.  

Tablo 1’de Pazarlama 4.0’a kadar olan süreç özetlenmiştir. Ürün odaklı Pazarlama 1.0’ı sırasıyla, müşteri odaklı 
Pazarlama 2.0, değer odaklı Pazarlama 3.0 ve sanal pazarlama odaklı Pazarlama 4.0 izlemektedir (Tarabasz, 2013: 
130). 

Tablo 1: Pazarlama 4.0 Kavramına Kadar Olan Pazarlama Evrimi 
 Pazarlama 1.0 

(Ürün odaklı) 
Pazarlama 2.0 
(Müşteri odaklı) 

Pazarlama 3.0 
(Değer odaklı) 

Pazarlama 4.0 (Sanal 
pazarlama odaklı) 

Amaç Ürün satmak Müşteriyi 
Memnun etmek 

Dünyayı daha iyi 
bir yapmak 

Bugünden geleceğe 
yaratmak 

İmkân  
Tanıyan Güç 

Sanayi Devrimi Bilgi Teknolojisi Yeni dalga 
teknolojisi 

Sibernetik devrim ve Web 
4.0 

Anahtar 
Pazarlama 
Kavramı 

Ürün Geliştirme Farklılaştırma Değerler Müşteriye göre üretim ve 
tam zamanında üretim 

Değer 
Önermeleri 

İşlevsel İşlevsel ve 
Duygusal 

İşlevsel, duygusal 
ve ruhsal 

İşlevsel, duygusal ve ruhsal 
ve kendi kendine yaratıcılık 

Müşterilerle  
Olan Etkileşim 

Bir’den Çok’a 
işlem 

Bir’e Bir ilişki Çok’tan Çok’a 
işbirliği 

Çok’tan Çok’a beraber 
yaratma ve işbirliği 

Pazarlama 4.0 tamamen bilgisayar (yazılım, donanım )  ve internet teknolojileri sayesinde uygulanabilen sanal 
odaklı bir pazarlama sürecidir. Bu süreçte ıntranet ve esktranet, doküman ve yönetim sistemleri, bilgi elde etme 
motorları, ilişkisel ve nesne veritabanları, elektronik yayınlama sistemleri, zeki aracı yazılımlar, veri ambarları ve 
veri madenciliği, web, web sunucular, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zincir yönetimi gibi unsurlar ve yazılım 
programları söz konusudur. Pazarlama 4.0 sürecinde bunların hepsinin ayrı ayrı kullanıldığını söyleyebiliriz hatta 
hepsinin birlikte kullanımı sonucunda pazarlama 4.0’la hedeflenen pazarlama anlayışı uygulanabilmektedir. Bu 
yazılım programlarının kökeninde yönetim bilgi sistemleri ve karar destekleri vardır demek yanlış olmaz. 

Yönetim bilgi sistemleri, işletme sahiplerine ve yöneticilerine karar alma ve uygulamalarında işlerini kolaylaştırıcı 
bilgi raporları sağlayan bir sistemdir. Örneğin, bir pazarlama yöneticisi satış programlama kararlarında, gelecek ay 
için satış miktarlarını belirlemek adına bir önceki ay verilerine bakarak satış rakamlarını %30 daha artırma kararını 
verebilir. Bilgi sistemi bu anlamda muhasebe kayıtlarından gerekli bilgiyi pazarlama yöneticisine sunar (Akten 
Çürük, 2007: 52). 

Karar Destek Sistemleri, Karmaşık problemleri çözebilmek için insan zekâsı, bilgi teknolojisi ve yazılımla 
harmanlanan bir sistemdir (Gökçen, 2007: 49). Karar destek sistemleri ve teknolojileri sayesinde pazarlama 
faaliyetlerinin sürdürülmesi özellikle müşteri değer yaratma noktasında önemlidir. İnternet erişimiyle 
müşterilerin sürekli çevrimiçi olmaları durumunda sürekli bağlantı ve erişim sağlanacağı için haftanın her günü ve 
günün her saatinde pazarlama devam edebilir müşteriler istedikleri zaman diliminde alışveriş yapma imkânına 
sahiptirler. Pazarlama 4.0 sanal pazarlama ise sanal satışlarda saat sınırı ve coğrafik uzaklık olmadan yapılabilir.  
Müşteri mağazalarda ürünü aramadan, zaman harcamadan ve fiyat aralığı belirleyerek ve alacağı ürün kargo 
şirketleri sayesinde evine kadar gelerek ihtiyaçlarını giderebilir.   
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SONUÇ 

Pazarlama 4.0 üretim ve bilişim teknolojilerinin harmanlanarak internet üzerinden pazarlama yapabilmeye imkanı 
sağlar. Teknolojik olarak üretim alt yapısındaki değişiklikler, inovasyon kavramıyla birlikte gelen yenilikçi 
gelişmeler beraberinde hızlı bir rekabeti de getirmektedir.  

Pazarlama 4.0’ın ana hatlarıyla amacı bugünden geleceği yaratmak, web üzerinden pazarlama yapmak, 
müşterilere göre üretim ve tam zamanında üretim yapmak, müşterilerin ruhuna inmek ve onların da 
yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak ve bunları üretimlere yansıtmak, müşterilerle işbirliğine girmektir. 

Günümüzde sürekli gelişen teknolojiler sayesinde ortaya çıkan akımlar veya trenler çok kısa sürede yerine 
yenilerini bırakmaktadır. Böyle bir süreçte işletmelerin klasik pazarlama anlayışlarıyla hareket etmeleri onları 
kısıtlar ancak müşterileri kısıtlamaz çünkü müşterilerin seçme alternatiflerinin olması başka bir işletmeye başka 
bir ürüne kayma hakkını vermektedir. 

İşletmeler web sayfalarıyla ürün tanıtımlarını daha az maliyetle yapabilirler çünkü işletmecilikte yeni trendlerden 
biri de yalın organizasyondur. Bugün işletmelerde kullanılan muhasebe paket programları sayesinde elektronik 
ortamda mal satışıyla birlikte elektronik ortamda e fatura sitemiyle fatura basım maliyetlerinden de 
kurtulmuşlardır. En az maliyetle en çok çıktının alınması ve işletmenin karlılığını doğrudan etkileyecektir. İnternet 
üzerinden satışlarda farklı coğrafyalardaki müşterilere ürünlerin ulaşmasını imkânını vereceği gibi işletmenin girdi 
artışlarına da sebep olacaktır.  

Müşteriye göre üretim yapmak ve tam zamanında üretim yapmak işletmeye stok maliyetine katlanmaktan 
kurtaracaktır. Özellikle dayanıklı ve beğenmeli mallar grubunda endüstriyel anlamda kitle üretimleri yapmak 
doğru değildir. Piyasanın sürekli değişim halinde olması yığın üretim yapmamayı gerektirir çünkü müşteri hızlı 
değişimlerin yaşandığı günümüzde bu değişimden kendini kurtaramaz ve başka ürünlere ve rakiplere yönelebilir. 
Yani müşteriden beklenen sadakat kavramı yok olabilir. Bunun altında müşterinin yenilikleri takip etme isteği 
olabilir. Ürünlerin üretim sürecinde daha işletmenin bu ürünü “müşteri ben olsam neden alırım” sorusuyla 
empati yaparak düşünerek hareket ederlerse satışlar konusunda daha başarılı olabilirler. Empati duygusu 
müşterinin ruhuna inmeyi sağlar. Ürünler hakkında eleştirilere ve önerilere açık olmalı veya ürün üretime 
geçmeden önce piyasa da Pazar araştırması yapması üründe daha başarılı olma avantajı sağlar. Pazarlama aslında 
sadece malı üretip, fiyatlandırıp, tutundurmasını yaparak satış yapma değildir. Ürün üretilmeden önce hatta 
şirket kuruluşu sırasında fizibilite raporları hazırlanırken bunlar düşünülmelidir. Çünkü büyük sermayelerle yatırım 
yapılacaktır. Pazarlama üretimden önce başlayıp üretimden sonra da devam eden bir süreçtir. Ancak yine 
günümüzde üç boyutlu lazer teknolojisiyle üretim yerleri de daralabilir yani ev ortamlarında bile üretimlerin 
olması çok muhtemeldir. İnsan görünümlü yapay zeka sayesinde düşünebilme ve çalışabilme yeteneğine sahip 
robot üretimlerinin olduğu bilinmektedir. Bu robotların iş dünyasında kullanılmaları yine işletmelerde işçilik 
maliyetlerini düşürebileceği gibi, daha kaliteli ve ürün ve hizmetlerin ortaya çıkarılmasında etken olabilirler. 
Fabrikalarda üretim hatlarında sensörler aracılığıyla birbirine komut veren veya üretimin devamında paketlemeye 
geçilmesini sağlayan teknolojiler yine kalite algısını oluşturur “el değmeden üretilmiştir” şeklindeki bir duyurum 
müşteriyi etkileyebilir. Ayrıca yine düşük maliyet imkânı sağlamış olur. 

Pazarlama 4.0’ uygulayabilmek için işletmelerin yönetim bilgi sistemlerini özellikle pazarlama yönetim bilgi 
sistemlerini ve yine karar destek sistemlerini kullanmaları istenen sonuçlar açısından önemlidir. Pazarlama 
faaliyetleri için tasarlanmış karar destek sistemlerinden Müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı ve ürünlerin 
ulaştırılmasında veya teslim edilmeleri konusunda da tedarik zincir yönetimi gibi yazılım programları kullanılabilir. 
Pazarlama 4.0’la müşterinin ruhuna inmek için bunlar birer aracı olabilir. Hatta malzeme gereksinim planlama 
yazılımının kullanılıyor olması bile işletmeyi ne kadar stokla çalışması konusunda yönlendirme yapabilen bir 
yazılımdır.  

Bu çalışmayla pazarlamadaki gelişim sürecinin son halkası olan pazarlama 4.0 açıklanarak işletmelerin bu sayede 
müşterilere daha çok hitap edebileceği anlatılmıştır. Kısa sürelerde değişimleri yaşayan ve gözleyen müşterilerin 
pazarlama 4.0 olanaklarıyla memnun olmaları ayrıca işletmelerin bu değişimi takip etmeleri durumunda sektörde 
güçlü bir şekilde faaliyetine devam ettirebileceği düşünülmektedir. Pazarlama 4.0 uygulamaları ile sektördeki 
işletmelere yol göstermek ve literatüre katkı yapılmak istenmiştir. 
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PARK DESIGNS FOR ALL CHILDREN WITH DIFFERENT ABILITIES 
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ABSTRACT 

A playground gives children the opportunity to improve their motor senses, learning, social development, and 
decision-making. Playing develops children’s self-confidence, and enhances their language, communication and 
social skills. It provides them with the opportunity to analyze the social roles and relationships around them and 
adopt certain behaviors. This is why fair conditions must be established for all children. Inclusive parks allow 
children with different abilities to equally benefit from the playground facilities. One of the most basic rights of 
children is the right to play. The state, municipalities, and designers must be responsible for the children's right 
to play in the parks. This paper aims to create a guide for designer using influences from existing inclusive 
playgrounds throughout the word. 

Keywords: Children with different abilities, Parks, Inclusive playground 

Introduction  

 According to the World Health Organization (WHO) report, approximately one billion people in the 
world are living with a disability, around 10 percent of them are children and young people.  Despite 
this large number, the disabled people rarely participate to the city life.[1] 

 World Health Organization (WHO) defines disability as the relationship between the characteristic 
features of people and the extent to which the society comprehends them. For the Organisation, 
disability does not pertain to people but depends on environmental, social and personal factors. Being 
disabled is a condition that every person can experience any time during their lifetime (as a child, late in 
life and various cases) and it is a situation belong to all human race. 

 Children and young people are the future of society. That is why, by improving parks, one of the most 
important public spaces used by children in the first place; we can help them to be more respectful of 
differences in the future. 

 One of the most basic rights of children is the right to play, and the responsibility of the state, 
municipalities, and designers must be the children's right to play in the parks. 

 Parks and playgrounds have an important role in children's development, and therefore should be 
designed by taking all children with different skills and abilities into consideration. 

 Inclusive parks allow children with different abilities to equally benefit from the playground facilities. 
 This study aims to create a guide for designer using influences from existing inclusive playgrounds 

throughout the word.  

THE IMPORTANCE OF PLAY AND PLAYGROUNDS 

Public spaces consist of ubiquitous social contexts. Public places of a city should provide individuals with the 
opportunity to be together with other people and learn the conduct they display in different locations by seeing 
or hearing them. This natural relationship which is established by hearing and seeing, is deemed to be a part of 
the social activities. Parks, squares and streets are important social binders which support the establishment and 
sustainability of comprehensive public culture. The spaces which are the fastest and most effective locations to 
increase quality of living, serve as definitive city spaces and also provide people with the opportunity to 
participate in public life are parks. Although it is only in theory, parks are deemed to be the most democratic city 
spaces because they are easily reachable by anyone. 

Parks vary according to the size of the cities, there are 5 simple categories: Mini-park, Neighborhood Park, 
Community Park and Regional Park.  

Learning process for the child, whether it has a certain purpose or not, which is done regularly or irregularly, 
which the child, in any circumstance, takes place in voluntarily and willingly, and which is the base of his or her 
physical, mental emotional, linguistic and social development. Using materials and establishing connections with 
other children, they learn how to control their environment, the sense of competition and enjoyment. Games 
allow children to gain basic knowledge about the world that they are living in. This prepares them for their future 
in education.  

There is the effect of the space on the play potential. The child must experience various venues for the 
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formation of spatial awareness and the stimulation of perceptual motor development. The child must learn 
various concepts such as on-under, under-outside, open-close, right-left, near-far in order to have room 
sensation. It is important to ensure that children learn the shapes, textures, colors, designs and voices. In fact, 
every space and every setting has a potential for education. A playground is a place where the child is given 
shape, size, number, relationship between parts.[2].  

Researchers have revealed that the playgrounds are important not only for the physical power but also for the 
mental power. Playgrounds help the children’s social, emotional and cognitive improvement. Playground is a 
spatial educational environment designed for supporting the activities based on the child’s social, emotional, 
cognitive and physical development. Playgrounds should allow the child to play the different types of the games 
such as creative games, game with common elements, water-sand games, silent games, and shared outdoor 
games. A well-designed playground gives children the opportunity to improve their motor senses, social 
development, learning and decision-making skills. [3] 

Playing in the playground improves the children’s self-confidence, language, communication, high brain 
functions and social skills. It also gives children the chance to analyze social roles and relationships around them. 
[4] 

Some of the well-known playgrounds are: a) Traditional (classic) playgrounds, b) Contemporary (sculptural) 
playgrounds, c) Adventure playgrounds, d) Creative playgrounds e) Accessible playgrounds. 

1. Traditional (classic) playgrounds: The most common type of playground. It consists of standard 
materials. The devices in the playing field are typically used by one child at a time. The equipment 
is usually used alone and is intended for large muscle activity and motor development. The most 
used equipment in the traditional playgrounds is the swing. Traditional playgrounds are game units 
that play a role in muscle building especially the equipment such as the slide and the seesaw; but 
they do not allow for cognitive and social play. [5] 

2. Contemporary (sculptural) playgrounds: Typically, it is a game that combines all the parts of a 
continuous building form. It is usually planned by a designer (architects or landscape architects). 
Land and material sculpture is used. They are static, consisting of water and fountains, climbing 
pads, ski places built in tunnels. Sculpture playgrounds are known as highly specialized or multi-
functional structures with superior features and require the process of combining or linking the 
different parts of a continuum. They are rare, costlier, and more complex structures that 
encourage children to be more engaged in the game in comparison to the traditional playgrounds. 

3. Adventure playgrounds: In these areas, there are hand tools in which the child can create his/her own 
game environment. There are "participatory games" instead of "directed games" for children in the 
adventure play areas. The most important element of the adventurous playground is the leader. In 
these areas there is a leader, who is usually a voluntary adult. This person leads the children to 
teach them how to use the tools and then leaves them to it. This type of playground allows children 
to learn to help each other.  

4. Creative playgrounds: Creative parks offer modular sections where children can create their own 
surroundings. It varies in design and equipment. In general, they are shaped with sand. Complex 
units can be found for wheeled vehicle space, water and sand area, climbing, rocking and fantasy 
play. The creative game provides the opportunity to gain a flexible approach to solving problems; 
however, it is proven to be difficult for the designer to provide this. Flexible elements that can be 
moved provide more creative play.  

5. Accessible playgrounds: These types of playgrounds have soft surfaces, light inclines, with sounds and 
colors made especially for children with disabilities. These areas allow disabled children to 
experience normal play since it is acknowledged that disabled children should not be isolated from 
other children. 

Children who develop differently, study in private education schools, unaware of children of the same age and 
they never meet their peers. Although the most natural way for children to be able to play with each other are 
playgrounds, most of the playgrounds are designed in an exclusionary structure for the children with different 
developmental needs. 

Inclusive playgrounds play the most important role to bring together children with different abilities. It allows 
children to learn from each other’s experiences and creates opportunity for children to interact with one 
another. 
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INCLUSIVE PLAYGROUND PRINCIPLES AND EXAMPLES 

These are the playgrounds which serves to the physical, social, emotional, cognitive and sensory needs of 
children from all abilities. It aims to provide the children for the widest range of users and their abilities, a 
comprehensive and sustainable game experience development which fulfills their needs. Inclusive playgrounds 
provide interesting games that are suitable for the many children of different development levels and it offers a 
sensually rich environment while using universal design. [6] 

Different Inclusive playground designers have determined several design principles to create better Inclusive 
playgrounds. Some of them are; 

 Improving playgrounds by using universal design principles 
Some of researchers aims to improve Inclusive playgrounds with using universal design principles. 

 Equitable use  
 Flexibility in Use 
 Simple and Intuitive Use 
 Perceptible Information 
 Tolerance for Error 
 Low Physical Effort 
 Size and Space for Approach and Use 

 Developing inclusive playgrounds by getting inspired from sensory garden 
Some of researchers aims to improve Inclusive playgrounds with using sensory garden.  

Sensory gardens are designed to provide opportunities to stimulate the senses, both individually and in 
combination. It is important to feature elements that appeal to all five senses. For visual stimulation, or sight, 
color is an important consideration. 

 Sight sense 
 Hearing sense 
 Taste sense 
 Smell sense 
 Touch sense 

 Adapting sensory playground with inclusive playground 
Some of researchers aims to improve Inclusive playgrounds with using sensory garden. Sensory playground 
equipment’s should be designed to strengthen muscles of children. 

 Actively 
 Sensory development 
 Sens of Touch 
 Body position sense 
 Sense of balance and movement 

 Jacob’s Park (Florida) 
Designers focus on the usage of individual play elements as well as the overall playground environmental design. 

 Fairness 
 Inclusiveness 
 Smartly 
 Independent 
 Safety 
 Comfortable 
 Actively 

 A Dream Come True (Virginia) 

Playground, incorporates play equipment for children with a wide range of ability levels intermingled within the 
same playground. 

 Accessible play 
 Imaginative play 
 Sensory play 
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Important Standards; Universal design, Americans with Disabilities Act (ADA),Disability Discrimination Act (DDA), 
UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Uncrpd), Universal Design pricniples,          Canadian 
Standards Association (CSA), European Technical Standards , Standart Australia, Singapore Playground 
Standards.  

PROPOSAL 

The route of access to the playground must be the same for the social and physical participation of every child of 
different abilities. Children with different abilities can move around the park in similar ways. The various levels of 
elevation that were designed to excite children on the area were resolved by ramps. (Should be ramps with 4% 
slope).  

Thus, every child can access the equipment from the same areas. The designed climbing equipment offers 
different height options for children of all ages to climb freely, so the kids can choose the appropriate rope for 
their size and climb comfortably.When a child needs to reach the equipment by ramp, a system should be 
considered so that the other child cannot easily ascend over the other. Either the only option to reach the 
equipment is a fun and unobtrusively designed ramp, or the height problem must be eliminated directly. 

The information to be used in the children's playground must be given in a masterful manner. For visually 
impaired children, it is necessary to use the elements that help them to recognize the surfaces and move 
together with their friends and socialize with them. Rather than leaving the sand pool or sensory wall, which 
helps children to increase their imagination and to socialize among each other. 

The materials to be used in the playgrounds are very important. At the same time, it may be appropriate to use 
hard rubber material that will not harm the child falling down, and will allow the child using the wheelchair to 
move comfortably. When we are designing compelling equipment for children, such as climbing walls. We have 
to use elements like rope that children can hold on while climbing. If they will be climbing with a net, we have to 
make sure that the openings on the net are no more than 11 cm. 

Playgrounds toys/ equipment used for the child's physical development should not force or discourage the child 
too much. Choosing the right measurements for their age and ability can help in their success and gives them 
confidence to use other equipment.  

Equipment that is intended for use by many children is the most effective way for the children to socialize. This 
equipment should have sufficient space for at least 2 children using wheelchairs. 

CONCLUSION 

One of the most basic rights of children is the right to play, and the responsibility of the state, municipalities, and 
designers must prioritize in their designs, the children with all abilities has the right to play in the parks. Instead of 
making accessible playgrounds for children of different development, we can design inclusive playgrounds by 
using universal design principles and we would allow more children to benefit from this playground. Play and child 
development issues should be included in the education of architects, planners, landscape architects, educators, 
hospital personnel or any profession that contacts children in their professional lives. The initial aim of this work 
was to create public spaces that would enable every capable human to benefit from the same rights.  
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ÖZ 

Sözcüklerin yeni anlamlar kazanması ve anlatımın somuttan soyuta doğru uzanması doğudaki şiir geleneğinde 
belirli gelişmelerin sonucudur. Filozoflar düşüncelerini dil aracılığı ile ifade eder, diğer insanlarla paylaşır, onlara 
aktarır.   Dil, felsefenin yayılmasında ve paylaşılmasında önemli bir role sahiptir. Dil, önemli bir iletişim aracıdır, 
düşüncelerin iletir.  Şiirlerin şairliği söze ve sözcüklere kazandırdığı anlamlar edebiyat ve edebiyat tarihi için son 
derece önemlidir.  Sözcüklerin yeni anlamlar kazanması ve anlatımın somuttan soyuta doğru uzanması doğudaki 
şiir geleneğinde belirli gelişmelerin sonucudur. Şiirde ortaya çıkan üslup farklılaşması ve konu tercihleri, Fars, 
Arap ve Osmanlı üslubu adı altında açıklanmaktadır. Klasik saray şairi olmanın yanısıra daha düşündürücü, anlam 
yüklü farklı bir tarzı benimsemiştir.  Edebi gelenekten yararlanılarak eski sözcüklerle, yeni ve farklı anlamlar 
oluşturmuşlardır.   Türk edebiyatında özellikle de eslki Türk edebiyatında insan felsefesinin tabii olarak da dilin 
önemli bir yeri vardır.  Özellikle tasavvufi düşünceyi barındıran eserlerin felsefi bakımdan incelenmesi daha kolay 
anlaşılır hale gelmesini sağlamaktadır. Tasavvuf insanı eğiten ve olgunlaştıran bir unsurdur. Düşünce sistemidir. 
Çalışmamızda Mevlana, Şeyyad Hamza ve Aşık Paşa’dan beyitler ve hikayelerle dil felsefesi odaklı 
değerlendirmeler yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mevlana, Tasavvuf, Şiir, Üslup, Dil Felsefesi 

A STRUCTURAL EXAMINATION ON LANGUAGE PHILOSOPHY (WITH SELECTED COUPLETS) 

ABSTRACT 

The new meanings acquired by words and the extention of the narraiton from concrete to abstract is the result 
of certain developments in poem tradition.  It is through language that philosophers express their opinions and 
share them with and transfer them to other people. Language has an essential place in the dissemination and 
sharing of philosophy. Language is an essential tool of communication, it conveys thought. The meanings added 
by poem to word(s) are extremely important for literature and its history. The new meanings acquired by words 
and the extention of the narraiton from concrete to abstract is the result of certain developments in eastern 
poem tradition. Wording differentiation and subject preferences that occur in poem are explained as Persian, 
Arabian adn Ottoman wording. In addition to being a classical court poet, a different meaning-laden style which 
provoked thinking was adopted. They created new and different meanings with old words makign use of literary 
tradition. Human philosophy and naturally language occupies an important place in Turkish literature and 
especially in former Turkish literature. Particularly the philosophical examination of works related to sufistic 
thinking make sure that they become more understandable. Sufism is an element which educates and matures a 
person. It is a system of thinking. In our paper, a language-oriented evaluation will be performed based on the 
couplets and stories of Rumi, Şeyyad Hamza and Aşık Pasha.  

Keywords: Rumi,   poem, wording, language philosophy, sufizm 

GİRİŞ  

Dilin sağladığı soyut düşünme kuvveti insanın kendi dışındaki hakikati kavramlaştırmasında ve çevreyle ilişkiler 
geliştirmesinde en önemli faktördür. Gerçekliği algılama şeklimiz dil sayesinde gerçekleşmektedir. Dil sayesinde 
değerler hakkında bilgi üretebilmişizdir. Dil, üretilen felsefenin yayılmasında ve paylaşılmasında önemli bir role 
sahiptir. Zihinler arasındaki etkileşim ancak dil aracılığı ile mümkün olmaktadır. Dil düşüncelerin iletilmesinin bir 
aracıdır.   

Şiirin edebi yönü, şairin kimliği, kelimelerin kazanacağı anlamlar açısından önemlidir. Yeni anlamlar kazanan 
sözcükler ve anlatımın soyutlaşmasının sonucu olarak şiir geleneğinde belirli gelişmeler olmuştur. Selçuklular 
zamanında Farsça şiirde ortaya üslup farklılaşmaları çıkmaktadır. Konu tercihleri ise Selçuklu Üslubu adı altında 
açıklanmaktadır. Bu dönemde aynı zamanda şair kimliğinde de farklılaşmalar olmuştur. Klasik saray şairi kimliği 
dışına çıkan Mevlana şiirin yönünü etkilemiştir. Eski sözcüklerle, yeni ve farklı anlamlar oluşturulmasının yolu 
Mevlana tarafından onaylanıp pekiştirilmiş ve edebî gelenekten ciddi bir şekilde yararlanmıştır. Mevlana'nın şiiri 
Farsça şiirin genel üslup özelliklerinin yanında kendine ait özellikler de taşımaktadır. 

Dil felsefesi,   insana ait bir parça aynı tarih felsefesi gibi kendine özgü sorunları ele alan bir felsefe alanıdır.  Dil 
felsefesi bir dili oluşturan unsurların kendi aralarındaki karşılıklı ilişkileri değil, bunlarla dünya arasındaki ilişkileri 
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inceler. Dilin bir iletişim aracı olarak işlev görebilmesi bu tür ilişkiler sayesinde mümkündür. Dil felsefesi, dilin 
nasıl çalıştığını,   nasıl olup da işe yaradığını,   iletişim için nasıl kullanıldığını açıklamaya çalışır.  

İNCELEME 

İnsan zihni soyutlamalar yoluyla kavramlar oluşturma yeteneğine sahiptir. İnsan bu kavramlardan önermeler 
oluşturarak anlatmak istediklerini ifade etmeye çalışır.  Dil, herhangi bir zihin faaliyetinin açığa vurulmasını, bir 
zihinden diğer zihne aktarılmasına yarayan bir işaretler sistemidir. Dilin sağladığı soyut düşünme kuvveti insanın 
kendi dışındaki hakikati kavramlaştırmasında ve çevreyle ilişkiler geliştirmesinde en önemli faktördür. Gerçekliği 
algılama şeklimiz dil sayesinde gerçekleşmektedir. Dil sayesinde değerler hakkında bilgi üretebilmiştir. Dil, 
üretilen felsefenin yayılmasında ve paylaşılmasında önemli bir role sahiptir. Dil önemli bir iletişim aracıdır. 
Zihinler arasındaki etkileşim ancak dil aracılığı ile mümkün olmaktadır. Dil düşüncelerin iletilmesinin bir aracıdır. 
Mevlana’nın ifadesiyle Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır. 

Dil felsefesi en genel anlamda, bir bütün olarak dilin kökenini, yapısını, özünü ve doğasını, kapsamını ve içeriğini 
inceleyen; farklı diller arasındaki köken ve yapı bakımından ortak özellikleri araştıran; bilim dili, şiir dili, diye 
adlandırılan değişik söyleme olanaklarını çözümleyen; anlamın, anlamlı ifade ile anlamsız ifadeyi birbirinden 
ayıranın neler olduğunu ortaya koyan; dildeki anlamın nasıl oluşturduğunu, anlamların dilde nasıl dolaştığını, nasıl 
iletildiklerini, nasıl anlaşıldıklarını açıklayan, kavramlar ve sözcükler ile nesneler arasındaki ilişkiye odaklanarak dil 
ile gerçeklik arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğunu açıklayan; dil yoluyla iletişimin nasıl ve hangi koşullar altında 
olanaklı olduğunu dilin sözdizimi, anlambilim, retorik gibi dil çeşitliliğinin kavranmasında belirleyici konumda 
bulunan boyutlarını araştıran; dilin insan yaşamındaki yerini ve önemini, başta genel felsefe anlayışımıza ilişkin 
anlamları olmak üzere, bütün yönleriyle sistemli bir biçimde ele alan felsefe dalıdır.   

İnsan konuşan bir varlık olduğu için dil, her çağda güncel bir konu olmuştur. Dil felsefesi ilk bakışta XX. yüzyılda 
ortaya çıkmış oldukça yeni bir felsefe dalıymış gibi görünmekle birlikte, henüz felsefe dalları arasında bugünkü 
anlamda bir bölünmenin söz konusu olmadığı dönemde de bir geçmişi vardır. Dil üstüne düşünüşün tarihi başta 
mantık olmak üzere bir bütün olarak felsefe tarihinden ayrılamaz. Bu temel gerçeğin en önemli kanıtı, geleneksel 
felsefe yapma tarzında bilgi, doğruluk, anlam, akıl gibi en önemli felsefe kategorileri üzerine düşünmek ile bu 
kategorileri dil yoluyla ifade etmek arasında bir ayrıma gidilmemiş olmasıdır. 

Sözcüklerin yeni anlamlar kazanması ve anlatımın somuttan soyuta doğru uzanması doğudaki şiir geleneğinde 
belirli gelişmelerin sonucudur. Ayrıca kullandığı dildeki süslemeli üslubu Selçuklular zamanında Farsça şiirde 
ortaya çıkan üslup farklılaşması ve konu tercihleri Selçuklu Üslubu adı altında açıklanmaktadır. Bu dönemde aynı 
zamanda şair kimliğinde de farklılaşmalar olmuştur. Klasik saray şairi kimliği dışına çıkan Mevlana şiirin yönünü 
etkilemiştir.   Eski sözcüklerle, yeni ve farklı anlamlar oluşturulmasının yolu Mevlana tarafından onaylanıp 
pekiştirilmiş ve edebî gelenekten ciddi bir şekilde yararlanmıştır. Mevlana’nın şiiri Farsça şiirin genel üslup 
özelliklerinin yanında kendine ait özellikler de taşımaktadır (Gibb 1999: 55). 

Dil felsefesi bir dili oluşturan unsurların kendi aralarındaki karşılıklı ilişkilerle düşünce unsurlarını birleştirerek 
inceler.   Dilin bir iletişim aracı olarak işlev görebilmesi bu tür ilişkiler sayesinde mümkündür (Aksan 1978: 40). Dil 
felsefesi, dilin nasıl çalıştığını,   işe yaradığını,   iletişim aracı olarak nasıl kullanıldığını anlatır. Varlıkları gösterme 
işlevi nasıl yerine getirilmektedir ve ne gibi kurallara uygun olarak gerçekleştirilmektedir? Mevlana üzerinde 
çeşitli boyutlardan yaklaşım pek anlamlı olduğu gibi dil konusu yanı sıra bilgi özelliği de incelemeden uzak 
kalmamalıdır. Zira, onun edebi kişiliği ile birlikte felsefî görüşü, sosyo- kültürel bakış açısı ve öğretici- eğitici 
boyutları da dikkat çekicidir (Altınörs 2016: 63) 

Dil felsefesinin odağındaki konu ya da tema anlam ve anlamın doğasıdır. Anlam konusu dil felsefesi içindeki bütün 
araştırmaların kesiştiği bir önemli bir noktadır. Dil felsefesinde sorulan soru bu kelime ne anlama gelir?  gibi bir 
soru değildir. Sorulan soru daha çok bir şeyin başka bir şeyi anlatması ne demektir?  şeklinde bir sorudur.  Bu soru 
Bir dil sistemi içindeki bir parçanın bu dil sisteminin dışındaki bir şeyi anlatması ne demektir? şeklinde de 
sorulabilir. Dile ait olan öğeler sözcükler, yani isimler, ad öbekleri, sıfatlar, bağlaçlar, zarflar, edatlar vb., basit - 
karmaşık cümleler, yazılı metinler veya kalıplaşmış anlatımlardır.  Soyut, somut, maddi veya manevi olsun her 
türden varlığa ve oluşa işaret eden kavramlar edebi bir tür incelenirken son derece önemlidir. Her kelime şiirin 
temel taşıdır. Her kelimenin değeri farklıdır. Düz yazıda akıcılık kolay sağlanır. Ancak şiirde özellikle de lirik ve 
pastoral bir şiirde kelimeleri aynı müzikteki nota gibi hareket ettirmek felsefi düşüncenin bir parçasının 
etkisidir(Köprülü 1976: 30). 

Mevlana'da 

Ben bende değil, sende de hem sen, hem ben, 



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

306

Ben hem benimim, hem de senin, sen de benim, 

Bir öyle garip hale bugün geldim ki 

Sen 'ben' misin, bilmiyorum, ben mi senim. 

Dizelerinde kişi zamirlerinin kullanılışı, şairin kelimelerle tekrar mahiyetli kullanışı karşılıklı bir sahip olma 
duygusunu yansıtması ve soru kelimelerinin ifadeye destek olması anlatımı güçlendirmektedir. Ayrıca burada 
derin bir Allah aşkını da anlatır. Enel Hak da anlaşılır,  fani dünya da. Kelime akışı ve hareketliliği son derece 
önemlidir (Kabaklı 1972: 32). 

Dil felsefesi anlatım biçimlerini inceler, birbirleri ile karşılaştırır, bunların bir kuram halinde güçlü ve zayıf yönlerini 
tespit eder ve nihayet daha ideal bir anlam kuramı uygulamaya çalışır.    Yazarın dili özelleşmiş amaçlar için nasıl 
kullandıklarını betimlemek önemlidir. Sözlüğe bakmakla elde ettiğimiz şey gerçekte kelimenin anlamı değil,   bir 
kelimenin bir dizi başka kelimeler yoluyla tanımlanmasıdır. 

Ben bir demirim, mıknatıstan kaçıyorum. 

Bir saman çöpüyüm ben, mıknatıslara yan çizmişim. 

Ben öyle bir zerreyim ki, bütün âleme isyan etmişim. 

Havaya, toprağa isyan etmişim, Ateşe, suya isyan etmişim. 

Altı yöne isyan etmişim.  

Beş duyuya isyan etmişim. 

Benim için hiç bir şey umurumda değil. 

Mevlana, insan hayatındaki önemli unsurlardan biri olan sorumluluğu anlatırken dili işleyişi çok önemlidir: 
Adamın biri bir bağa girmiş, zerdali ağacını silkeleyerek meyveleri yemeğe başlamış. Bunu gören mal sahibi 
“Allahtan korkmuyor musun?” deyince “Neden korkayım? Ağaç Allahın ağacı, ben de Allahın kuluyum. “Allahın 
kulu, Allahın malını yiyiyor.” karşılığını vermiş. Bunun üzerine bağ sahibi adamı bir ağaca bağlayarak bir sopa ile 
iyice dövmeye başlamış. Sopanın acılarına dayanamayan adam bağ sahibine  “Allahtan korkmuyor musun?” 
deyince bağ sahibi  “Niçin korkayım? Sen Allahın kulusun, bu da Allahın sopası Allahın kuluna vuruyorum.” demiş. 
Böylece Mevlana adamın çalma fiilinden dolayı sorumlu olduğunu vurgulamıştır. 

Mevlana görüşündeki irfan aslında soyut değil somut olarak anlatılmaktadır. O, irfan konusunu zaten toplumun 
içinde takip ediyor. Bu bağlamda insanlar arasındaki tezat ve sınıflandırılmayı kınamadığı gibi bunları karşılıklı 
işbirliği ve yakınlaşmayı “bütünleşmek ilkesi” üzere barış faktörü olarak saymaktadır. İşte bu düşünce ile 
Mevlana’nın tezattaki barış konusu bir entelektüel düşünce tarzı olarak kabul etmek mümkündür (Golkarian 
2017: 4) . 

Mevlana, insana yüce bir değer vermiş ve onu Allahın sevgisine layık bir varlık olarak görmüştür. Her şeyi insanda 
aramıştır. Ona göre insan ruhsal açıdan inceldikçe her şeyin hayalden ibaret olduğunu, varlık olarak yalnız Allahın 
bulunduğunu kavrar. Mevlana’ya göre Kimyayı meydana getiren odur. Kimya ne oluyor ki...?  Onun varlığına karşı 
yok olmak gerektir. Onun huzurunda varlık nedir?  Anlamsız bir şeyden ibarettir. Bu vücudun Allah’ın varlığıyla var 
olduğunu bilmemek körlüğün delilidir.  Bu tarz inanç ifadeleri ise düşünce odaklı dil felsefesinin insan felsefesiyle 
bağlantısını en güzel ve açık şekliyle ortaya koyar. 

Mevlana’nın ölümü anlatımı da dil bakımından çok önemlidir. Ölüm insan hayatı için kaçınılmazdır. Dünya 
hayatına bir nevi nokta koymaktır. Mevlana ölümden korkmaz ve adeta ölümü sevdirmeye çalışır. Onun 
düşüncesine göre insan Allahın dilemesiyle bu âlemdedir. İnsan varlığın bir parçasıdır. Burada zıt anlamlı 
kelimeler bir bütünü ifade etmektedir. Hâlbuki tam tersi olmalıydı. Ancak tamamlayıcı ifadeler anlatımı 
güçlendirmektedir. Daima hakikatin ve eşyanın hakikatinin akıl ile kavranamayacağını belirtirken kelimeleri 
hareket ettirir. Aklın dağınıklığını tenkit eder. O'na göre, dağınık akıl ışıkla aydınlanır.      Eserlerinde  derin bir 
sistem görülür. Kelimeler o sisteme göre sıralanır. Etkileşen kavramlar bile daha anlaşılır bir metot ve stil içinde 
sunulmuştur.   Mevlana’da aklı ilgilendiren şey madde ve şekildir. Mevlana İslam filozofları gibi bazı Aristocu 
fikirleri kabul eder ve onlara göre kelimelerle destekler. Dil felsefesinin en önemli öğelerinden olan kavramları iç 
içe geçirir. 

Mevlana’nın Konya’da medresede verdiği dersler Farsça idi. O bu dersleri, sokaktan gelen kişilere değil, Farsça 
bilen, felsefede, tasavvufta ve İslami bilimlerde yetenekleri olan bir topluluğa veriyordu. Şiir halindeki ve nesir 
halindeki bütün eserlerinde pek çok Türkçe sözcük kullanmış ve bir miktar da Türkçe şiir yazmıştır ama on, on beş 
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beyti geçmeyen bu Türkçe şiirler, mesnevinin yirmi yedi bin beş yüz beytine ve divanın otuz beş bini aşkın beytine 
kıyasla hiç denecek kadar azdır. Kendisi Türk ve anadili Türkçe olan bir kişinin başka dillerde yazdığı eserlerde 
anadilinden sözcüklerin, terimlerin yer alması kadar doğal bir şey olamaz.  Eserlerinin Farsça olması nedeniyle 
kendisini İran asıllı sayanlar çok olmuştur.  

Sen cihanın hazinesisin, cihan ise yarım arpaya değmez. 

Sen cihanın temelisin, cihan senin yüzünden taptazedir. 

Diyelim ki, âlemi meşale ve ışık kaplamış, 

Çakmaksız ve taşsız olduktan sonra o, iğreti bir rüzgârdan başka nedir? 

Mevlana'ya göre insan bedenine veya nefsine değil, ruhuna yöneldiği zaman gerçek benliğine ulaşmada başarılı 
olur. Dil felsefesinin belki de üzerinde en çok durduğu konu, anlamı bütün yönleriyle açıklayacak genel bir 
kuramın oluşturulması, en azından kendi içinde tutarlı bir anlam çözümlemesine varma arayışıdır. Bu arayış 
doğrultusunda felsefecilerin en genel anlamda üç ayrı tutum sergiledikleri söylenebilir. Bunlardan ilki dildeki tek 
tek bütün anlam birimlerinin nesnelere karşılık geldiğini dildeki her sözcüğün bir şeye her tümceninse belli bir 
düşünceye gönderme yaptığını savunan anlam görüşüdür.     

Mevlana'da derin bir dil sistemi görülür. Felsefesine insanı konu ettiği gibi, tasavvuf felsefesi de insanın özüdür, 
öz benliğini ortaya koyar. Tabii burada dil araç olur. Burada olduğu gibi öyle bir mistisizm içine alır ki anlatırken 
benzetme kendisine yardımcı olur. Yara, ışığın aktığı, geldiği yere benzetilirken olduğu gibi. Öğüt verir. Bu tarz 
ifadelerde olumsuz emirle, olumlu geniş zamanı birlikte kullanır.  

Küçük felsefeci kör olacak 

Işık ondan uzakta kalacak 

Burada felsefeyle ilgili olumsuz bir düşünce vardır. Adeta karamsarlık çökmüş durumda. Aslında tasavvuf daima 
iyiyi çağırır. Ama burada olumsuzluk ön plandadır. Dili olumsuz kelimelerle işlemiştir. Aşksız yaşama ki, ölü 
olmayasın; 

Aşkla öl ki diri olasın Mevlana'ya göre sevgi ve aşk insanlık vasıflarındandır. Hayvanın bu kavramlardan haberi 
olmadığı gibi, bu duyguları yaşaması imkânsızdır. O bu konudaki düşüncelerinin şöyle ifade etmiştir: 

Dilin sağladığı soyut düşünme kuvveti insanın kendi dışındaki hakikati kavramlaştırmasında en önemli faktördür. 
Gerçekliği algılama şekli de dil sayesinde gerçekleşmektedir. Mevlana'nın ifadeleri dil felsefesinin en önemli 
unsurlarıdır. Belki de dil felsefesini edebiyata taşıyan en önemli şair ve yazarlardandır denilebilir. Dil felsefesine 
göre, kelimeler,  insanın tanımadığı şeylere verdiği işaretli sistemler değildirler.  Bir kimse kendi sözcüklerini 
başkalarının zihnindeki kavramların işareti yapamaz. Kendisi bir takım düşünceler edinmedikçe, onların başka 
birinin kavramlarının karşılığı olduğunu varsayamaz; çünkü keklimeler bilmediği bir şeyin işareti olur ki, bu da 
gerçekte herhangi bir şeyin işareti olmamak demektir. Mevlana'da bunun en güzel öreklerini görüyoruz. Tasavvuf 
Mevlana'nın işaretler sistemidir. Onun etrafında kelimeleri nakış gibi işler (Köprülü 1999: 81).  

Dilbilim ve felsefe iç içedir. Düşüncenin hammaddesi dildir. Dili iyi bilirsek düşünceyi ve felsefeyi daha iyi 
tanıyabiliriz. İnsanı ayırt edici en büyük dildir. Dilin betimlemesi yapılırsa insanı da anlayabiliriz. Farklı dilleri 
anlamak için dilleri öğrendiğimiz gibi, insanı anlamak için de dil aracını öğrenebiliriz. Mevlana'nın düşünce 
kaynağında insan ve insan yaşantısı vardır.  Tasavvufta dilin düşünceleri ifade edilebilmesi mistik düşünceyle 
birleşir. Dil, yaşayan bir canlı yapıdır. Kültürel birikimler dili betimlemeyle adeta işler. Mevlana yaşanmışlıkları 
anlatır. Burada dilin sınırları gündeme gelir. Dil içerisinde yaşanmamış şeyler ifade edilir.  Dilbilim de tüm bunları 
içine alır. Mevlana dilbilim açısından da incelendiğinde özellikle anlambilim açısından çok önemlidir. Anlam ayırıcı 
özellikler onun sözlerinin özüdür. Edebi sanatlar, eş ve zıt anlamlılar, anlam kaymaları, anlam değişmeleri, başka 
anlama geçiş gibi...   Dil felsefesi için semantik özellikler de önemlidir. Bir cümlenin çözümlemesi önemlidir. Ancak 
şiir nitelikli sözler söyleniş biçimleri itibariyle kurallı bir cümleyi vermez. Genelde devrik cümledir.   Ancak zihinde 
somut veya soyut bir şeyi tasarlamak ve onu ifade etmek çok önemlidir. Anlamlar bir araya gelerek 
düşünceyi oluştururlar. Dil felsefesinde teori olarak anlamın konuşma eylemi ve ifadelerin kendiliğinden 
oluşmadığı savunulmuştur Dil özür dilemek, soru sormak, oyun oynamak, ikna etmek, güç gösterisinde bulunmak 
gibi önemli eylemleri gerçekleştirir.  Anlam işaretlere bağlıdır. Doğru ya da yanlış bir bildirimde bulunan bir 
cümleyi ele aldığımızda, söylenilene bir gönderme yapılarak anlam yüklenir. Böylece sözcüklerin anlamları 
yalnızca o sözcükleri kullanana ait olmayıp dış dünyada yaşananlarla da ilgili olduğu ortaya çıkar (Özcan 2014: 
103).  
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Mevlana, toplum hayatına barış, düzen ve huzur vermek isteyen mutasavvıflardandır. Doğu'da bütün İslam 
dünyasını etkilemiş, Batı'da da ilgiyle incelenmiş olan evrensel bir düşünürdür. Ayrıca Anadolu'da 13.yüzyılda 
Türkçe şiirler yazmış olan şairlerimizin en eskilerinden biridir (Gölpınarlı 1958: 82). Bu nedenle, dili kullanışı 
dönemin özelliklerinin yanı sıra daha tasavvufi düşünce biçimini içeren daha soyut kavramları ifade eden, 
cümleleri sorulu cevaplı açıklayıcı niteliktedir. Dönemi itibariyle dil felsefesi için en önemli kaynak olmuştur.  

Dil felsefesinin üzerine en çok yoğunlaştığı temel kavram gönderme kavramıdır. Dilbilimciler tarafından kabul 
gören ve gündelik dilde de sıklıkla kullanılan gönderme terimi daha kolay anlaşılabilir olması ve yeni türetmelere 
olması nedeniyle daha önemli olmuştur ve kabul görmüştür. Mesela,  Mevlana felsefesinde Tanrı'yı, evreni ve 
insanı özdeşleştirerek hem varlığın nedenini Tanrıya götürür hem de insanın evrendeki yerine bir anlam verir  
(Rifat 2016: 68) . İnsanın özünde mutlaka gizemli bir şeylerin   yattığını vurgular.. İnsanın var olma amacının 
görünen alemde erdemli davranışlarla kendi düşüncesini kavraması ve Tanrıda yokluğa ulaşmasıdır. Bu ilişki bir iç 
içe göndermedir. Cümlelerde kullanılan kullanılabilen zamirler gönderme yapan dilsel unsurlardır.  Diğer taraftan 
cümlenin yüklem konumundaki kelimelerin neye ve nasıl gönderme yapıldığı konusu çeşitlilik getirir. Mevlana'ya 
göre varlıkta birlik felsefesine gönül temizliğiyle ulaşılır. Ulaşılınca da insan ve evrenin geçici görünüşü yok olur.  
Her şey Tanrıyla var olduğu anlaşılır. Mevlana, insanı zaman zaman çözümlemeye çalışır. Adeta insanın nasıl bir 
varlık olduğunu bize anlatır. İnsanın öteki varlıklardan farklı yönlerini vurgulayarak niteliklerini açıklar. 

SONUÇ 

Mevlana, dili kullanırken insan felsefesi üzerinde durmuş, hayata anlam vermiş ve insanın evrendeki yerini 
değerlendirirken dili ön plana çıkarmıştır. Öyküleyici anlatımın öncülüğünü yapmıştır. Ancak tüm bunlardan dil, 
din, felsefe, sosyoloji, tarih, edebiyatın içiçe olduğunu, daha doğrusu birbirini tamamladığını da anlıyoruz. 
Mevlana’nın Divanı ve Mesnevisi çeşitli dillere çevrilmiştir. Eserleri Doğu ve Batı düşüncesini etkilemiştir. Büyük 
bir Türk düşünürüdür. Onun felsefesi aradan yedi yüz yıldan fazla zaman geçmesine rağmen insanlar tarafından 
okunmakta ve benimsenmektedir. İyi niyete ve irade gücüne önem vermiştir. Tüm bu ifadelerde yine dili ön plana 
çıkarmıştır. Bu felsefi düşünceler dil felsefesinin en güzel örnekleri olmuştur. Hatta dil felsefesi deyince belki de 
Mevlana iyi bir başlangıçtır ve önemli örnektir. Bundan dolayı sadece Mevlana beyitleri örneklenmiş ve dil 
felsefesi için bir giriş niteliği taşıyacağı düşüncesi ile tamamlamıştır. 
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ÖZ 

Bu çalışmada, jeotermal entegre sistem tasarımının çok kriterli karar verme modeliyle optimizasyonu yapılmıştır. 
Analizde kullanılan veri seti, farklı çalışma parametreleri dikkate alınarak elektrik üretimi, bölgesel sera ısıtması, 
bölgesel konut ısıtması ve balneolojik amaçlı kullanımı içeren bir entegre devrenin tasarım sonuçlarından 
oluşturulmuştur. Entegrasyon adımlarından ilki olan elektrik üretiminde Organik Rankine çevrimi ele alınmış ve 
üretilen net elektrik enerjisi hesaplanmıştır. Isıtma amaçlı kullanımda ısıtılan konut sayısı ve ısıtılan sera alanları 
analitik olarak hesap edilmiştir. Balneolojik amaçlı kullanım aşaması için Simav’da mevcut kaplıca kullanım 
durumları dikkate alınmıştır. Optimizasyon aşamasında EATWOS verimlilik değerlendirme analizi kullanılmış ve 
optimum tasarım kararı verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: EATWOS, Entegre Sistem, Jeotermal enerji. 

OPTIMIZATION OF SIMAV INTEGRATED GEOTHERMAL ENERGY SYSTEM by EATWOS 

ABSTRACT 

In this study, the integrated geothermal energy analyzed by multi-criteria decision-making modelling. The used 
data set for the analysis was composed of the design results of integrated circuit including the electricity 
generation, district heating of residences, district heating of greenhouses and spas. Organic Rankine Cycle was 
taken into account for the electricity generation for the first step of the integration. The number of heated 
residences and the heated area of greenhouses were analytically calculated. The present status of spas was 
taken into account the balneological usage. EATWOS was used for optimization of the handled geothermal 
system. 

Keywords: EATWOS, Geothermal Energy, Integrated system. 

GİRİŞ 

Jeotermal enerjinin değerlendirilmesi açısından en kullanışlı ve efektif metot, jeotermal enerji esaslı çalışan 
sistemlerin en az ikisinin birlikte kullanılmasından oluşan entegre modellerdir. Bu entegrasyonlar genellikle 
elektrik üretimi, bölgesel ısıtma ve kaplıca kullanımından oluşan sistemler olup, farklı çalışma parametrelerine 
bağlı olarak çok sayıda model oluşturabilirler. Bu bağlamda, oluşturulan hangi modelin etkin olduğu kararını 
vermek oldukça zordur. 

Birden fazla kriterin birlikte ele alınması gereken problemlerde, çok kriterli karar verme analiz teknikleri oldukça 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Veri zarflama analizi  (VZA) ve Tatmin odak çıktılı etkinlik analiz tekniği (EATWOS) 
bunlardan sık kullanılanlarıdır. Bu tür teknikler, şirket performanslarının değerlendirilmesi, ünversite 
performanslarının değerlendirilmesi, işletmelerin finansal performanslarının değerlendirilmesi gibi birçok alanda 
kullanılmaktadır (Ergenekon Arslan ve Güven, 2018; Huang, W. and Eling, 2013; Nilsen, 2018; Özbek, 2015). 
VZA’daki çoklu sonuçların teke düşürülmesi ve kendi içerisinde öz değerlendirme yaparak nihai bir karar 
mekanizması olması nedeniyle EATWOS enerji sistemlerinde etkin bir analiz tekniği olarak değerlendirilebilir 
(Ergenekon Arslan vd., 2018).  

Bu çalışmada, Simav jeotermal entegre enerji sistem dizaynı çok kriterli karar verme analiz tekniklerinden biri 
olan EATWOS kullaılarak değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Simav jeotermal kaynaklarının en etkin şekilde 
kullanılması açısından en uygun entegrasyon modeli tespit edilmiştir. 

ENTEGRE JEOTERMAL SİSTEM 

Simav jeotermal sahası, 162 oC’lere ulaşan akışkan sıcaklığı ile Türkiye’nin en önemli jeotermal sahalarından 
biridir. Halihazırda aktif 10 adet kuyudan oluşan sahanın, ortalama akışkan sıcaklığı 133.5 oC olup, toplam akışkan 
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debisi 462 kg/s’dir. Bu kaynak değerleri Simav bölgesinde elektrik üretimi, bölgesel konut ısıtması, bölgesel sera 
ısıtması ve balneolojik kullanıma oldukça uygundur (Arslan and Kose, 2010). Buna göre kaynakların sıcaklık 
etkenine  bağlı olarak kademeli kullanımını esas alan entegre kullanım modeli  Şekil 1’de verildiği formda 
oluşturulmuştur. 

 

 

Şekil 1. Entegre jeotermal enerrji sistemi (Arslan and Kose, 2010). 

VERİ SETİ 

Ele alınan entegre sistem için farklı çalışma parametreleri dikkate alınarak elektrik üretimi (EÜ), ısıtılan konut 
sayısı (IKA) ve ısıtılan sera alanı (ISA) analitik çözümle elde edilmiştir. Kaplıca kullanımına ilişkin değerler 
halihazırda Simav’da kullanımda olan mevcut durumuyla dikkate alınarak entegre sisteme ait modeller 
oluşturulmuş ve sistemi ekserji verimleri hesaplanmıştır. Oluşturulan modellere ait sonuçlar Tablo 1’de verildiği 
bibidir. (Arslan vd., 2009; Arslan and Kose 2010; Arslan vd., 2012). 
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Tablo 1. Modellere ait analitik hesap sonuçları . 

Model No T
2
 (

o
C) T

3
 (

o
C) T

4
 (

o
C) IKS ISA (m2) EÜ (kW) ε (%) Kazanç (million$) 

1 

80 

60 
40 10844 420765 48190 64 258,81 

2 50 10844 210433 48190 63 238,31 

3 

70 

40 5427 631449 48190 66 250,50 

4 50 5427 421117 48190 64 232,79 

5 60 5427 254033 48190 62 219,09 

6 

90 

60 
40 16280 420765 45027 61 283,27 

7 50 16280 255596 45027 59 267,19 

8 

70 

40 10862 631449 45027 63 269,37 

9 50 10862 421117 45027 61 251,66 

10 60 10862 254033 45027 60 237,95 

11 

80 

40 5436 842486 45027 63 259,55 

12 50 5436 632154 45027 62 241,62 

13 60 5436 421721 45027 61 223,23 

14 

100 

60 
40 21729 420765 41153 56 302,41 

15 50 21729 210433 41153 54 281,91 

16 

70 

40 16311 631449 41153 59 288,89 

17 50 16311 421117 41153 58 271,18 

18 60 16311 254033 41153 56 257,48 

19 

80 

40 10884 842486 41153 61 275,12 

20 50 10884 632154 41153 60 257,19 

21 60 10884 421721 41153 59 238,80 

EATWOS (EFFICIENCY ANALYSIS TECHNIQUE WITH OUTPUT SATISFICING) 

Çıktı bazlı tatmin edici çözümlerin elde edilmesi açısından EATWOS 2006 yılında geliştirilen yeni bir tekniktir. Girdi 
değerlerine bağlı olarak, çıktılarda bağıl sonuçlar vermesi ve bu sonuçların birbirleriyle kıyas edilebilmesi ve enerji 
sistem tasarımı problemlerinde optimum sonuca karar verme açısından oldukça kullanılabilir bir tekniktir. 
EATWOS uygulama adımları aşağıda özetlenmiştir (Peters ve Zelewski, 2006). Giriş ve çıkış değerlerine bağlı 
olarak girdi ve çıktı matrisleri sırasıyla aşağıda verildiği gibidir; 

     (1) 

     (2) 

 

İkinci adım olarak bu matrisler aşağıdaki eşitlikler kullanılarak normalize edilmiştir; 

        (3) 
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        (4) 

Üçüncü adım olarak giriş ve çıkış değerleri için uzaklık matrisleri hesaplanır. Bu bağlamda, giriş ve çıkış değerleri 
için sırasıyla aşağıda verilen uzaklık ölçüm ifadeleri kullanılmıştır. 

        (5) 

        (6) 

Burada,  ve  sırasıyla normalize edilmiş maksimum girdi ve çıkdı değerleri olup aşağıdaki gibi verilir. 

        (7) 

        (8) 

Son adım olarak, karar verme mekanizmalarında girdi (wk) ve çıktı (vj) parametrelerinin ağırlık değerlerine bağlı 
olarak ele alınan tasarımları etkinli değerleri; 

        (9) 

bağıntısıyla hesaplanır. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Çalışmada jeotermal akışkanın entegre sistemde kullanımını belirleyen sıcak değerlerine bağlı olarak 21 adet 
tasarım oluşturulmuştur. Oluşturan tasarımlar hesaplanan IKA, ISA ve EÜ değerleri EATWOS analizi için girdi 
değerlerini oluştururken, hesaplanan enerji verimi (η), ekserji verimi (ɛ) ve kazanç verileri çıktı değerlerini 
oluşturmuştur. Girdilere ve çıktılara ait modellemede kullanılan ağırlıklar, her bir girdi ve çıktının kendi 
içerisindeki normalize uzaklık toplamının tüm parametrelerin ağırlık toplamına oranı şeklinde Tablo 2’de verildiği 
gibi hesaplanmıştır.  

Tablo 2. Hesaplanan ağırlık değerleri. 

Ağırlık Değerleri 
wk vj 

IKS ISA EÜ ɛ η Kazanç 

Parametre toplamı 23,240 23,299 21,325 20,612 19,429 20,202 

Genel Toplam 67,864 60,244 

Ağırlık 0,34245 0,343313 0,314237 0,342149 0,32251 0,335341 

Buna göre, öncelikle her bir çıktı parametresi etkinlik değeri tekli karar mekanizması olarak dikkate alınmış olup 
elde edilen sonuçlar Şekil 2-4’de verildiği gibidir. 
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Şekil 2. Enerjitik verim tabanlı etkinlik değerleri. 

Şekil 2 incelendiğinde, oluşturulan tasarımlara ait etkinliklerin 0,81 ile 0,89 arasında değiştiği hesap edilmiştir. Bu 
durumda, karar verme açısından en etkin tasarım 19 nolu modele ait tasarım olarak belirlenmiştir. 

 

Şekil 3. Ekserjitik verim tabanlı etkinlik değerleri. 

Şekil 3 incelendiğinde, oluşturulan tasarımlara ait etkinlikler 0,85 ile 0,97 arasında hesap edilmiştir. Bu durumda, 
karar verme açısından en etkin tasarım 5 nolu modele ait tasarım olarak belirlenmiştir. 
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Şekil 4. Kazanç tabanlı etkinlik değerleri. 

Şekil 4 incelendiğinde, oluşturulan tasarımlara ait etkinlikler 0,87 ile 0,91 arasında hesap edilmiştir. Bu durumda, 
karar verme açısından en etkin tasarım 5 nolu modele ait tasarım olarak belirlenmiştir. 

Ele alınan üç tasarım çıktısı da enerji problemlerinin çözümünde ya da enerji sistem parameterelerinin 
tasarımında ele alınması gereken kriterlerdir. Bu bakımdan değerlendirildiğinde, 5 ve 19 nolu modellerin 
optimum modeller olduğu anlaşılmaktadır. Fakat nihai karar verme açısından üç çıktı parametresinin birlikte 
değerlendirildiği ağırlıklı EATWOS modelinin ele alınmasında fayda vardır. Buna göre elde edilen analiz sonucu 
Şekil 5’de verilmiştir. 

 

Şekil 5. Tüm çıktı bazlı etkinlik değerleri. 

Tüm çıktı parametrelerinin karar verme mekanizmasında birlikte alındığı Şekil 4 incelendiğinde, oluşturulan 
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tasarımlara ait etkinlikler 0,85 ile 0,91 arasında hesap edilmiştir. Bu durumda, karar verme açısından en etkin 
tasarım 5 nolu modele ait tasarım olarak belirlenmiştir. 

SONUÇLAR 

Bu çalışmada Simav jeotermal entegre enerji sistem dizaynı çok kriterli karar verme mekanizmalarından biri olan 
EATWOS analizi ile incelenmiştir. İnceleme sonucunda oluşturulan ele alınan modeller için etkinlik değerleri 
hesaplanmış ve en uygun sisteme karar verilmiştir. Birden fazla kriter ele alınarak yapılan enerji sistem 
tasarımların, hangi sistemin uygun olduğuna karar vermek oldukça zor bir süreçtir. Bu bağlamda, EATWOS analizi 
olarak adlandırılan tekniğin entegre enerji sistem dizaynında efektif olarak kullanılabileceği görülmüştür. 

KAYNAKÇA 

Arslan, O., Kose, R., (2010). Exergoeconomic optimization of the integrated geothermal system in Simav, 
Kutahya, Energy Conversion and Management 51:  663-676. 

Arslan,  O.,  Ozgur, M.A., Kose, R., (2012). Electricity generation ability of the Simav geothermalfield: A techno-
economic approach EnergySources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects 34: 1130-1144. 

Arslan, O., Ozgur, M.A., Kose, R., Tugcu, A., (2009). Exergoeconomic evaluation on the optimum heating 
circuitsystem of Simav geothermal district heating system, Energy and Buildings 41: 1325-1333. 

Ergenekon Arslan, A., Senturk Acar, M., Arslan O.,  (2018). Data Envelopıng Based Effectiveness Analysis of 
Integrated Geothermal System: Simav Case Study, International Congress on Afro - Eurasian Research IV, 27-29 
April 2018. 

Huang, W., Eling, M., (2013). An efficiency comparison of the non-life insurance industry in the BRIC countries. 
European Journal of Operational Research, 226(3), 577-591. 

Kundakcı, N., (2018). Effıciency Evaluation of State Universities in Turkey wıth EATWOS Method, International 
Congress on Afro - Eurasian Research IV, 27-29 April 2018. 

Ergenekon Arslan, A., Güven, Ö.Z., (2018). Veri Zarflama Analizi ile Üniversite Etkinliklerinin Belirlenmesine 
Yönelik Bir Çalışma: Türkiye Örneği, Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 3(6), 86-105. 

Özbek, A., (2015). Efficiency Analysis of Non-Governmental Organizations Based in Turkey, International Business 
Research, 8(9), 1-11. 

Peters, M. L., Zelewski, S. (2006). Efficiency analysis under consideration of satisficing levels for output 
quantities. In Proceedings of the 17th Annual Conference of the Production and Operations Management 
Society (POMS), April 28-May 01, Boston, USA. 

 



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

316

TKM KAPSAMINDA GÜVEN VE İMAJIN HİZMET SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ 

Aslı ERGENEKON ARSLAN 

Bilecik Seyh Edebali Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu 

Ömer Zafer GÜVEN 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu 

ÖZ 

Çalışmada Planlı Davranış Teorisi ve Teknoloji Kabul Modeline Subjektif Norm, Güven ve İmaj gibi dışsal faktörleri 
ekleyerek elde edilen TKM2 modeli kapsamında tüketicilerin e-ticaret vasıtası ile turizm hizmetleri satın alma 
davranışları incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, üniversitelerde akademik kadroda görev yapan ve internet 
üzerinden tatil satınalan 329 akademik personele ait veriler, anket yöntemiyle toplanmış ve oluşturulan ölçek 
aracılığı ile değerlendirilerek analiz edilmiştir. Çalışma dahilinde öne sürülen ana hipotez ve buna bağlı 11 alt 
hipotezden 6 tanesi desteklenmiş 5 tanesi ise desteklenmemesine rağmen, ele alınan modelin boyutları arasında 
anlamlı ilişkilerin varlığı ortaya koyulmuştur. Çalışma modeli sonucunda, SN, imaj ve güvenin akademisyenlerin 
çevrimiçi tatil satınalma davranışları üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi olduğu görülmüştür. Araştırma elektronik 
ortamda tatil satın alma niyeti üzerinde etkili parametrelerin belirlenerek, pazarlama sektöründe özellikle turizm 
alanında, gerek firma gerekse tüketici rollerinin geliştirilmesi açısından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, YEM, TKM2. 

ABSTRACT   

In this study, it is aimed to examine the buying behavior of the consumers through e-commerce within the scope 
of TKM2 model by adding external factors such as Subjective Norm, Confidence and Image to Planned Behavior 
Theory and Technology Acceptance Model. In this study, data of 329 academic staff who work in academic staff 
in universities and who buys holidays on the internet were collected by survey method and analyzed by means of 
scale. Although the main hypothesis proposed within the study and 11 sub-hypotheses related to it were not 
supported and 5 were not supported, there were significant relationships between the dimensions of the model 
discussed. As a result of the study model, it was seen that SN, image and trust had a positive and significant 
effect on academics' online holiday purchasing behaviors. The research is important in terms of developing both 
the firm and the consumer roles in the marketing sector, especially in the tourism sector, by determining the 
effective parameters on holiday purchasing intention in the electronic environment. 

Keywords: Tourism, SEM, TAM2 

GİRİŞ  

Klasik ticaret yöntemleri, yerini yavaş yavaş sanal ortamda yapılan her türlü ürün ve bilgi alışverişine bırakmaya 
başlamıştır. Bu ortamda birçok şirket sanal ortamda kendilerine düşen paydan yararlanmak için çeşitli 
girişimlerde bulunmaya başlamışlardır. Bu gelişmelere paralel olarak 2012 Temmuz tarihinden itibaren yürürlüğe 
giren Yeni Türk Ceza Kanunu da şirketlere internet sitesi kurma zorunluluğu getirmesi nedeniyle küresel ticari 
rekabet için e-ticarete ayak uydurması gerekmektedir (Kutso). 1990’lı yılların sonlarına doğru pazarlama 
literatürüne giren Elektronik ticaret/e-ticaret diğer bir adıyla çevrimiçi (online) ticaret, Dünya Ticaret Örgütü 
tarafından  (WTO, 1998); mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımının telekomünikasyon üzerinden 
yapılması olarak tanımlanmıştır. Birleşmiş Milletler Ticaret Hukuku Komisyonuna göre ise e-ticaret; ticari 
aktiviteler kapsamında her türlü veri mesajının, EDI (electronic data intercharge), internet, e-mail gibi gelişmiş 
yöntemlerin yanında telekopi ve faks gibi daha az karmaşık veri iletim yöntemleri ile elektronik ortamda değişimi 
olarak tanımlanmaktadır (Elibol ve Kesici, 2004: 306). E-ticaret tüketici, üretici ve satıcılara ise sonsuz pazar ve 
sınırsız alışveriş imkânı sunmanın yanısıra aracıların azaltılarak hızlı teslimat, işletme maliyetlerinden tasarruf ve 
daha ucuza mal ya da hizmet sunma, bununla birlikte rekabette üstünlük ve hizmet kalitesinde artış gibi faydalar 
sağlamaktadır (Koçer, 2012: 31-38). Elektronik ticaretin büyüme trendinin farkına varan firmalar bu global 
pazarda yer alarak rekabet avantajı sağlamak amacı ile sanal mağazalar açmakta yada sanal mağaza kiralamaya 
başlamışlardır.   Dünyada elektronik ticaretin en yaygın olduğu ve başarıyla yapıldığı alanlar; bilişim ve elektronik, 
iletişim, finans, perakendecilik, seyahat hizmetleri, danışmanlık, sigorta hizmetleri olarak sıralanabilir (Ölçer ve 
Özyılmaz, 2007: 3, İge, 2005).  Bilgi teknolojisinde 1980’lerden itibaren yaşanan gelişim ile birlikte turizm 
sektörünün yapısına paralel olarak işletme davranışları ve hedefleri de değişmeye başlamış, turizm sektöründe de 
yeni iş kollarının ortaya çıkmasını sağlamış ve seyahat satışları ve tatil rezervasyonlarının internet aracılığı ile 
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yapılması sıklığı da artmıştır (Ho ve Lee, 2007: 1434; Kim vd., 2007; Buhalis ve Law, 2008: 609; aktaran: 
Özdipçiner, 2010).  

Hizmet üretiminin kandisine has olan özellikleri nedeni ile tüketiciler satın alma öncesinde hizmetler hakkında 
bilgi sahibi olamamakta ve hizmet ürünlerini deneyimleyememektedirler. Günümüzde potansiyel turistler satın 
almak istedikleri ürün ve hizmetlere ait her türlü bilgiye detaylı olarak dijial platformlarda rahatça 
ulaşabilmektedirler. Bu nedenle elektronik ortamda yapılan turizm faaliyetleri potansiyel turistlerin referans 
aldıkları en önemli bilgi kaynakları arasıında yer almaktadırlar. Önceleri bilgi edinme amaçlı olarak kullanılan 
elektronik tabanlı turizm siteleri günümüzde artık satın alma ve ödeme işlemlerinin de gerçekleştiği bir platforma 
dönüşmüştür. Bu aşamada, daha iyi hizmet ve rekabet amacıyla, turizm işletmeleri internet yoluyla yapılan 
seyahat planlamaları ve rezervasyonları için “online seyahat acenteciliği” adı altında çevrimiçi platformlarda yer 
almaya ve tüketicilere çevrimiçi olarak hizmet vermeye başlamıştır (Gretzel ve Yoo, 2008). Turizm sektöründe 
hizmet veren şirketler tüketicilere hızlı kaliteli ve güvenilir hizmet verebilmek, pazarda varlıklarını sürdürerek 
rakiplerine karşı etkin rekabet gücü elde edebilmek ve karlılıklarını artırabilmek için pazarlama alanında yeni bir 
yaklaşım olan elektronik tabanlı alışverişte web siteleri aracılığı ile yer almaktadırlar. Bu web siteleri detaylı 
hazırlanmış görsel ve animasyon tabanlı içerikleri ile geleneksel seyahat acentelerinin rakibi değil aslında onların 
tamamlayıcısıdırlar.  

Rakamlara bakıldığında, tatil satın alma faaliyetlerinde internetten yapılan rezervasyonlarda hızlı bir artış olduğu, 
artık klasik bir seyahat acentesine gitmeden dünyanın her yerinden otelleri inceleyerek rezervasyon yapmanın 
sağladığı kolaylıklar nedeniyle potansiyel turistlere çevrimiçi turizm hizmeti satın almayı tercih etmektedir. 
Çevrimiçi seyahat pazarının 2016 yılında 590 milyar US$’a ulaştığı görülmekte, 2020 yılında ise 800 milyar US$’ı 
aşması beklenmektedir. Online seyahat pazarında Türkiye’ye Avrupa Birliği üyelerinden gelen turistlerin % 67’si 
uçak biletlerini, % 55’i ise konaklamalarını çevrimiçi olarak satın almaktadırlar. Online seyahat pazarının Türkiye 
turizmi içerisindeki payının ise %15 seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir (TURSAB, 2017). Çevrimiçi seyahat 
pazarında “Booking.com”, “TripAdvisor.com”, “Citrip.com”, “Trevelocity”, “Expedia.com”, “Priceline.com”, 
“Agoda.com” ve KAYAK gibi akterler çevrimiçi pazarın baş aktörleri olarak karşımıza çıkmaktadır 
(www.istekobi.com). Türkiye’de 7000’i aşkın TÜRSAB’a kayıtlı acenta arasında çevrimiçi tatil satın alma hizmeti 
veren acenta sayısı en fazla 50 olarak belirtilmektedir (TURSAB, 2017). Literatürde yapılan çalışmalarda çevrimiçi 
tatil hizmetleri sunan sitelerin görsel olarak anlaşılır, içerik olarak zengin olması, tüketicinin beklenti ve 
ihtiyaçlarına cevap verebilmesi ve sektörde yer alan işletmelere özgü olması işletmeler için avantaj yaratmakta, 
ayrıca tüketicilerin satın alma niyet ve davranışlarını olumlu yönde etkilerken sadık müşteri profili yaratma 
konusunda da yardımcı olmaktadır (Sanchez vd. 2010; Kaynama ve Black, 2000; Millan ve Esteban, 2004; Kim vd., 
2007, Buluk ve Boz, 2016).  

Amerika Seyahat Endüstrisi Derneği’nin derlediği bilgilere göre ABD’li turistlerin % 67’si hedefleri hakkında bilgi 
aramak veya fiyat ve program karşılaştırmaları yapmak için interneti kullandıkları ve farklı bir araştırmada ABD’li 
turistlerin % 41’i seyahatlerinin bir kısmını internetten organize ettikleri belirtilmektedir (Litwin vd., 2008).  

Çalışma dâhilinde ele alınacak olan TKM’nin temelinde yatan PDT (Planlı Davranış Teorisi), bireylerin 
davranışlarında birey iradesinin yanı sıra, yakın çevre, algılanan davranış kontrolü gibi faktörlerin de birey 
davranışının şekillenmesinde etkili olduğunu ileri süren ve Sebepli Eylem Teorisini (SET) temel alarak birçok 
alanda davranışı açıklamaya yönelik geliştirilen bir teoridir. PDT; davranış temelli modeller arasında en 
anlaşılabilir ve en az değişkenle davranışları açıklayan bir model olması nedeniyle araştırmacılar arasında yaygın 
kabul görmüş teorilerden biridir (Arı vd.; 2015: 387, Ajzen, 1991; Turan, 2011: 131, Lim ve Dubinsky, 2005:834). 
PDT’ye ait yapısal model Şekil 1’de verilmiştir. Sosyoloji, psikoloji, eğitim ve pazarlama alanında PDT kapsamında 
yapılan pek çok çalışma vardır.  

Şekil 1: PDT yapısal modeli. 

 

Kaynak: Ajzen, 1991. 
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Teknoloji Kabul Modeli “TKM”, Davis tarafından 1986 yılında, iş ortamında bilgi sistemlerinin kullanımının kabulü 
ya da reddini, bireylerin algıları, eğilimleri, davranış ve niyetleri arasındaki ilişkiyi açıklamak üzere geliştirilen, pek 
çok teknolojik yeniliğe genellenebilen ve bu yeniliklerin kullanımına uygulanan adaptasyon faktörlerini açıklamayı 
amaçlayan bir modeldir (Davis vd. 1989; Arı vd. 2016). Davis 1986 yılında kullanılan teknolojinin kritik inançlara 
hizmet edebilmesi ve örgütlerce kabul edilebilmesi için “algılanan kullanım kolaylığı (AKK)” ve “algılanan 
kullanışlılık (AK)” gibi inanç öğelerini de sisteme dâhil ederek daha kapsamlı bir yaklaşımı ele almıştır. Söz konusu 
iki inanç aynı zamanda bilgi teknolojisi sistemleri ve dış faktörlerce de etkilenmektedir. Sözü edilen dış 
değişkenler SN, çıktı kalitesi, imaj, meslekle ilişki, deneyim gönüllülük gibi farklı herhangi bir unsur olabilmektedir 
(Hartwick ve Barki 1994; Venkatesh ve Davis, 2000). TKM2 ise (Şekil 2) Klasik TKM’den farklı olarak algılanan 
faydayı etkileyebileceği düşünülen değişkenler olan sosyal etkilerin (SN’ler, gönüllülük ve imaj) modele entegre 
edilmesi ile oluşmuştur. Bu çalışmada, güven ve imaj dış faktör olarak çalışmaya dâhil edilmiştir. (Gümüşsoy, 
2009).  

Şekil 2: TKM2 

   

Kaynak: Venkatesh ve Davis, 2000.  

Çalışmada yer alan dışsal faktörler arasında bulunan güvene ait literatürde bulunan çalışmalar ışığında; Gefen vd. 
(2003) güvenin AK üzerinde pozitif etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Lien ve Yang (2014) çalışmalarında, güvenin 
tutum üzerinde önemli ölçüde doğrudan etkisi yanında, eWOM üzerinden de dolaylı etkisinin bulunduğunu 
belirtmişlerdir. Aynı zamanda kullanıcıların hizmet servisine duydukları güven arttıkça sistemi daha rahat 
kullandıkları elde edilen sonuçlar arasında yer almaktadır. İmaj pek çok çalışmada dikkat çeken bir unur olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Assael’e (1992) göre marka imajı “marka ve geçmiş deneyimlerden oluşan ve markanın 
tam bir görüntüsünü oluşturan inançlar” olarak tanımlanmıştır (Güven, 2007: 90). İmajın marka, mal ve hizmet 
sunumlarında müşterinin algısını olumlu ya da olumsuz etkileme yeteneğine sahip bir faktör olduğu söylenebilir 
(Zeithaml ve Bitner, 1996: 22). Baloğlu ve McClearly’e (1999) göre, hedef imaj potansiyel turistlerin seyahat etme 
davranışları üzerinde büyük etkiye sahiptir. Jalilvan vd. (2012) yapmış olduğu çalışmada, eWOM, destinasyon 
imajı, turistlerin niyet ve tutumları ve seyahat niyetlerini incelemiştir. Çalışmada, eWOM’un destinasyon imajını 
ve turistlerin seyahat niyetlerini pozitif yönde etkilediği, destinasyon imajı ve turistlerin tutumları arasında önemli 
bir ilişki olduğu, son olarak da seyahat niyetleri ve imaj arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

UYGULAMA 

Çalışmada YEM kullanılacak olup, uygulanması düşünülen model literatürde yer alan çalışmalar da dikkate 
alınarak Şekil 3’te verildiği gibi oluşturulmuştur. 

 Şekil 3: Araştırma Modeli. 
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Şekil 3’te belirtilen araştırma modeli kapsamında incelenecek olan ana hipotez ve alt hipotezler Tablo 1’de 
verilmiştir: 

Tablo 1: Araştırma modeli kapsamında incelenecek olan ana hipotez ve alt hipotezler 
Hipotez no Hipotez 
H0 Güven, imaj ve SN’un çevrimiçi tatil satın alma davranışı üzerinde etkisi yoktur. 

H1 Güven, imaj ve SN’un çevrimiçi tatil satın alma davranışı üzerinde etkisi vardır. 
H1.1 Imajın AK üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. 
H1.2 Imajın AKK üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. 
H1.3 Güvenin AK üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. 
H1.4 Güvenin AKK üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. 
H1.5 SN’un İmaj üzerinde doğrudan ve pozitif bir vardır. 
H1.6 SN’un Güven üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. 
H1.7 SN’un Tutum üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. 
H 1.8 SN’un AK üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. 
H1.9 Tutumun Niyet üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. 
H1.10 Niyetin Satınalma Davranışı üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. 
H1.11 AKK’nın AK üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. 
H1.12 AK’nın Tutum üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. 
H1.13 AKK’nın Tutum üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. 

Araştırma Kütahya ve Bilecik illerinde bulunan iki devlet üniversitesinde çalışan akademik personel ile 
sınırlandırılmıştır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 1208 akademik personel, Bilecik Şeyh Edebali 
Üniversitesi’nde 498 akademik personel görev yapmaktadır. Araştırma kapsamında gerekli olan verilerin 
toplanması için anket yöntemi kullanılmıştır. Hazırlanan anketler katılımcılara elden dağıtılmış olup, doldurulan 
anketler tekrar geri toplanmıştır. Araştırma süresince 346 anket doldurulmuş olup, bunlardan 17 tanesi hatalı ya 
da eksik doldurulduğu için çalışmaya dâhil edilmemiştir. 329 adet anket çalışma kapsamında değerlendirilmeye 
alınmıştır. Katılımcıların anket formunda bulunan sorulara verdikleri cevaplar SPSS ve Yapısal Eşitlik Modellemesi 
(YEM) programları kullanılarak analiz edilmiştir.  

Tablo 2: Ankette Yer Alan Soruların Oluşturulmasında Yararlanılan Kaynaklar. 
DEĞİŞKEN KAYNAK 
Güven Morgan ve Hunt (1994), Wong ve Sohal (2002), Güven (2007) 

İmaj Goldsmith ve Horowitz (2006) ve Henning –Thau ve Walsh(2004), Ural ve 
Perk (2012), O’loughlin ve Coenders (2004) 

TKM Algılanan Kullanışlılık (AK) Kwon vd (2014), Davis (1989), Davis (1991). 
Algılanan Kullanım Kolaylığı (AKK) Kwon vd.(2014), Goldsmith ve Horowitz (2006) ve Henning –Thau ve 

Walsh (2004),  Davis (1989), Davis (1991) 

Planlı 
Davranış 
Modeli 

Tutum Davis (1991), Taylor ve Todd (1995) 

Satın Alma Niyeti Davis (1989), Lin vd. (2013) Kwon vd. (2014), Uğur ve Turan (2016) 

Satın Alma Davranışı Linn (2007), Arslan (2018). 
SN Shih ve Fang, Maditinos vd. 

BULGULAR 

Ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla Cronbach Alfa değerinin yanı sıra, soru ile bütün arasındaki korelasyon 
yöntemi olan (Item total Correlation) çalışma kapsamında değerlendirilmiştir (Özdamar, 2013). SPSS programı ile 
yapılan güvenirlik analizinde Güven ölçeğine ait Cronbach's Alpha değeri 0,863; standardize edilmiş Cronbach's 
Alpha değeri ise 0,866 olarak bulunmuştur. İmaj ölçeğinde 5, 6 ve 7 numaralı sorulara ait Cronbach's Alpha 
değeri ölçeğin genel Cronbach's Alpha değerinden büyük olduğu için sorular ölçekten çıkartılarak analiz 
tekrarlanmıştır. Son durum için, İmaj ölçeğine ait Cronbach's Alpha ve standardize edilmiş Cronbach's Alpha 
değerleri 0,851 olarak hesaplanmıştır. TKM için yapılan güvenirlik analizi sonuçlarına göre, 13, 27 ve 28 numaralı 
soruların Cronbach's Alfa değerleri TKM ölçeğine ait genel Cronbach's Alfa değerinden büyük olduğu için bu 
sorular ölçekten çıkartılıp analiz tekrarlanmış, yeni durum için Cronbach's Alfa katsayısı 0,943 ve standardize 
edilmiş Cronbach's Alpha değerleri 0,944 bulunmuştur. PDT için Cronbach's Alfa değeri 0,941 ve standardize 
edilmiş Cronbach's Alpha Based değeri ise 0,943 olarak bulunmuştur. Ölçeğe ait sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3: Ölçeğe Ait Güvenirlik Test Sonuçları.                               

Güvenirlik Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items 

Soru sayısı 

Güven 0,863 0,866 4 
İmaj 0,851 0,851 4 
TKM2 0,943 0,944 13 
PDT 0,941 0,943 14 
SN 0,861 0,861 4 
Ölçeğin Bütünü   39 

Keşfedici Faktör Analizi (KFA)’nın başlıca amacı; aralarında ilişki bulunduğu düşünülen çok sayıdaki değişken 
arasındaki ilişkilerin anlaşılması ve yorumlanmasını kolaylaştırmak için daha az sayıdaki temel boyuta indirgemek 
veya özetlemektir. Davranış bilimlerinde KMO değerinin 0,60’dan yüksek olması, faktör analizi yapılabilmesi için 
yeterli görülmektedir (Büyüköztük, 2002). KFA kapsamında veriler üzerinde ilk olarak (KMO) ve Bartlett test 
analizleri yapılmıştır. Çalışmada, yapılan Barlett Küresellik Testinde X2 değerinin anlamlı olduğu görülmüştür. 
Çalışma dâhilinde ölçekte yer alan Güven, İmaj, TKM, eWOM, PDT değişkenlerine ait KMO değerlerinin 0,60’ın 
üzerinde olduğu görülmektedir (bkz. Tablo 4).  

Tablo 4: Keşfedici faktör analizi sonuçlarına göre faktörlerin KMO değerleri. 
Faktörler KMO değerleri 
Güven 0,814 
İmaj 0,801 
TKM2 0,926 
PDT 0,892 
SN 0,746 

Yapılan analizler sonucunda, faktör yükleri 0,30’un altında olan maddeler ile iki faktördeki yükleri arasında en az 
0,100 olmayan maddelerin, faktör yükü, iki faktöre de dağılmasının göstergesi olması nedeniyle atılması 
gerekmektedir (Balcı, 2009; Büyüköztürk, 2002). Bu çerçevede ilk aşamada, ölçeğin boyutlarını belirlemek için 
temel bileşenler analizi yapılmıştır. Ölçeğin birbirinden ilişkisiz faktörlere ayrışıp ayrışmadığını görmek için ise 
Varimax dik döndürme tekniği uygulanmış ve faktör yükleri incelenmiştir. 
Tablo 5: Keşfedici Faktör Analizi Sonuçları 

 Değişkenler Faktör Yükleri Cronbach 
Alpha 

KMO 

Güven 

Güven 0,839 

0,863 0,814 
Güven 0,872 
Güven 0,893 
Güven 0,772 

İmaj 

Imaj  0,805 0,851 0,801 
Imaj  0,871 
Imaj  0,810 
Imaj  0,839 

TKM 

Algılanan Kullanışlılık 1 0,594  

0,956 0,926 

Algılanan Kullanışlılık 2 0,817  
Algılanan Kullanışlılık 3 0,739  
Algılanan Kullanışlılık 4 0,788  
Algılanan Kullanışlılık 5 0,759  
Algılanan Kullanışlılık 6 0,726  
Algılanan Kullanım Kolaylığı 1  0,583 
Algılanan Kullanım Kolaylığı 2  0,641 
Algılanan Kullanım Kolaylığı 3  0,776 
Algılanan Kullanım Kolaylığı 4  0,774 
Algılanan Kullanım Kolaylığı 5  0,834 
Algılanan Kullanım Kolaylığı 6  0,755 

PDT Tutum1 0,826  0,941 0,892 
Tutum2 0,893  
Tutum3 0,901  
Tutum4 0,709  
Satın Alma Niyeti1  0,656 
Satın Alma Davranışı2  0,708 
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Satın Alma Davranışı3  0,788 
Satın Alma Davranışı4  0,865 
Satın Alma Davranışı4  0,721 

SN 

SN 0,803 

0,861 0,746 
SN 0,836 
SN 0,873 
SN 0,847 

Yapılan KFA sonucu araştırma modeli revize edilmiş olup, elde edilen model Şekil 4’te verilmiştir. 

Şekil 4: KFA Sonucu Araştırma Revize Edilmiş Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 6: KFA sonrasında revize edilen modele ait hipotezler 
Hipotez No Hipotez 
H0 Güven, imaj ve SN’un çevrimiçi tatil satın alma davranışı üzerinde etkisi yoktur. 
H1 Güven, imaj ve SN’un çevrimiçi tatil satın alma davranışı üzerinde etkisi vardır. 
H1.1 Imajın AK üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. 
H1.2 Imajın AKK üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. 
H1.3 Güvenin AK üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. 
H1.4 Güvenin AKK üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. 
H1.5 SN’un İmaj üzerinde doğrudan ve pozitif bir vardır. 
H1.6 SN’un Güven üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. 
H1.7 SN’un Tutum üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. 
H 1.8 SN’un AK üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. 
H1.9 Niyetin Satınalma Davranışı üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. 
H1.10 AKK’nın AK üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. 
H1.11 AK’nın Tutum üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. 
H1.12 AKK’nın Tutum üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. 

Doğrulayıcı Faktör Analzi (DFA), verinin temelindeki yapıyı değerlendiren Keşfedici Faktör Analizinin bir uzantısıdır 
ve belirleme işlevini, hipotez kurmaya yönelik bilgi edinilmesini sağlamaya çalışan KFA’dan farklı olarak; 
belirlenen faktörler arasında yeterli düzeyde ilişkinin olup olmadığını, hangi değişkenlerin hangi faktörlerle ilişkili 
olduğunu, faktörlerin birbirlerinden bağımsız olup olmadığını, faktörlerin modeli açıklamakta yeterli olup 
olmadığını sınamak için kullanılır (Raykov T., 2004, 299-331).  
Tablo 7: Araştırma Modeline ait yol analizi sonuçları. 
Uyumluluk endeksleri Modifikasyon Sonrası Kabul Edilebilir Değer 
Genel model uyumu 
X2(CMIN) 872,656  
Serbestlik derecesi (df) 310  
CMIN/df 2,661 Χ2/sd ≤5 
Karşılaştırmalı Uyum Endeksi 
NFI 0,863 0,90≤NFI≤0,95 
CFI 0,906 0,90≤ CFI ≤0,95 
RMESA 0,074 0,05≤ RMSEA≤0,8 
Mutlak Uyum Endeksi 
GFI 0,848 0,90≤ GFI ≤0,95 
AGFI 0,815 0,85≤ AGFI≤0,90 
TLI 0,894 0,90≤ NNFI(TLI) ≤0,95 
IFI 0,907 0,90≤ RFI ≤0,95 

İmaj 

Subjektif norm 

Güven 
 

AKK 

AK 

SATINALMA TUTUM 
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Literatürde YEM ile yapılan çalışmalarda AMOS Paket programında yer alan yaklaşık 25 uyum iyiliği testinden en 
az 4, en fazla 8 tanesi model açıklanırken kullanılmaktadır.  En çok kullanılan indeksler X2, GFI, NFI, CFI, NNFI, 
SRMR, AGFI, TLI, RMSEA’dır. Tablo 7’de görüldüğü üzere araştırma dâhilinde TKM2 modeline ait CMIN/df değeri 
2,661; NFI değeri 0,863; GFI değeri 0,848; RMESA değeri 0,074, CFI değeri 0,906 olarak ölçülmüştür. Tablo 8’de 
belirtildiği gibi; araştırma hipotezlerinden H1.2, H1.4, H1.5 H1.6 H1.7, H1.8, H1.13 hipotezleri desteklenmiş, H1.1, H1.3, 
H1.8, H1.11, H1.12, hipotezleri ise desteklenmemiştir. 

Tablo 8: Çalışmaya Ait  Hipotezler  
Hipotez No Hipotez  
H0 Güven, imaj ve SN’un çevrimiçi tatil satın alma davranışı üzerinde etkisi yoktur. Desteklenmedi  

H1 Güven, imaj ve SN’un çevrimiçi tatil satın alma davranışı üzerinde etkisi vardır. Desteklendi  
H1.1 Imajın AK üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. Desteklenmedi 
H1.2 Imajın AKK üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. Desteklendi 
H1.3 Güvenin AK üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. Desteklenmedi 
H1.4 Güvenin AKK üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. Desteklendi 
H1.5 SN’un İmaj üzerinde doğrudan ve pozitif bir vardır. Desteklendi 
H1.6 SN’un Güven üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. Desteklendi 
H1.7 SN’un Tutum üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. Desteklendi 
H 1.8 SN’un AK üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. Desteklenmedi  
H1.9 Tutumun Satınalma Davranışı üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. Desteklendi 
H1.10 AKK’nın AK üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. Desteklenmedi 
H1.11 AK’nın Tutum üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. Desteklenmedi 
H1.12 AKK’nın Tutum üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. Desteklendi  

Şekil 5: Çalışmaya Ait Nihai Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Çalışmada Planlı Davranış Teorisi ve Teknoloji Kabul Modeline Subjektif Norm, Güven ve İmaj gibi dışsal faktörleri 
ekleyerek elde edilen TKM2 modeli kapsamında tüketicilerin e-ticaret vasıtası ile turizm hizmetleri satın alma 
davranışları incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan analizler sonrasında imaj ve güvenin Algılanan kullanım Kıolaylığı 
vasıtası ile tutumu tutumun ise satın alma davranışını etkilediği, subjektif normun ise imaj, güven ve tutumu 
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Turizm hizmetlerini elektronik seyehat acentaları vasıtası ile satın almak isteyen 
potansiyel tüketiciler, hizmet ürünleri ya da site imajlarından, duyulan güvenden ve tüketim kararını etkileyen 
sosyal baskıdan etkilenmektedir.  
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ÖZ 

Azerbaycan ve Özbekistan Hazar denizinin iki kıyısında bulunan iki kardeş ülke… SSCB çok yakın ilişkileri bulunan iki 
Cumhuriyet bağımsızlığını kazandıktan sonra da bu ilişkileri sürdürdü.  Azerbaycan'la Özbekistan arasında doğrudan 
karşılıklı ilişkilerin kurulması her iki ülkenin henüz SSCB yönetiminde olduğu dönemde başladı. Bu amaçla 1990 yılının 
Ekim ayında Azerbaycan heyeti Taşkent şehrine resmi ziyareti gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhuriyetinin Özbekistan 
Cumhuriyetindeki Büyükelçiliği 1996 senesinde faaliyete başladı.  Özbekistan Cumhuriyetinin Azerbaycan 
Cumhuriyetindeki Büyükelçiliği 1998 senesinin Mayıs ayında göreve başladı. Azerbaycan'la Özbekistan arasındaki 
ilişkiler 2 taraflı ve çok taraflı olarak, çeşitli biçim ve araçları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. İki devlet arasında 
ilişkiler devlet ve hükümet temsilcilerinin karşılıklı ziyaretleri, çeşitli uluslararası ve ulusal kurumlar çerçevesinde 
toplantılar, telefon görüşmeleri, nota değişimi, büyükelçilik ve konsolosluk düzeyinde ilişkiler vb. şekillerde 
gerçekleşmektedir. İkili ilişkilerin kurulduğu 1995 senesinden 2018 senesine kadar Azerbaycan ve Özbekistan 
Cumhuriyetleri arasında Cumhurbaşkanları seviyesinde 8 görüşme yapıldı. Araştırmada Azerbaycan ve Türkiye 
Türkçelerinde, aynı zamanda Rusça ve diğer dillerde bulunan çeşitli resmi kaynaklara ve uluslararası kurumların 
bilgilerine dayanarak iki ülke arasındaki ilişkilerin bugünü ve yarını gözler önüne serilmeye çalışıldı. 

Anahtar kelimeler: Azerbaycan, Özbekistan, SSCB, Tarihi İpek Yolu, ekonomi 

Azerbaycan'la Özbekistan arasında doğrudan karşılıklı ilişkilerin kurulması her iki ülkenin henüz SSCB yönetiminde 
olduğu dönemde başladı. Bu amaçla 1990 yılının Ekim ayında Azerbaycan heyeti Taşkent şehrine resmi ziyareti 
gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında 1991-1995 yılları ve sonraki perspektif için Azerbaycan SSC ile Özbekistan SSC 
arasında ekonomik, bilimsel-teknik ve kültürel işbirliği hakkında hükümetler arasında anlaşma imzalandı. Anlaşma 
Azerbaycan'la Özbekistan arasında iki müttefik ülkenin egemenliği ve karşılıklı fayda alması ilkesine dayanan ikili 
ilişkilerin yeni aşamaya geçtiğinden haber veriyordu(1). 

1 Eylül 1991'de Özbekistan Cumhuriyeti, 18 Ekim 1991'de Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan ettiler. O 
zamandan yirmi yedi yıl geçti. Belli ki, devletlerin yaranması ve dünya haritasında oluşması açısından uluslararası 
ilişkilerde bu çok kısa zaman dilimidir.  

İki ülke arasında diplomatik münasebetler 2 Ekim 1995'de başladı. Azerbaycan Cumhuriyetinin Özbekistan 
Cumhuriyetindeki Büyükelçiliği 1996 senesinde faaliyete başladı.  Özbekistan Cumhuriyetinin Azerbaycan 
Cumhuriyetindeki Büyükelçiliği 1998 senesinin Mayıs ayında göreve başladı(2).  

Azerbaycan'la Özbekistan arasındaki ilişkiler 2 taraflı ve çok taraflı olarak, çeşitli biçim ve araçları kullanılarak 
gerçekleştirilmektedir. İki devlet arasında ilişkiler devlet ve hükümet temsilcilerinin karşılıklı ziyaretleri, çeşitli 
uluslararası ve ulusal kurumlar çerçevesinde toplantılar, telefon görüşmeleri, nota değişimi, büyükelçilik ve 
konsolosluk düzeyinde ilişkiler vb. şekillerde gerçekleşmektedir(1). İkili ilişkilerin kurulduğu 1995 senesinden 2018 
senesine kadar Azerbaycan ve Özbekistan Cumhuriyetleri arasında Cumhurbaşkanları seviyesinde 8 görüşme yapıldı.  
Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov Azerbaycan’ı 4 kes (26-27 Mayıs 1996, 7-8 Eylül 1998, 11-12 Eylül 2008, 
11-12 Ekim 2012) seferde bulundu.  Azerbaycan Cumhurbaşkanları Haydar Aliyev 2 kes (20-21 Ekim 1996, 18-19 
Haziran 1997) ve İlham Aliyev 2 kes (23-24 Mart 2004, 27-28 Eylül 2010) olmakla toplam 4 kes Özbekistan’ı ziyaret 
ettiler(2). Bu ziyaretlerin 2-si iş gezisi (20-21 Ekim 1996 – H. Aliyev Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 
Dördüncü Zirvesine katılmak üzere Özbekistan’a; 7-8 Eylül 1998 İ. Kerimov “Tarihi İpek Yolu”nun yeniden berpası ile 
ilgili kongreye katılmak üzere Azerbaycan’a) 6-sı resmi ziyarettir. 

Belirtilen altı resmi ziyaret sırasında uluslararası, hükümetler ve idareler arasında belgelerin imzalanması işbirliğinin 
daha da genişletilmesi için bir zemin oluşturuldu, iki ülke arasındaki ilişkilerin temeli sağlamlaştırıldı. Karşılıklı 
faaliyetin uzun vadede yeni istikametleri belirlendi. Bu güne kadar Özbekistan ve Azerbaycan arasında ikili ilişkileri 
kapsamlı şekilde düzenleyen 110-dan fazla normatif-hukuki belge imzalandı(3). 

İslam Kerimov döneminde Özbekistan Ermenistan'la diplomatik ilişkiler kurmaktan imtina etti ve kesin şekilde işgal 
altındaki topraktan askeri birliklerini çıkartılmasını talep etmesi Azerbaycan’la ilişkiler açısından özellikle önem arz 
ediyor. 2 Eylül 2016-da İ. Kerimov vefat etti ve Özbekistan’da 4 Aralık’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini görevi 



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

326

geçici olarak yürüten Şevket Mirziyoyev kazandı. Bu tarihten sonra Özbekistan uluslararası ilişkilerde yeni bir döneme 
girdi. 

Ticari ve ekonomik ilişkiler, ikili işbirliğinin öncelikleri arasındadır. Bu alanda işbirliği serbest ticaret rejiminde 
gerçekleştirilmekte ve ekonominin çeşitli alanlarını kapsamaktadır. Bugün Özbekistan Azerbaycan'a ulaşım araçları, 
demir dışı metaller, eczacılık ürünleri, gübreler, elektrik ve elektronik cihazlar, tarım ürünleri tedarik ediyor. Ayrıca, 
ulaşım, turizm ve diğer alanlarda hizmet satın alınmakta. Azerbaycan Özbekistan'a ağırlıklı olarak mekanik cihazlar, 
şekerleme ürünleri, çeşitli organik ve kimyasal bileşikler, bronzlaşma ve boyama ekstratlar ihraç ediyor. 

17 Kasım 2017-de ayının Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Ali 
Şir Sultanovu kabul etti.  

Görüşme sırasında Sultanov Azerbaycan Cumhurbaşkanına Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in 
selamlarını ve iyi dileklerini iletti. Ayrıca Özbek devlet başkanının tüm olanakları kullanarak ikili ilişkilerin geliştirilmesi 
fikrinde olduğunu belirtti. Başbakan muavinin sözlerine göre Özbekistan Cumhurbaşkanı Azerbaycanlı meslektaşı ile 
görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyor, bu buluşun etkili ve verimli geçmesi için aktif hazırlık gidiyor. Cenap Sultanov yeni 
kullanıma açılan Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun bölgeye önemini özellikle vurguladı(4).  

Görüşmede, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında 2018 yılı için ikili askeri işbirliği planı 
imzalandı. İkili askeri işbirliği planına göre, Azerbaycan ve Özbekistan arasında askeri, askeri-teknik, askeri eğitim, 
alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi, uzmanlardan oluşan grupların karşılıklı seferlerinin düzenlenmesi düşünülüyor. 

Özbekistan Cumhuriyeti Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçisi Şerzod Fayziyev: “Son yıllarda Özbekistan ve 
Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesi stratejik ortaklık seviyesine yükselmiştir. Ülkemizin dikkati dışında hiçbir işbirliği 
alanı bulunmamaktadır. 

Bu açıdan, yakın gelecekte Azerbaycan ve Özbekistan arasında merhum liderler tarafından oluşturulan geleneğin 
daha geniş kapsamda gelişmesinin tanık olacağız. 
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CAN BITCOIN EVER BE AN INTERNATIONAL CURRENCY? 

Most Gulnahar Banu 

Department of Economics, Institute of Social Sciences, Ibn Haldun University 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to analyze the potentiality of bitcoin as an international currency. For this purpose, 
at first, the properties of an international currency are discussed. Later, one of the property is tested by applying 
VAR model. The dependency of bitcoin is one of the controversial topic regarding bitcoin. To test this property, 
the relationship between bitcoin and dollar parity is analyzed by applying VAR model with daily data from 17-8-
2010 to 29-3-2018. It is found that the coefficients are not significant and there is no causal relationship 
between variables of interest. In addition to this, when subject to shock the response is not remarkable. 

Keywords: Bitcoin, International Currency, Dollar- Euro Parity, Gold, VAR Model. 

Jel Classification: E47, F31 

INTRODUCTION 

In the era of globalization, cryptocurrencies are the next level of technological development, which is based on 
the idea of decentralized money.  Although the technology is new but the concept of decentralized currency is 
not new in economic literature. Centuries before advocates of free markets proposed that the best government 
is the least active one. But the authority of printing money makes the government the most powerful decision 
maker and there remains incentives for the government to misuse this power. What if this power is given to the 
market? Will it be an efficient solution of price instability caused by central banks through printing money or 
business cycle? In fact one of the renowned economist Friedrich August von Hayek, answered these questions. 
He wrote a book named “Decentralization of Money” to address this issue. In his book, he proposed that the 
monopoly of printing money should be stopped as a cure of unemployment and depression (Hayek, 1976: 13). 
His proposition was not accepted by any country or government. The government monopoly of printing money 
continued to exist unchallenged for more than three decades after publishing Hayek’s book. 

After the financial collapse of 2009 people were unsecured about the prevailing monetary system and were 
relatively open to new system. So that was the perfect time for the introduction of cryptocurrency and bitcoin 
was presented shortly. No other cryptocurrency became the frequent topic of news headline as bitcoin. Bitcoin 
became popular because it does not depend on government or any other financial organizations which may 
misuse it latter on. So no trust on a third party is required in that sense (Nakamoto, 2008). 

Bitcoin became popular because it does not depend on government or any other financial organizations which 
may misuse it latter on. So no trust on a third party is required in that sense But at first it is important to know 
the properties of international currency and how bitcoin is compatible with them. 

PROPERTIES OF INTERNATIONAL CURRENCY AND BITCOIN  

In this section, the potential of bitcoin as an international currency will be discussed. In this regard it is important 
to know the properties of a great international currency and look for the compatibility of bitcoin. According to 
Robert Mundell, there are seven features of a great international currency (Mundell,1999:441). The first feature 
is a large transaction area. Bitcoin transaction is increasing day by day. In March 2015, daily transaction volume 
was 200,000 bitcoin which value was about 50 million US dollar and market value of total bitcoin in circulation 
was 3.5 billion US dollar (Böhme, et al, 2015:213). In 2nd April 2018, daily transaction volume was 22138, the 
value of which was approximately 705 million US dollar. The market value of total bitcoin in circulation was 118.5 
billion (blockchain.info). Bitcoin use is not limited to any country or any continent, countries from all over the 
world has bitcoin users which makes bitcoin a potential international currency. 

The second feature is stable monetary policy. Third feature is the absence of control. No international currency 
is completely independent of government control as the supply of the currency is ensured by government. 
However, it is strongly advocated that bitcoin is not controlled by any government or organization and it is 
completely independent. In this study, this feature will be tested by analyzing the effect of euro dollar parity on 
bitcoin price as euro and dollar are the most used currency. If bitcoin is completely an independent currency, 
then it must not be dependent on other currency and in this study dollar and euro are taken as representative 
currencies. If bitcoin is dependent to other currencies like euro and dollar, then it must be affected by the 
monetary policy applied to those currencies. In that case the second feature is also related to the third feature. 
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For this reason, this topic is important. 

Other features are: strong central state, backed by gold or silver, a sense of permanence and low interest rate. 
Unlike euro or dollar, bitcoin is not dependent on any strong central state. It is not backed by gold or silver. 
Because of its new entrance to the market, a sense of permanence is not developed. And interest is not a matter 
of concern here.  

Apart from these, volatile price is one of the biggest weakness of bitcoin. In graph (1) the price of bitcoin is 
shown from January 2017 to January 2018. The price range was from 1000 to 20000. In 18th December 2017 
bitcoin price became 19,498.63 US dollar which is the highest price of bitcoin in history. After that, the tendency 
is more towards falling than raising. 

Graph 1. One Year Price of Bitcoin 

 

Source: https://www.gold.org/research/cryptocurrencies-no-substitute-for-gold 

However, above mentioned features were essential for past international currencies like dollar and euro. In 
future, some of these features may not be as important as those were in the past or at present. 

LITERATURE REVIEW 

In the literature, bitcoin got a lot of attention. But a small number of them studied about its monetary feature. 
For example, (Dyhrberg, 2015) and (Dyhrberg, 2016) by applying GARCH model found that bitcoin can be 
classified something in between gold and US dollar. Whereas, (Al-Khazali, Elie & Roubaud, 2018) found that 
bitcoin is different from gold. In contrary to these findings, (Bouoiyour and Selmi, 2015) concluded that bitcoin 
cannot be regarded as a mature currency. 

To best of my knowledge there is hardly any study which analyzed the potentiality of bitcoin as a future 
international currency. However, there are studies that analyzed the dependency of bitcoin on other currencies. 
For example, (Szetela, Mentel & Gędek, 2016) tried to identify the relationship between the exchange rate for 
bitcoin to euro, dollar and other leading currencies.  By applying GARCH model they have found some 
dependency of bitcoin on US dollar and Euro. However, their ARMA analysis have shown no such dependency. 

METHODOLOGY 

In this study, VAR model is used. This model is suitable for analyzing bilateral relationship. In real life unlike in 
econometric model a variable can be influenced by so many other variables and even by its own lags. The 
strength of VAR model is the inclusion of lag values. However, the reason behind the selection of VAR model in 
this study is, it can capture one-way relationship which is also referred as blocked exogeneity.  

This model was first developed by Christopher A. Sims in 1980’s. He rose serious objection towards standard 
econometric model at that time. He proposed an alternative to the then standard econometric model. Although 
VAR model was introduced as non-standard econometric model, it became popular (Sims,1980). VAR model 
outlined by James D. Hamilton looks like: 
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ttttt yyycy     .....2211      (1) 

Equation (1) represents a ρth order VAR(ρ) where yt is an (n x 1) vector which contains a set of random variables. 
For example, one of the element of yt can be denoted as y1t which may represent bitcoin price and other one 
may represent dollar-euro parity for the year t. In equation (1), c denotes an (n x 1) vector of constants and βj 
represents an (n x n) matrix of autoregressive coefficient for j=1,2,3….ρ. Finally, εt is an (n x n) vector which is 
vector generalization of white noise (Hamilton, 1994: 257-258). 

DATA SET AND ECONOMETRIC MODEL  

For estimating the VAR model, daily (5 days week) price of bitcoin is collected from 
(https://spreadstreet.io/database/) and parity data is collected from FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis) 
starting from 17/08/2010 to 29/03/2018. Daily series are prone to inflation. To solve the problem of inflation, 
the series used here are transformed into rate of return. Equation (2) represents the formula used to transform 
both series. 
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In this study, Eviews 10 statistical software is used. Before constructing the VAR model, it is important to see the 
stationary condition of both the series. For this purpose, Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit test is performed. 
The results are given below: 

Table 1: ADF Unit Root Test Results 
 Bitcoin Parity 
 t- Statistics Critical Value 

(5%) 
P- Value t- Statistics Critical Value 

(5%) 
P- Value 

Level -45.79633 -2.862797 0.0001  -41.99954 -2.862995 0.0000 

In table 1, by comparing with the critical values at 5% level of significance, it is found that both bitcoin and parity 
series are stationary at level. Therefore, both the series are stationary and suitable for the VAR analysis. 

 VAR model can also be expressed like ordinary least square, but it becomes very long as it includes log values of 
all the variables.  
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In equation (3), bitcoint

 

represents the rate of return form of bitcoin price for t period which is the dependent 
variable. Β0 is the intercept and m=2, β1 to β2 are coefficients of lag values of bitcoin while α1 to α2 are 
coefficients of dollar-euro parity. Similarly, in equation (4), parityt is the dependent variable. 

EMPIRICAL RESULTS 

Before presenting the results, it is important to look for the stability of the model. If the model is not stable, then 
the results cannot be generalized. For this reason, unit root circle is given below. 
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Graph 2: Unit Root Circle 

 

As it can be seen from graph, no point is outside the circle which means the VAR model is stable. Unit root table 
also confirms that no root lies outside of unit circle and VAR satisfied stability condition. VAR estimation results 
for only variables of interest are presented in table 2. 

Table 2: VAR Estimation Results 

Variables Coefficients Standard Deviations t-Values 

Bitcoin (-1) 0.001902 0.00169 1.12219 

Bitcoin (-2) -0.002042 0.00169 -1.20617 

Parity (-1) 0.503343 0.35588 1.41434 

Parity (-2) 0.389303 0.36059 1.07964 

As it can be seen from the table 2, t-values are less than 2, which means no variable is significant. Granger 
causality test is also performed to see the way of relationship. It confirms that there is no causal relationship 
between bitcoin price and dollar-euro parity.  

Graph 4: Response of bitcoin to parity 
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According to impulse response function, when one standard deviation shock is given to parity the response of 
bitcoin is hardy noticeable. As it can be seen from graph 4, after first lag the effect is mostly positive and after 
fourth lag the effect has gone. 

On the other hand, the response of parity to one standard deviation positive shock to bitcoin is at first positive, 
later on it becomes negative. From lag 1 to 2 the response is positive and from lag 3 to 4 the response is 
negative. 

Graph 5: Response of parity to bitcoin 

 

In this study, it is found from the VAR results that, there is no significant relationship between bitcoin price and 
dollar-euro parity. Granger causality test also confirms that. However, from impulse response function it is found 
that when one standard deviation shock is given to Euro-dollar parity, after first lag bitcoin price responded 
positively although the response was hardly noticeable. 

CONCLUSION 

Bitcoin is the most popular cryptocurrency which outlined to be decentralized and independent of any kind of 
government influence. In this study, the dependency of bitcoin on other currency is analyzed. The independency 
of bitcoin is important because it has some profound consequences. For example, if bitcoin is dependent on any 
government or organization then there remains the possibility of manipulation. Another reason is, it may not be 
qualified as future international currency as independency is a desired feature of international currency. In this 
study, dollar and euro are taken as the representative currencies and the relationship between dollar-euro parity 
and bitcoin price is analyzed. It is found from the VAR results that, there is no significant relationship between 
them. Granger causality test also confirms that. However, from impulse response function it is found that when 
one standard deviation shock is given to Euro-dollar parity, after first lag bitcoin price responded positively but 
the effect was hardly noticeable. Although bitcoin satisfied some of the desired properties, most of the 
properties are required to be tested and it is too early to conclude that bitcoin is not eligible to be an 
international currency. 
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TÜRKİYE’DE FACTORİNG UYGULAMALARININ ORTAYA ÇIKIŞI VE 2000’Lİ YILLARDA EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ  

Gözde ÇELEBİGİLLER  

Karabük Üniversitesi 

ÖZ 

Ülkelerin uzmanlığına bağlı olarak ürettikleri hizmet ve ürünlerin farklılık göstermesi veya üretilen ürün ve 
hizmetlerin ihtiyaçlarından fazla olması, ülkelerin birbirleri ile ticaret yapmasına neden olmuştur. Uluslararası 
ticaretin sağlam olarak gerçekleşmesi için belirli finansal teknikler ve kurallar oluşturulmuştur. Alternatif bir 
finans tekniği olan faktoring hem uluslararası hem de ulusal ticarette finansman kaynağı olurken diğer yandan 
tahsilat riskini de ortadan kaldırmaktadır. Ülkeler arası ticarette yeni pazarlara açılmayı amaçlayan işletmeler için 
faktoring; garanti, tahsilat ve finansal hizmetleri ile kolaylık sağlayan finansal bir araç olarak kullanılmaktadır. 
Faktoring sistemi ilk olarak Türkiye’de bankalar tarafından uygulanmış ve ilk uygulama 1987 yılında İktisat Bankası 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye faktoring sistemine bakıldığında GSYH da aldığı payla dünyada 8, toplam 
işlem hacmi sıralamasında ise Avrupa’da 9. sırada yer almaktadır. Günümüzde faktoring işlemlerine bakıldığında 
ise iç ticaret finansmanında devam ettiği görülmektedir. Uluslararası en iyi faktoring şirketleri içinde yer alsak da, 
bunun %75’lik kısmını yurt içi faktoringler oluşturmaktadır. Ülkemize ihracatı teşvik amacıyla giren faktoring 
sistemi amacından uzak, özellikle KOBİ işletmelere yüksek maliyetlerle finansman sağlayan bir faktör haline 
gelmiştir. Bu çalışma ile faktoring uygulamasının tarihsel gelişimi ele alındı ve daha sonrasında Türkiye’deki 
gelişimi hakkında bilgiler verilip büyüme üzerindeki etkisine bakıldı. 

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Faktoring, Finansman 

EMERGENCE OF FACTORING APPLICATIONS IN TURKEY AND ITS EFFECT ON ECONOMIC GROWTH IN 2000’S 

ABSTRACT  

Depending on the expertise of the countries, the products and services produced or the products and services 
produced differed from the needs of the countries and caused the countries to trade with each other. Certain 
financial techniques and rules have been established to ensure that international trade takes place in a sound 
manner. Factoring, which is an alternative finance technique, is a source of financing in both international and 
national trade, while eliminating the risk of collection. Factoring for businesses aiming to open up new markets 
in cross-border trade; it is used as a financial tool that provides convenience with guarantee, collection and 
financial services. Factoring system was first applied by banks in Turkey and the first application was made by 
Economy Bank in 1987. Referring to Turkey factoring system Turkey is in the 8th place with the share of GNP and 
the total transaction volume ranking ranks 9th in Europe. At the present time considering factoring transactions, 
it is observed that domestic trade finance continued. Even though we take part in the best international 
factoring companies, 75% of this is domestic factoring. The factoring system, which enters into exportation in 
order to encourage exportation to our country, has become a factor that provides financing to SME enterprises 
at high costs, far from its aim. This study discuss the historical development of the factoring application and later 
give information about the development in Turkey and than determine the impacts of factoring on the growth. 

Keywords: Foreign Trade, Factoring, Finance   

FAKTORİNGİN TANIMI VE UYGULAMA TÜRLERİ 

Faktoringin Tanımı 

Faktoring garanti, tahsilat ve finansman hizmetlerinin bir arada sunulduğu finansal bir yöntem olup, mal veya 
hizmet satışından kaynaklı vadeli alacakların bir faktoring şirketine devredilmesi yoluyla, bu alacakların faktoring 
şirketi tarafından yönetilmesidir. (Köse, 2008, s. 3) 

Kısaca; İşletmelerin mal ve hizmet satışından doğan vadeli alacaklarını Faktoring şirketine devrederek, garanti, 
tahsilat ve finansman hizmeti alması olarak tanımlanabilir. 

İşlemin faktoringe söz konusu olması için “vadeli bir alacağın” olması gerekir. Faktoring ’den söz etmek için 
mutlaka vadeli alacak olması gerekir aksi durumda faktoring söz konusu olamaz. 

Faktoring işlemi, işletme ile faktoring şirketi arasında yapılan sözleşme ile başlar ve şirket müşterisine aşağıdaki 
hizmetleri sağlamaya çalışır. 

 Vadeli satıştan kaynaklı alacakların günü geldiğinde tahsil edilmesi  



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

334

 Alacakların muhasebe kaydı tutulması  
 Devir aldığı alacaklara karşı belli bir oranda kredi sağlama  
 Alacakların tahsil edilememesi söz konusu olduğunda müşteriye koruma altına alması (Tandoğan, 2002, 

s. 251) 

FAKTORİNGİN TARİHSEL GELİŞİMİ  

İlk faktoring işlemleri Akdeniz kıyılarında bulunan ticari üstlerde, satış acentesi olarak uygulandığı bilinmektedir. 
Tacirler mallarını satmak için bu acentelere gönderiyorlar, acenteler ise malları sattıktan sonra kendilerine 
komisyonlarını alıp kalan ödemeyi tekrar tacire gönderiyor. (Kocaman, 1994, s. 6) 

Fenikeliler Akdeniz bölgesinde bir acenteye sahiptiler ve ilk faktoring uygulamasını kullanan Fenikeliler olmuştur. 
(Tomanbay, 2001, s. 171) 

Fenikeliler başlayan faktoring işlemi uzun süre ilkel yollarla yapılmış olsa da, alınan bazı ekonomik ve siyasi 
kararlar sonucunda modern şeklini almaya başlamıştır. 

“Modern faktoringin tarihçesi ABD’de 1890 yılında başlamış olduğu kabul edilmekte ve bunda aynı dönemde 
çıkmış bulunan MC. KİNLEY Gümrük tarifesinin etkili olduğu söylenmektedir. MC KİNLEY Gümrük Tarifesi ile 
ABD’ye Avrupa tekstilinin ithali engellenmiş ve böylece ABD’de Avrupa tekstil fabrikatörlerinin mallarının satılması 
ve alacaklarının tahsil edilmesi işini üstlenmiş olan Amerikalı faktörler, pazarlarını kaydetmiş oldular. Bunun 
sonucu depolama ve satış faaliyetlerine ihtiyaç olmadığından alacağın tahsili ödeme riskinin üstlenilmesi, nakit 
sağlama gibi finansal hizmetleri sunmaya başladılar. Böylece ABD’de modern faktoring uygulamaya 
başlanmıştır.” (Subaşı, 1997, s. 8)  

Faktoring şirketleri 1960 yılından itibaren kayıt altına alınmaya başlanmış 1973 petrol krizine kadar çok fazla 
gelişme göstermiştir. (Köse, 2008, s. 5) 

“Türkiye’de faktoring 24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Kararlarından sonra uygulamaya başlayan ekonomi 
politikaları çerçevesinde, ihracatın teşvik edilmesi ve ekonominin dışa açılma sürecinde kendini göstermiştir.” 
(Toroslu, 2005, s. 145) 

Türkiye’de ilk faktoring uygulamaları bankalar aracıyla yapılmaya başlanmıştır. Türkiye’de 1990’lı yıllardan 
itibaren faktoringe olan ilginin artması, girişimcileri faktoring şirketi kurmalarına yönlendirmiştir. O zamanlarda 
kurulan şirketlere denetleme çok sık olmamasından dolayı olumsuz sonuçlara neden olmuştur ve faktoringin 
olumsuz bir imaja sahip olmasını tetiklemiştir.2006 yılında çıkan karar ile faktoring şirketleri BBDK’NIN denetimi 
altına geçmiştir.2012 çıkarılan kanun ile kurumsal bir yapıya oturtulması sağlanmıştır. 

FAKTORİNG İŞLEMİNİN FONKSİYONLARI  

 Finansman Fonksiyonu 
 Tahsilat Fonksiyonu 
 Garanti Fonksiyonu (Sayılgan, 2004, s. 351) 

Finansman Fonksiyonu 

En fazla işlevi olan fonksiyondur. Finansman fonksiyonu, vadeli alacakların belirli bir kısmını vadesinden önce 
nakde çevirme işlemidir. (Toroslu, 2005, s. 10) 

Alacağın % 80’lik kısmı üzerinde uygulanan bir işlemdir. Faktoring finansal işlemi, banka kredi işlemlerine nazaran 
daha az formalite gerektirdiği için işletmelerin nakit açısından zaman ve hız kazandırır. 

Faktoring finansman fonksiyonunda 2 farklı metot bulunmaktadır: 

 Iskonto yöntemi: Bu yöntemde alacağın değeri peşin olarak hesaplanır, faktoring faizi, komisyon ve diğer 
masraflar düşülerek kalan tutarın işletmeye peşin ödenmesi uygulamasıdır. 

 Ön ödeme yöntemi: Bu ödeme yönteminde müşteriye %80’lik peşin ödeme yapılmaktadır. Geriye kalan 
%20’lik kısımdan komisyon, faiz ve diğer işlemler düşülerek bu durumdan da kalan nakit tekrar 
işletmeye yatırılır. 

Tahsilat Fonksiyonu 

Mal ve hizmet satışından kaynaklı alacakların faktoring şirketine devir edilmesiyle başlayan durumdur. Açık hesap 
yapılan işlemlerde fatura tahsilatlarını borçlu adına faktoring şirketi takip ederek müşterilere cari hesap 
detaylarını iletir. (Kaya, 2011, s. 25) Tahsilat fonksiyonu bütün faktoring işlemlerinde otomatik olarak yapılır. 
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Faktoring de tahsilat işlemi kabili rücu olarak uygulanmaktadır. 

Garanti Fonksiyonu 

Faktoring şirketine temlik eden alacakların borçlu tarafından ödenmemesi durumunda, faktoring şirketi 
tarafından bu alacakların ödenmeme riskinin üstlenilmesidir. (Kocaman, 1994, s. 13) 

Alıcının ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda, satıcının vadeli satışlardan kaynaklı alacaklarını garanti altına alır. 
(Kaya, 2011, s. 25) 

Alıcının iflas etmesi ya da ödeme yapma zorluğuna düşmesi durumunda faktoring şirketine fatura vadesinden 90 
gün sonra ödemeyi satıcı firmaya yapar. (Çınar, 2000, s. 498) 

FAKTORİNGİN GENEL İŞLEYİŞİ 

Faktoring işleyişi, işletmenin faktoringe başvurmasıyla başlayıp, faktoring şirketinin alacağı alıcıdan tahsil 
etmesiyle son bulmaktadır. İşletmenin gerekli evraklarla faktoring şirketine başvurması ile faktoring şirketi gerekli 
çalışmayı yapmaya başlar. Sonuç olumlu olursa 2 taraf arasında sözleşme imzalanır. İşleme söz konusu alacak 
tahsil edildikten sonra son bulur. (Toroslu, 2005, s. 16) 

FAKTORİNGİN MALİYETİ 

Faktoring de 2 ana maliyet vardır; Bunlardan biri tahsilat gibi verilen hizmetlerden karşılığından alınan komisyon, 
bir diğer maliyet ise kredi karşılığında alınan faizdir. (Yalçıner, 2011, s. 76) 

Faktoring işlemlerinde kullanılan kredi günün piyasa koşullarına göre belirlenir ve müşteriden o şekilde tahsis 
edilir. Faiz kesintisi faktoring türüne göre ilk başta yâda alacağın vade tarihinde kesilir. 

Faktoring şirketlerinde ihtiyaç durumunda finansman kullanmak banka kredilerine nazaran daha maliyetlidir. 
İşletmelerin büyüklüklerine göre faiz oranı uygulanmaktadır. 

FAKTORİNGDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Faktoring şirketi satıcı ile anlaşma yapmadan önce karşılaşacağı riskleri incelemesi gerekir. Faktoring işlemi de 
içinde risk taşımaktadır. 

 Yaşam süresi tahmini 
 Erken uyarı sistemi 
 Mali analiz çalışmaları 
 İstihbarat çalışmaları 

SATICI YÖNÜNDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Risk değerlendirilmesi yapılırken, satıcı işletmelerin sürekliliği, yapılan iadelerin incelenmesi ve satıcı firmanın 
alacak devir hızı incelenir. 

Faktoring işlemlerinde iadelerden dolayı oluşabilecek problemler önemli duruma sahiptir ve bu yüzden satıcı 
firmaların iade analizleri önem teşkil etmektedir, iade analizleri yapılırken yıllık iade ortalamaları önemli yer 
tutmaktadır. (Demirel, 2009, s. 365) 

Faktoring şirketlerinin bu incelemeleri yapması için, satıcı firmanın faktoring şirketine istenilen teklif formunu 
ulaştırması gerekir ve bu formda olması gerekenler şu şekildedir: 

 Satıcı firma hakkında bilgiler 
 Satıcı firmanın ortakları hakkında bilgiler 
 Satıcı firmanın mali yapısı ile ilgili bilgiler 
 Son bir yıl içinde gerçekleşen yurt içi ve yurt dışı satış oranları 
 Gelecek yıl satış rakamlarının tahmini 
 Onaylanmış bilanço ve gelir tablosu (Ceylan, 2018, s. 17-18) 

ALICI YÖNÜNDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Borçlular faktoring işlemlerinde önemli risk unsurlarındandır. Yurt dışı faktoring işlemlerinde bu değerlendirme 
muhabir faktörler aracılığıyla yapılmakta olup, yurt içi işlemlerde ise faktoring şirketi tarafından yapılmaktadır. 
(Demirel, 2009, s. 365) 

Faktoring şirketleri için alacakların çeşitli sektörlerden oluşması riskin dağılmasını sağlamaktadır. 



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: (www.bddk.org.tr, 2018)’de ki bilgilerden hareketle şema yazar tarafından hazırlanmıştır. 

“Geçen yılın aynı dönemine göre, "Toptan ve Perakende Ticaret Mot. Ar. Servis Hizmetleri" sektörü %14,5'luk pay 
ile en fazla payı olan ve %4 artışla en çok artış gösteren sektördür. Enerji üreten madenlerin çıkarılması sektörü de 
%9,7’lik oranla en fazla azalış gösteren sektördür. Faaliyet türlerine göre genel dağılıma baktığımızda, imalat 
sektörü %11 seviyelerinde azalmış olup, hizmet sektörü %5,4 ve diğer sektörler %5,6 oranında artmıştır.”  ( 
www.fkb.org.tr/Sites/1/upload/files/2018_01_Faktoring Sektor_DegerlendirmeRaporu) 

FAKTORİNG UYGULAMA TÜRLERİ 

1. Tam Faktoring: Bu modelde alıcı riski faktör tarafından üstlenilmektedir. Faktör satıcının başvurusuna 
göre her birinin kredibilitesine göre ayrı limitler belirlenir. Bu limitler çerçevesinde, alıcıların ödememe 
riskini faktöre devreden satıcı, ticari riskini en aza indirir ve istediği anda alacaklarının belirli bir yüzdesini 
hemen nakit olarak alabilir. 

2. Rücu Faktoring: Bu modelde yalnızca işletmelerin finansman ve tahsilat ihtiyaçlarına cevap verilir. Alıcı 
risk bu modelde faktör tarafından üstlenilmez. Satıcı model, satışlardan doğan alacaklarını faktöre 
rüculu olarak devreder ve bu alacaklıların karşılığının belirli bir yüzdesini nakit olarak alır. 

3. Bildirimsiz Faktoring: Alıcıya ödeme bildirimlerinin yapılmadığı bir modeldir. Alıcı riskini faktörle 
devretmekte ancak tahsilat takibini kendi yapmaktadır. 

4. Vade Faktorinki: Tahsilat ve riskin üstlenilmesi hizmetlerinin verilmesi esasına dayanan vade faktoringi 
uygulaması işletmelere finansman hizmeti sağlamaz. 

5. Toplu Iskonto: İşletmelerin anlık elinde bulunan kısa vadeli alacaklarının faktör tarafından satın alınarak 
yalnızca finansman sağladığı çalışma biçimidir. Faktör alıcı riskinden ve borç tahsilatından sorumlu 
değildir. 

6. Fatura Iskontosu: Riskten korunmaya ve tahsilat hizmetine ihtiyaç bulunmayan işletmelere sadece 
finansman kolaylığının sağlandığı çalışma biçimidir. 

7. Araçlı Faktoring: Borçlunun ödememe riskine karşı korunma ile finansman hizmetinin sağladığı bir 
modeldir. Satıcı faktörün acentesi olarak hareket etmektedir. 
(http://www.stratejifactoring.com/factoring_nedir-factoring_turleri.html, 2018) 

UYGULANDIĞI YERE GÖRE FAKTORİNG ÇEŞİTLERİ 

Faktoring işlemlerinin uygulandığı yere göre yurt içi ve yurt dışı Faktoring olarak 2’ye ayrılır. 

SEKTÖREL DAĞILIMDA ÖNEMLİ SEKTÖRLERİN PAYLARI 

SEKTÖR ADI 03/2018 % 03/2017 % 
Toptan perakende ticaret 14.5 10.5 
İnşaat 12.6 9.9 
Ulaşım araçları sanayi 9.1 6.8 
Tekstil ve üretimi 8.4 8.5 
Taşımacılık depolama 4.3 4.9 
Metal ana sanayi 4.0 4.1 
Nükleer yakıt 3.6 6.4 
Toplumsal hizmetler 3.3 4.6 
Kauçuk ve sanayi ürünleri 2.8 2.0 
Metal dışı madenler 2.6 2.4 
Gıda meşrubat ve tütün 2.3 2.7 
Kimya ve kimya ürünleri 2.1 2.4 
İmalat sanayi 1.9 3.2 
Makine ve teçhizat 1.9 1.4 
Gaz ve su kaynakları 1.8 1.5 
Optik aletler 1.6 1.8 
Enerji madenleri çıkarma 1.2 10.8 
Kâğıt ürünleri sanayi 1.1 1.5 
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YURT İÇİ FAKTORİNG 

Alıcı ve satıcının aynı ülkede bulunması durumunda yapılan faktoring işlemidir. Satıcı firma vadeli alacaklarını 
nakde çevirmek istendiğinde faktoring şirketine başvuruda bulunarak alıcı firma hakkında gerekli bilgilerin 
faktoring şirketine bildirir. Faktoring şirketi gerekli araştırma ve çalışmayı yaptıktan sonra işlemi uygun gördüğü 
takdir de satıcı firmayla bir sözleşme yapar. Bu sözleşmeyle birlikte faktoring şirketi satıcı firmanın alacaklarını 
temlik alarak satıcı firmaya ön ödeme yapar. (Temur, 2009, s. 19) 

YURT DIŞI FAKTORİNG 

Alıcı ve satıcının farklı ülkelerde olması durumunun da uygulanan faktoring türüdür. Bu faktoring de 4 taraf 
bulunmaktadır; Alıcı, satıcı, muhabir faktoring ve yerel faktoring şirketidir. 

Akreditifli ve peşin ödeme dışındaki tüm ödeme çeşitlerinde faktoring uygulanabilir. Uluslararası ticaret ulusal 
ticarete göre daha fazla risk taşımaktadır. Yurt dışı faktoringin sağladığı garanti hizmeti ile işletmeler ödememe 
riskine karşı kendilerini koruma altına almaktadırlar. (Erdoğan, 1994, s. 141) 

İHRACAT FAKTORİNGİ 

Bu işlemde alıcı ithalatçı, satıcı ise ihracatçı durumundadır. İhracatçı firmanın faktoring şirketi alıcı hakkında 
araştırma yapması ve garanti limiti vermesi için ithalatçının faktoring şirketiyle temasa geçer. Muhabir faktoringin 
den onaylanan limite istinada ihracatçının faktoring şirketi satıcıya garanti hizmeti verir. (Çınar H. , 2000, s. 498-
499) 

İhracat Faktorinkinin Avantajları 

 Mal mukabili yapılan yurt dışı satışlarda alacak garantisi sağlar. 
 Yeni pazarlara açılmak isteyen ihracatçılar risk almadan bu pazarlara girebilirler. 
 Garanti hizmeti aldıklarından dolayı mevcut pazarlarda rekabet gücüne sahip olurlar. 
 Nakit akışı düzenli olduğundan daha likit bir bilançoya sahip olurlar. 
 İhracatçı faktoringi sayesinde finansman bulmakta zorlanmazlar. 
 Faktoring firmasından kullanılan finansman taahhüt doğurmaz. (Kaya, 2011, s. 93-94) 

İTHALAT FAKTORİNGİ 

İthalat faktoringi işlemi iki faktör ve tek faktör olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır. 

İKİ FAKTÖR İTHALAT FAKTORİNGİ 

Başvuru satıcı veya muhabir faktoring şirketinden gelebilir. Yerel faktoring şirketi ithalatçı firma ile iletişime 
geçerek ortak bir çalışma yapıp yapmayacaklarını inceler. İthalat faktoringin de yerel faktoring muhabir faktoring 
için garanti limiti tesis eder. Bu limit ithalatçı adına hiçbir dezavantaj bulundurmaz. (Sayılgan, 2004, s. 351) 

İthalat faktoringi işlemine bakıldığında ihracat faktoringinin tam tersi bir döngü görülmektedir. Bu duruma iki 
faktör ithalat faktoringi adı verilir. 

TEK FAKTÖR İTHALAT FAKTORİNGİ 

Bu ithalat faktoringin de ithalatçısının sadece ülkesindeki faktoring şirketi vardır. Bu faktoringin de finansman 
hizmeti sunulmaktadır. Kullandırılan finansman direk yurt dışındaki satıcıya gönderilir. Bu faktoring hizmetinde 
ithalatçının faktoring şirketi ihracatçı firmanın alacaklarına faktoring işlemi yapmış olmaktadır. 

TÜRKİYE’DE FAKTORİNG 

TÜRKİYE’DE FAKTORİNG SİSTEMİNE BAKIŞ 

Türkiye’de 80’li yılların sonuna doğru dışa açılım politikalarıyla birlikte gerçekleşen faktoring sektörü ilk yıllarda 
ihracatın finansmanında alternatif bir yol olsa da ilerleyen zamanlarda yurt içi alacakların finansmanında önemli 
yol almaya başlamıştır. 80’li ve 90’lı yıllarda faktoring işlemi banka dışı şirketler tarafından yapıldığı için uygulanan 
yüksek faiz komisyonlar faktoringin imajını olumsuz yönde etkilemiştir ve bu yüzden günümüzde işletmelerin 
faktoringe mesafeli bakmasına yol açmıştır. (https://fci.nl/en/about-fci-new_public/about-fci) 

Ülkemizde faktoring işleminin tam anlamıyla yapılamamasının sebebi maliyetlerin çok yüksek olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu faktoring işlemleri senet ve çek gibi kıymetli evrakların teminatına alınarak yapıldığı 
görülmektedir. 
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TÜRKİYE’DE FAKTORİNG SİSTEMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Ülkemizde ilk olarak bankalar tarafından uygulanmaya başlanmıştır. İlk uygulama 1987 yılında İktisat Bankası 
tarafından sağlanmıştır. Ardından 1989 Garanti Bankası da faktoring hizmeti vermeye başlamıştır. 1990 yılında 
İktisat Bankası faktoring işlemlerini banka bünyesinden ayırarak Fakta Finans Alacak Alım As. Adı altında faktoring 
şirketi kurarak devam etmiştir.1991 yılında İş Bankası ve Demirbank ortaklığında Demir Faktoring A.Ş 
kurulmuştur. Yurt dışı faktoring işlemlerini gerçekleştirmek için Aktif Finans ve Fakta FCI üye olan ilk faktoring 
şirketleridir. (Argın, 2011, s. 18) 

BBDK 2018 HAZİRAN VERİLERİ 
SEKTÖR ŞİRKET SAYISI 60 
ULUSLARARASI ŞİRKETLER 17 
ŞUBE SAYISI 389 
ÇALIŞAN SAYISI 4.824 
MÜŞTERİ SAYISI 122.233 

Kaynak: (www.bddk.org.tr, 2018)’de ki bilgilerden hareketle şema yazar tarafından hazırlanmıştır. 

 

 

Kaynak: (www.bddk.org.tr, 2018)’de ki bilgilerden yararlanılarak şema yazar tarafından hazırlanmıştır. 

TÜRKİYE’ DE FAKTORİNG CİRO GELİŞİMİ 

Türkiye’de 90’lı yıllarda yurt dışı alacakların finansal yöntemi ile başlayan faktoring sektörü, 2000’li yıllara 
gelindiğinde gözle görülür gelişmeler yaşanmıştır. 

Faktoringin Türkiye’de hızlı ciro gelişimine bakıldığında yurt içi faktoring işlemlerinin cirosunun yüksek olduğu 
görülmektedir. 

Aşağıdaki şekilde Türkiye’de 2002-2018 yılları arasındaki ciro gelişimi gösterilmektedir. 
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Kaynakça: (www.bddk.org.tr, 2018)’de ki bilgilerden yararlanılarak şemalar yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Grafiğe bakıldığında 2009 yılına kadar gözle görünür fark olmadan normal bir seyir izleyen ciro, 2010 yılında hızlı 
artış yaşanmıştır. 

2009 yılı yurt içi faktoring cirosu 27.11 milyar USD iken, 2010 yılında bu rakam 46.91 milyar USD seviyesine 
çıkmıştır. Buna neden şu gösterebilir, 2009 yılında yaşanan finansal krizden sonra, 2010 yılında bu seviyelere 
gelmiştir.2011 yılına kadar yükseliş devam ederken, 2012 yılında stabil bir şekilde devam etmiştir.2013-2014 
yıllarında tekrar bir yükseliş sergilemiştir.2015 yılında bir düşüş sergilenmiştir. Bu düşüş nedeni faiz oranlarındaki 
yükseklikler olmuştur.2016 yılında tekrar bir düşüş gerçekleşmiş bunu da yine Türkiye’deki yaşanan siyasal ve 
ekonomik sorunlar tetiklemiştir.2017 yılında az da olsa bir artış söz konusu olmuştur. 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE’DE CİRO 
 YURTİÇİ YURTDIŞI TOPLAM 
2002 3.216 1.260 4.476 
2003 5.250 1.413 6.663 
2004 8.640 2.093 10.733 
2005 11.607 2.352 13.959 
2006 16.216 3.485 19.701 
2007 22.470 3.935 26.405 
2008 24.447 4.230 28.677 
2009 27.110 3.260 30.370 
2010 46.919 4.675 51.594 
2011 36.350 7.349 43.699 
2012 36.333 7.957 44.288 
2013 40.839 8.461 49.300 
2014 40.912 9.240 50.152 
2015 34.339 8.631 42.970 
2016 32.087 6.698 38.784 
2017 33.800 7.340 41.140 
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TOPLAM CİRO 

 Yurtiçi ciro 

                   Yurtdışı ciro 

TOPLAM ALACAKLAR 

 TP Alacaklar 

   YP Alacaklar 

TOPLAM AKTİFLER 

 Öz kaynak   

      V. Ö. Kar 

82.201 

68.232 

13.969 

42.818 

37.142 

5.676 

45.176 

6.388 

712 

Kaynakça: (www.bddk.org.tr, 2018)’de ki bilgilerden yararlanılarak şema yazar tarafından hazırlanmıştır. 

TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI FAKTORİNG 

Türkiye’de sadece %25’lik kısım yurt dışı faktoring işlemlerini oluşturmaktadır.80’ler sonunda ihracatı destekleyici 
politikalar sonucunda adından söz ettirmeye başlayan faktoring zamanla yurt için de de aktif bir şekilde rol 
almaya başlamıştır. Günümüzde kısmen de olsa uluslararası faktoring yükselişe geçmeye başlamıştır. 

İhracat Faktoring Analizi 

Türkiye’nin son 10 yıllık ihracat faktoringi verilerine baktığımızda 2009 yılı hariç diğer yıllar yükseliş trendi 
içindedir. 2008 yılı 2009 yılı kapsayan dönemde yaşanan finansal kriz Türkiye’nin ihracat pazarında daralmaya 
sebep olmuştur. (Erdem, 2010, s. 148) 

2009 finansal krizden sonra Türkiye’de ihracatta eski halini yakalayarak bir yükseliş trendi izlemiştir.2014 yılında 
son on yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Türkiye’de ihracat faktoring hacmi 2005 yılında 2.352 milyon USD 
iken, 2015 yılında 8.631 milyon USD seviyesine ulaşmıştır.2016 yılında tekrar bir düşüş yaşanmıştır. Oda ülkenin 
içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal belirsizliklerden dolayı, 2017 yılında tekrar yükseliş trendine geçmektedir. 
Ama şuan ihracat faktoringi Türkiye’de hale istenildiği seviyeye ulaşmamıştır. (Gökkaya, 2017, s. 55) 
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Kaynakça: (www.bddk.org.tr, 2018)’de ki bilgilerden yararlanılarak şemalar yazar tarafından hazırlanmıştır. 

23-29 Ekim 2016 tarihlerinde COPE TOWN’DA FCI tarafından düzenlenen dünyanın en iyi ihracat faktoring 
şirketleri seçiminde 90 ülke ve 400 fazla faktoring şirketi arasından ülkemize ait dört faktoring şirketi ilk beşte yer 
almaktadır. 

Garanti faktoring tüm kriterlerden tam puan alarak Dünyanın en iyi faktoring şirketi seçilmiş, TEB faktoring 2, Yapı 
kredi faktoring 3 ve Deniz faktoring 4. Sırada yer almıştır. (www.hurriyet.com.tr) 

Dünya’nın en iyi faktoring şirketleri içerisinde yer alsak da bunun büyük çoğunluğunun yurt içi faktoringler 
oluşturmaktadır. 

Türkiye’de faktoring uygulamalarına bakıldığında yurt içi faktoring işlemleri yurt dışı faktoring işlemlerinin 
üzerinde yer almaktadır. Türkiye’de ihracat faktoringinin istenilen seviyede olmamasının nedeni işletmelerin 
ihracat faktoringi açısından tam bilgiye sahip olmamalarından kaynaklanmaktadır. (Gökkaya, 2017, s. 70) 

İthalat Faktoring Analizi  

İthalat faktoringinin en büyük avantajı, alıcı firmanın akreditif gibi masraflı yöntemlere başvurmadan ithalatını 
peşin olarak yapmasını ve ithalat bedelini anlaşılan vade de ödenmesi olarak tanımlanmaktadır. (Gökkaya, 2017) 

“Hazine  Müsteşarlığının 23.07.2009 tarihli ve 2009-GNL-1 sayılı ihracat ve ithalat genelgesine de Türkiye’de 
yerleşik Faktoring kuruluşu ile ihracatçı firma arasında imzalanan Faktoring sözleşmesi kapsamında Faktoring 
kuruluşu tarafından ithalden önce ithalatçı firma adına yurt dışına transferi gerçekleştiren tutarlar, ithalat ve 
ihracat Faktoring sözleşmelerinin transferi gerçekleştiren bankaya ibrazı kaydıyla peşin ödeme olarak dikkate 
alınır.” (www.verginet.net/11 Vergi-Şirketleri-2018-48, 2018) 

TÜRKİYE’DE FAKTORİNGİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ 

Faktoring sektörünün Türkiye GSYH’DA  %4,5 paya, ihracatta ise %7 payı vardır. Yapılan açıklamalara göre Türk 
faktoringi GSYH’DA aldığı payla dünyada 8, toplam işlem hacmi sıralamasında ise Avrupa’da 9. Sırada yer 
almaktadır. Rakamlar bu şekilde de olsa faktoring sektörünün işlem hacminin arttırılması gerekir. 

Ülke ticaretindeki artışın faktoring işlem hacminin olumlu etkilemesine, ticaretteki düşüş ise olumsuz etkilediği 
görülmektedir. Bir ülkenin ticaret nabzını ölçmek için faktoring büyüme rakamlarına bakmak gerekiyor. faktoring 
işlem hacminin gelişmesi için en önemli fırsat KOBİLERİ desteklemektedir. (Oral, 2018) 

Türkiye ekonomisi 2017’de ve 2018 ilk 4 ayında devletin atmış olduğu adımlarla güçlü bir büyüme sergilenmiştir. 
Banka dışı finansal kesiminde özellikle KOBİLERE destek olduğu gözlemlenmiştir. 

Türkiye’de ticaret büyüdükçe sosyal gelir ve milli refahın artacağını düşünüyoruz. Ticaret finansmanlarının da bu 
konuda çok önemli bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Ticaret finansmanlarının kullanma işlemi arttıkça ticaret ve 
ekonomik büyüme artmaya devam edecek. Böylece finansmanlar ülke ekonomisinin büyümesine katkıda 
bulunacaktır. 

Türkiye’de bankacılık sektöründen sonra KOBİLERE finansal sağlayan en önemli sektör faktoring sektörüdür. 
Faktoring ticareti finanse eder. Ticaretin finansmanı sağlandıkça, sanayi kendisiyle paralel gelişen yeni sektörleri 

  TOPLAM İHRACAT MUHABİRLİ İŞLEMLER 
2005 2.352 1.635 
2006 3.485 2.436 
2007 3.935 2.621 
2008 4.230 3.185 
2009 3.260 2.122 
2010 4.675 3.077 
2011 7.349 4.393 
2012 7.957 4.510 
2013 8.461 4.660 
2014 9.240 4.307 
2015 8.631 4.558 
2016 6.698 3.606 
2017 7.340 4.106 
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geliştirir. 

Hepimiz biliyoruz ki ülkemizde sermaye eksikliği var. Faktoring sektörü olarak garanti, tahsilat ve finansman 
sağlamak adına birçok çalışmamız bulunuyor. Ticaretin büyümesi ile paralel olarak Türkiye’nin de büyümesi 
gerçekleşiyor. Faktoringin yaygınlaşması ticaretinde büyümesinin önünü açacaktır. 

SONUÇ 

İşletmelerin her zaman ana amaçları para kazanmak ve kar elde etmektir. İşletmelerin kar elde etmesi için 2 
unsur vardır: 

Birincisi üretilen mal ve hizmet iyi pazarlanarak satışlarının gerçekleşmesi, diğeri ise satış yapıldıktan sonra 
sorunsuz bir şekilde tahsil edilmesidir. Bu tahsilatların sorunsuz bir şekilde halledilmesi için bazı finansal teknikler 
geliştirilmiş ve bu noktada faktoring önemli yere sahip olmuştur. Faktoring denince akla gelen ilk durum 
finansman fonksiyonu olmasıdır. 

Ülkemizde faktoring sisteminde garanti ve tahsilat hizmetlerinin bilinirliği çok az seviyededir. Uluslararası 
ticaretin en önemli getirisi döviz kazandırıcı bir faaliyet olmasıdır. Sadece işletmeler açısından değil, ülke 
ekonomisi açısından da büyük önem taşımaktadır. 

İşletmeler yurt dışına ürettikleri mal ve hizmeti satarken diğer yandan da sorunsuz bir şekilde tahsilatlarını almak 
isterler. Uluslararası ticarette tahsilatta birçok risk ortaya çıkabilir. Bu riskleri ortadan kaldırmak için bazı finansal 
yöntemler ortaya çıkarılmış ve işletmeler bu finansal yöntemlerle kendilerini garanti altına almışlardır. Zamanla 
gelişen bankacılık sektörü sayesinde dış ticarette yeni ödeme şekilleri oluşturulmuş ve bu ödeme şekilleri 
sayesinde hem alıcı hem de satıcı kendini garanti altına almaktadır. 

Uluslararası ticarette bankalar işletmelere aracılık ve finansman kaynağı sağlamaktadır ve finansman kaynağı 
sağlarken tahsilat yöntemiyle alakalı hizmet vermemektedir. 

Faktoring uluslararası ticarette alacağın tahsilat yöntemini sağlayan finansal yöntem özelliğiyle ön plana 
çıkmaktadır. 

Faktoring şirketlerin sunduğu garanti hizmeti sayesinde işletmeler yurt dışında yeni pazarlara kolaylıkla 
açılabilmektedirler. 

1973 petrol krizi etkileriyle ön plana çıkan faktoring 24 Ocak 1980 sonrasında ihracatı teşvik amacıyla gelişen 
faktoring, zamanla yerini iç ticaretin finansmanına bırakmıştır. 

1990’lı yıllarda özel olarak birçok faktoring şirketi kurulmuştur. Bu kurulan faktoring şirketleri birçoğu kurumsal 
yapıya sahip olmadığı ve çok yüksek maliyetlerle kredi sağladıkları için faktoring kötü bir imaj kazanmıştır. 
Faktoring sistemini bankacılık sektöründen ayıran en önemli özellik, alacağın ödenmeme riskiyle birlikte devir 
alınmasıdır. 

Faktoring doğru kullanıldığı zaman yurt dışı satış yapan işletmeler için avantajlı bir finansman tekniğidir. 

Sonuç olarak faktoring Türkiye’de ihracatı teşvik edilebilmesi adına uluslararası piyasada daha iyi tanıtılması 
gerekmektedir. 

Uluslararası işlem yapan faktoring şirketlerinin arttırılması ve ihracat yapan işletmelerin uluslararası faktoring 
hakkında bilgilendirilmesi, sorunu ortadan kaldırmaya fayda sağlayacak ve faktoringin ülke ekonomisine katkısını 
arttıracaktır. 
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TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK VE BÜYÜME ORANLARI KONJONKTÜR YÖNLÜ MÜ HAREKET EDİYOR?  

Ezgi Kabacalı 

Karabük Üniversitesi/SBE İktisat, ezgkabacal.01@gmail.com         

Hayrettin Kesgingöz  

Karabük   Üniversitesi/İ.İ.B.F.,İktisat Bölümü, hayrettinkesgingoz@karabuk.edu.tr 

ÖZ                                                       

Türkiye ekonomisinde yüksek büyüme ve düşük işsizlik oranları iktisadi politikaların en önemli amaçlarından 
birisidir. Türkiye ekonomisinin istihdam alanlarından tarım, sanayi, hizmet, bankacılık ve inşaat sektörlerinden 
oldukça yüksektir. Özellikle kriz yıllarında artan işsizlik oranları, ekonomik büyümenin tersine artış göstermeye 
devam etmektedir. 2001 bankacılık krizi ve 2008 küresel kriz yıllarında, büyüme oranlarının azalmasına rağmen 
işsizlik oranı, artış göstermiştir. İlerleyen yıllarda büyüme oranları artarken, işsizlik oranı da artmaya devam 
etmiştir. Gelişmekte olan ülkeler arasında bulunan Türkiye ekonomisinde büyüme olmasına rağmen işsizlik oranı 
her yıl artış göstermiştir. Bu çalışmada 2000-2017 yılları için ekonomik büyüme ve işsizlik arasındaki ilişkinin 
konjonktür ile aynı yönlü mü yoksa tersine yönlü mü hareket ettiğinin tespiti açısından önemlidir. Konjonktür 
yönlü olup olmamasıyla ilgili olarak işsizlik ve büyüme oranlarının hareketlerinin nedenleriyle çalışma 
tamamlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Büyüme, İşsizlik, Konjonktür, Türkiye. 

UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY WAY MI MOVING? 

ABSTRACT 

High growth and low unemployment rates in Turkey's economy is one of the most important objectives of 
economic policy. agricultural employment in Turkey's economy, industry, services, banking and construction 
sector is considerably higher than. Unemployment rates, especially during the crisis years, continue to increase 
in contrast to economic growth. In the 2001 banking crisis and 2008 global crisis, the unemployment rate 
increased despite the decrease in growth rates. While growth rates increased in the following years, 
unemployment rate continued to increase. Although the unemployment rate of growth in the economy of 
Turkey between developing countries has increased every year. In this study, it is important to determine 
whether the relationship between economic growth and unemployment moves in the same direction as the 
conjuncture or in the opposite direction for the years 2000-2017. The study was completed due to the reasons 
for the movements of unemployment and growth rates regarding the conjuncture or not. 

Keywords: Unemployment, Growth, Cycle, Turkey. 

GİRİŞ 

Genel olarak büyüme oranları ile işsizlik oranları birbiriyle ilişkilidir. Çağımızın en büyük sorunlarından biri işsizlik 
oranıdır. Gelişmekte olan Türkiye ekonomisinde büyüme rakamları ve işsizlik oranı arasındaki terslik tartışmalara 
yol açmaktadır. 

Konjonktür bir ülkenin ekonomisinin içinde bulunduğu durum hakkında bilgi vermektedir. Konjonktür 
ekonomideki birden çok değişkenin hareket haline geçmesiyle oluşmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki ekonomik 
büyüme ve işsizlik oranları kavramsal olarak ifade edilmiştir. 2000 ve 2017 yılları arasındaki büyüme ve işsizlik 
rakamları konjonktür çerçevesinde analiz edilmiştir. Konjonktürün kavramsal olarak tanımlaması ve aşamaları 
anlatıldıktan sonra, işsizlik ve büyüme anlatılacaktır. Aralarında konjonktürün göstergesi olan büyüme ve işsizlik 
arasındaki ilişkiye bakılıp, konjonktürün yönüyle ilgili çıkarımlar yapılacaktır. 

KAVRAMSAL OLARAK EKONOMİK BÜYÜME 

Ekonomik büyüme bir ülkede üretilen mal ve hizmet belirli bir dönem içindeki artışını ifade etmektedir. Yani 
GSYİH’deki artıştır. Ekonomik büyüme iktisadi kaynakların tam istihdamda etkin kullanılmasıyla, yeni kaynaklar 
eklenmesiyle meydana gelmektedir (Muratoğlu, 2011,s.167). 

Ekonomik büyümede artış sağlanması ülkeler için oldukça önemlidir. Gelişmekte olan ülkeler için temel 
amaçlardan biri haline gelmiştir. Gelişmiş ülkeler kendi büyüme hızlarını sürekliliğini sağlarlar.  Gelişmekte olan 
ülkeler ise belirli bir büyüme seviyesine ulaşma çabasındadırlar (Temiz, 2008, s.2).   
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İktisadi büyüme için ülkedeki, bireylerin refah seviyelerinin sürekli artış göstermesi gerekmektedir. Bütün ülkeler 
iktisadi büyümeyi hedef belirlemektedirler. İktisadi büyümenin gerçekleşebilmesi için Stok, akım ve 
değişkenlerdeki artış gerçekleşmelidir. Artışlarla birlikte beşeri ve fiziki sermaye birikimi, teknolojik gelişmeler 
iktisadi büyümenin kaynaklarını oluşturmaktadırlar. Bu üç kaynağın birlikteliği büyüme için gereklidir. Böylece 
oluşan verimlilik artışı teknolojik gelişmeler ekonomik büyümede artış göstermektedirler (Göktaş Yılmaz, 2005, 
s.64). 

Bir ülkenin başarılı ekonomisinin meydana gelmesi için hızlı ekonomik büyüme artışı gerekmektedir.  Artışların 
meydana gelebilmesi uzun dönemde üretimin genişlemesi gerekmektedir. Bu nedenle ekonomik büyüme başarı 
göstermesi uzun süre almaktadır (Murat, Yılmaz Eser, 2013, s.94). 

KAVRAMSAL OLARAK İŞSİZLİK, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK  

İşsizlik sorunu Türkiye’de giderek artan sorunlu bir hale gelmektedir.  Türkiye’de iş gücü piyasalarında genç 
nüfusun fazla olması, ücretlerin az olması, emek talebinin yetersizliği gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Ülkede 
işsizliğin nedenleri arasında eğitim ve istihdam ilişkilendirilememesi söz konusu olmuştur. Eğitime göre işsizlik 
oranı kadın, erkek arasında bile farklılıklar göstermektedir. İstihdamda düşük eğitim seviyesi yapısının 
beklenmesi, işsizlik oranını gittikçe artırmaktadır.  Eğitim oranı yüksek olan bireylerde de artan işsizlik sorunu 
yaşanmaktadır. (Çondur, Bölükbaş, 2014, s.86) 

Yıllara göre eğitim seviyesinde yaşanan işsizlik oranları tablo.1 de görülmektedir.  

Tablo.1 Türkiye’de Bulunan İşsizlerin Eğitim Seviyelerine Göre 2000-2017 Yıllarına Göre Yüzde Oranları. 
Yıllar Lise Altı Eğitimliler 

İşsiz, Toplam (%) 
Lise ve Dengi Meslek Mezunu İşsiz, 
Toplam (%) 

Yükseköğretim Mezunu İşsiz, 
Toplam (%) 

2000 5,7 10,6 7 
2001 7,8 13,3 7,8 
2002 9,6 14,7 11,1 
2003 10,2 12,8 11,1 
2004 9,7 15,2 12,2 
2005 10,1 13,8 10 
2006 8,1 11,1 8,1 
2007 8,2 11,1 8,5 
2008 9,3 11,4 9,2 
2009 12,2 15,2 10,8 
2010 10,2 13,1 9,8 
2011 8,1 10,7 9,4 
2012 7,5 9,6 8,9 
2013 8,1 10,2 9,3 
2014 9,4 11,3 10,6 
2015 10 11,3 11 
2016 10,2 12,5 12 
2017 9,8 12,6 12,7 

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr/secilmisgostergeler/ 

Eğitim oranlarına göre işsiz sayılarına bakıldıktan sonra sektörel olarak çalışma oranları tablo.2’de verilmiştir. 
Geçmişte tarım odaklı bir ülke olduğumuz için,  sanayi sektöründe yeterince gelişim sağlanamamıştır. 
Sanayileşme tam kapasiteye ulaşmadan hizmetler sektörüne geçişler yaşanması iş gücü piyasasında 
olumsuzluklar meydana getirmektedir.  

Tablo.2 Türkiye’de Bulunan Tarım, Sanayi Ve Hizmet Sektöründe Çalışanların 2000-2017 Yılları Arasındaki Çalışma 
Oranları. 
Yıllar Tarım Sektöründe Çalışanların 

Oranları(%) 
Sanayi Sektöründe Çalışanların 
Oranı (%) 

Hizmet Sektöründe Çalışanların 
Oranları (%) 

2000 36 24 40 
2001 37,6 22,7 39,7 
2002 34,9 23 42,1 
2003 33,9 22,8 43,4 
2004 29,1 24,9 46 
2005 25,7 26,4 48 
2006 24 26,8 49,1 
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2007 23,5 26,7 49,8 
2008 23,7 26,8 49,5 
2009 24,6 25,3 50,1 
2010 25,2 26,2 48,6 
2011 25,5 26,5 48,1 
2012 24,6 26 49,4 
2013 23,6 26,4 50 
2014 21,1 27,9 51 
2015 20,6 27,2 52,2 
2016 19,5 26,8 53,7 
2017 19,4 26,5 54,1 

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr/secilmisgostergeler/ 

Türkiye’deki işsizlik nüfus artışının hızlı olmasına, genç nüfusun fazla olmasına bağlanmaktadır. İç göç, kentleşme, 
eğitim seviyesi işsizlik sorununu giderek artırmaktadır. İşsizlik, çalışma gücü ve isteği olan bireylerin belirli ücrete 
razı oldukları ancak iş bulamadıklarına duruma denir. Bireyin işsiz olması için çalışma gücünün yerinde olması 
gerekir. İşsizlik aktif nüfusta söz konusu olmaktadır. İşsizlik durumunda ücretlerde iki tanım meydana 
gelmektedir. Bunlara İradi işsiz ve gayri iradi işsiz denilmektedir. İradi işsiz, cari ücret düzeyinde daha fazla ücret 
almak isteyip çalışma koşullarında daha iyisini istemeleri sonucu oluşmaktadır. Gayri iradi işsiz ise, cari ücrete 
istekli olup iş bulamayan bireylerin oluşturduğu işsizliktir. (Bozdağlıoğlu, 2010, s.50) 

Bir ekonomide çalıştırılmaya hazır nüfusa istihdam denir. İstihdam, üretimde emek faktörüne yer verilmesidir. 
Emek faktörünün tam ya da eksik kullanılması gelişimi ya daha da artırır, ya da geriye gitmesine neden olur. Emek 
faktöründe daha fazla verim sağlanabilir iktisadi büyümeye katkı sağlanabilmektedir. Büyümeye başlayan 
ekonomi istihdam hacminin genişletmektedir. Birbirini tamamlayan terimler olumlu sonuçlar meydana 
getirmektedirler. İktisadî gelişmeler istihdam üzerinde farklı değişimler meydana getirmektedirler. İstihdam 
hacminde işçilerin payı artmakta ve istihdam imkânları tarım kesiminden sanayi ve hizmetlere doğru tercihler yön 
değiştirmektedir (Bekiroğlu, 2010,  s.54). 

İstihdamın temel belirleyicileri, yurt içi mal ve hizmettir. İthalat ve ihracat diğer belirleyicilerdir. Yurt içi talebe 
İthalat ve ihracat rakamlarının farkının eklenmesiyle gsyh ortaya çıkmaktadır. İstihdamın belirgin belirleyici olarak 
GSYH ele alınmaktadır. İstihdamın diğer belirleyicileri üretimdeki teknikler, iş gücü maliyeti ve kapasite kullanım 
oranı olarak meydana gelmiştir  (Altuntepe, Güner, 2013, s.74). 

İstihdam kavramı tam istihdam ve eksik istihdam olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  Bir ülkenin istihdam düzeyinin 
gelişmiş olması ülkenin gelişmişlik seviyesine, nüfusuna, eğitim seviyesine, teknolojik gelişmelerine bağlıdır. Tam 
kapasiteyle çalışan ekonomide tam istihdam meydana gelmektedir. Tam istihdam cari ücret seviyesinde herkesin 
iş bulabilme imkânının olmasına denmektedir.  Ekonomide eksik istihdam ve işsizlik aynı anlamı taşımaktadır. Bazı 
işsizlik türlerinin geçici ve kısmı olması, yer meslek değiştirme gibi nedenlerle işsiz kalınması durumunda eksik 
istihdam meydana gelebilmektedir  (Muratoğlu, 2011, s.167). 

İşsizlik oranı iş bulamayan nüfusun toplam iş gücüne oranına denilmektedir. Türkiye’de emek piyasasında iş 
gücüne dâhil olmama oranı oldukça yüksektir ve sürekli artmaktadır. Ülkede çalışma kapasitesindeki nüfusun 
yarısından fazlası iş gücüne katılmamaktadır. (Bekiroğlu, 2010, s.58). 

KONJONKTÜR KAVRAMI 

Konjonktür kavramı ekonomik faaliyetlerin dalgalanmalarını meydana getirmektedir.  Dalgalanmalar birden çok 
ekonomik faaliyetin art arda veya farklı zamanlarda genişlemesini ve daralmasını oluşturan sürelerle birlikte 
meydana gelmektedir. Dalgalanmalar peş peşe oluşur ve dönemsel olmayan dalgalanmalardır. Konjonktür 
süreleri 1 ile 12 yıl arasında değişmektedir.  

Konjonktür aşamaları genişleme (canlanma ve refah) aşaması, zirve (tepe, doruk) aşaması, daralma (durgunluk, 
bunalım) aşaması ve dip (kriz) aşaması olarak meydana gelmektedir.  Dip aşaması ekonomik faaliyetlerin en 
düşük olduğu aşamadır. Üretimin durduğu, işsizliğin arttığı bir aşamadır. Genişleme aşamasında güvenli bir ortam 
oluşmaktadır. Refah aşaması potansiyel üretime yaklaşma sürecidir. Bu aşamada fiyatlar ve ücretlerin arttığı 
görülmektedir. Ekonomide refah meydana gelmiştir. Zirve de ekonomi tam üretim kapasitesi ulaşmıştır.  
Daralmada ise faiz ve fiyat artışı görülmektedir. Güvensiz bir ortam meydana gelir,  kar ve tüketim azalmaya 
başlar, işsizlik artışı görülür,  üretimde zararlar meydana gelmektedir (Kesgingöz, 2013). Konjonktür aşamaları 
şekilde gösterilmiştir. 
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Kaynak: Keskingöz,2014:2 

Konjonktür devresinde oluşan farklılıklar makroekonomik göstergelere de yansımaktadır. Konjonktür devresinde 
zaman serilerinde her zaman aynı oranda ve aynı zamanlarda dalgalanma görülememektedir. Serilerdeki 
dalgalanmanın uzunluğu, şiddeti hepsinde farklılık göstermektedir. Serinin kendine özgü bir davranışı 
bulunmaktadır. Bu davranışlarla birlikte konjonktürel değişim tespit edilmektedir. Konjonktürdeki oluşan 
davranışlara göre konjonktür karşıtı değişkenler,  konjonktür yönlü değişkenler ve ilişkisiz değişkenler ortaya 
çıkmaktadır (Kesgingöz, 2013:3). 

Konjonktür devrelerinde zaman durumu farklılık göstermektedir. Bu farklılık makroekonomik göstergelere de 
yansımaktadır. Bir konjonktür devresinde zaman serisinde aynı anda ve aynı oranda dalgalanma 
görülmemektedir. Konjonktür devresinde meydana gelen değişkenlerin meydana getirdikleri davranışlara göre 
üçe ayrılmaktadırlar. Bunlar; konjonktür yönlü değişken, konjonktür karşıtı değişken ve ilişkisiz değişkenlerdir 
(Kesgingöz, 2013). 

Ekonomilerde genişleme döneminde yükseliş, daralma döneminde düşüş yaşanan, reel GSMH ile pozitif ilişki 
durumunda olan değişkenler konjontür yönlü değişkenler adı verilmektedir (Kesgingöz, 2013). 

Ekonomide daralma döneminde genişleme, genişleme döneminde daralma davranışı gösteren, reel GSMH ile 
negatif ilişki durumunda olan değişkenlere konjontür karşıtı değişkenler adı verilmektedir (Kesgingöz, 2013). 

Reel GSMH ile bir ilişkisi bulunmayan, ekonomilerin genişleme ve daralma dönemlerinde bir değişim yaşanmayan 
değişkenlere ilişkisiz değişkenler adı verilmektedir (Kesgingöz, 2013). 

TÜRKİYE’DE BÜYÜME ORANLARI, İŞSİZLİK ORANLARI VE KONJONTÜR AŞAMALARI 

Türkiye ekonomisi iki önemli kriz yaşamıştır ve negatif büyüme meydana gelmiştir. 2001 bankacılık krizi büyümeyi 
olumsuz etkilemiştir. 2001 krizinden sonra en yüksek pozitif büyümenin yaşandığı dönem, 2002- 2006 yıllarıdır. 
2007 ve 2008 yıllarında büyümede sırasıyla yavaşlama ve küçülme gerçekleşmiştir. 2008 yılında tüm dünya ile 
birlikte Türkiye’de de etkili olan dünya çapında kriz meydana gelmiştir. Negatif büyüme oluşmuştur. Türkiye’deki 
büyüme oranı ve işsizlik oranları tablo.3’te verilmiştir.  
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Tablo.3 Türkiye’nin 2000 ve 2017 Yılları Arasındaki Büyüme Oranı ve İşsizlik Oranları. 
YILLAR Büyüme Oranı İşsizlik Oranı 
2000 6,6 6,5 
2001 -6,0 8,4 
2002 6,4 10,3 
2003 5,6 10,5 
2004 9,6 10,8 
2005 9,07 10,6 
2006 5,0 10,2 
2007 0,8 10,3 
2008 -4,7 11 
2009 8,5 14 
2010 11,1 11,9 
2011 4,8 9,8 
2012 8,5 9,2 
2013 5,2 9,7 
2014 6,1 9,9 
2015 3,2 10,3 
2016 7,4 10,9 
2017 5,5 10,9 

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr/secilmisgostergeler/ 

Ekonomik konjonktür içerisinde büyüme ve işsizliğin yönünü görmek için 2000- 2017 yıllarını kapsayan büyüme 
ve işsizlik verilerinin grafiği çizilmiştir. Bu grafiğin çizilmesindeki amaç konjonktürle aynı yönlü veya zıt yönlü olup 
olmadığını görsel olarak tespitinin sağlanmasıdır. 

Grafik.3: Tablo.3 ‘te Bulunan Oranların Grafiksel Çizimi. 

 

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr/secilmisgostergeler/ 

Türkiye’nin 2000 ve 2017 yılları arasındaki işsizlik oranları ve işsizlik oranları ortalaması hesaplanarak tablo.4 te 
verilmiştir. Hesaplanan işsizlik oranı ve işsizlik oranları ortalaması grafik 4’te gösterilmiştir. 
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Tablo.4 Türkiye’nin 2000 ve 2017 Yılları Arasındaki İşsizlik Oranları ve Ortalaması. 
YILLAR İŞSİZLİK ORANI 
2000 6,5 
2001 8,4 
2002 10,3 
2003 10,5 
2004 10,8 
2005 10,6 
2006 10,2 
2007 10,3 
2008 11 
2009 14 
2010 11,9 
2011 9,8 
2012 9,2 
2013 9,7 
2014 9,9 
2015 10,3 
2016 10,9 
2017 10,9 
TOPLAM 185,2 
İŞSİZLİK ORANI ORTALAMASI 10,28 

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr/secilmisgostergeler/ İşsizlik oranı ortalaması yazarlar tarafından hesaplanmıştır. 

Grafik.4: Tablo.4 ‘te Bulunan Oranların Grafiksel Çizimi. 

 

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr/secilmisgostergeler/ 

Türkiye’nin 2000 ve 2017 yılları arasındaki büyüme oranları ve büyüme oranları ortalaması hesaplanarak tablo.5 
te verilmiştir. Hesaplanan büyüme oranları ve büyüme oranlarının ortalaması grafik 5’te gösterilmiştir. 
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Tablo.5 Türkiye’nin 2000 ve 2017 Yılları Arasındaki Büyüme Oranları ve Ortalaması. 
YILLAR BÜYÜME ORANI 
2000 6,6 
2001 -6,0 
2002 6,4 
2003 5,6 
2004 9,6 
2005 9,07 
2006 5,0 
2007 0,8 
2008 -4,7 
2009 8,5 
2010 11,1 
2011 4,8 
2012 8,5 
2013 5,2 
2014 6,1 
2015 3,2 
2016 7,4 
2017 5,5 
TOPLAM 92,67 
BÜYÜME ORANI ORTALAMASI 5,14 

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr/secilmisgostergeler/ Büyüme oranı ortalaması yazarlar tarafından hesaplanmıştır. 

Grafik.5: Tablo.5 ‘te Bulunan Oranların Grafiksel Çizimi. 

 

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr/secilmisgostergeler/ 

 

 

 

 

 

Tablo.6 Türkiye’de 2000 ve 2017 Yılları Arasındaki İşsizlik ve Büyüme Göstergelerinin Konjonktür Aşamaları. 
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YILLAR İŞSİZLİK GÖSTERGESİNİN KONJONKTÜR AŞAMALARI BÜYÜME GÖSTERGESİNİN KONJONKTÜR 
AŞAMALARI 

2000 Dip Durgunluk 
2001 Canlanma Bunalım  
2002 Refah Canlanma-Refah  
2003 Refah Durgunluk 
2004 Refah Refah 
2005 Refah Durgunluk 
2006 Refah Bunalım 
2007 Refah Bunalım 
2008 Refah Dip-Kriz 
2009 Zirve (Tepe)  Canlanma-Refah 
2010 Durgunluk Tepe  
2011 Bunalım Dip  
2012 Dip  Tepe  
2013 Canlanma Durgunluk  
2014 Canlanma Refah  
2015 Refah Dip  
2016 Refah Tepe  
2017 Refah  Durgunluk 

Kaynak: Tablo yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

SONUÇ 

Türkiye ekonomisinde büyüme ve işsizlik rakamları önemli bir etkiye sahiptir.  Kriz yıllarının bu oranlar üzerinde 
önemi oldukça büyüktür. Kavramsal olarak işsizlik, büyüme ve konjontür tanımları yapılmıştır. 2000 ve 2017 yılları 
arasındaki işsizlik ve büyüme rakamları ortalamaları hesaplanarak konjontür aşamaları tablosu çizilmiştir. 
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ÖZ 

Enflasyon ve işsizlik oranları artışları her ülke için ekonomiyi olumsuz etkileyen makroekonomik göstergelerdir. 
Enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişkiyi ortaya koyan endeksi ilk kez ortaya çıkaran Arthur Okun olmuştur. 
Hoşnutsuzluk endeksi denilen bu endeks, enflasyon ve işsizlik oranları toplamından oluşmaktadır. Endekse göre 
artan işsizlik ve yüksek enflasyon oranlarının uluslararası ekonomik ve sosyal maliyetlere sebep olduğu 
varsayılmaktadır. Bu maliyetlerin, devletlerin ekonomilerinde istemediği bir durumdur. Hoşnutsuzluk endeksi, 
yoksulluk oranları ölçümünde de kullanılabilmektedir. Yüksek enflasyon ve artan işsizlik oranı yoksulluğu artırır ve 
yeni yoksulluğun oluşmasına neden olmaktadır. Hoşnutsuzluk Endeksi, R. Barro tarafından devletlerin 
makroekonomik performanslarının karşılaştırılmasının sağlanması şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Enflasyon ve 
işsizlik oranları toplamlarının yanına faiz ve büyüme oranları eklenmiştir. Endekse göre işsizlik ve faiz oranları 
yükseldiğinde, büyüme oranındaki düşüş hoşnutsuzluğun arttığını göstermiştir. E-7 ülkeleri Çin, Hindistan, 
Brezilya, Rusya, Endonezya, Meksika ve Türkiye'den oluşmaktadır. Bu ülkeler son 20 yılda çok büyük gelişmeler 
göstererek dünyanın en güçlü ekonomileri arasına girmiştir. Bu çalışmada Okun ve Barro tarafından ortaya 
konulan hoşnutsuzluk endeksinin Türkiye dâhil E-7 ülkeleri için 2000 yılı sonrası için iktisadi hoşnutsuzluk endeksi 
hesaplanacaktır. Bir bütünlük sağlanabilmesi E7 ülkelerinin 2000 ve 2017 yılları arası makroekonomik göstergeleri 
hesaplamaya alınmıştır. Çalışmada ülkeler için hesaplanan endeks yardımıyla ülkelerin makroekonomik 
performansları da karşılaştırılacak ve endeksin ülke performansları için yeterince açıklayıcı bir değişken olup 
olmadığı değerlendirilerek çalışma tamamlanacaktır. 

Anahtar kelimeler: Enflasyon, E-7 Ülkeleri, Hoşnutsuzluk Endeksi, İşsizlik. 

IS THE ECONOMIC DISPUTE INDEX FOR E-7 COUNTRIES A SUCCESS INDICATOR FOR MEASURING 
MACROECONOMIC PERFORMANCE? 

ABSTRACT 

Inflation and unemployment rates are macroeconomic indicators that affect the economy negatively for each 
country. Arthur Okun was the first to unveil the index that reveals the relationship between inflation and 
unemployment. This index, called the discontent index, is composed of the sum of inflation and unemployment 
rates. According to the index, increasing unemployment and high inflation rates are assumed to cause 
international economic and social costs. This is a situation that costs do not want in the economies of states. The 
dissatisfaction index can also be used to measure poverty rates. High inflation and rising unemployment rates 
increase poverty and lead to the emergence of new poverty. The Discontent Index was reorganized by R. Barro 
in order to compare the macroeconomic performance of states. Besides inflation and unemployment rates, 
interest and growth rates were added. According to the index, when unemployment and interest rates soared, 
the decline in the growth rate indicated an increase in discontent. E-7 countries, China, India, Brazil, Russia, 
Indonesia, Mexico and Turkey consists of. These countries have made great progress in the last 20 years and 
have become one of the most powerful economies in the world. In this study, read and index for economic 
discontent to Turkey after 2000, including the E-7 countries put forward by Barron discontent index will be 
calculated. In order to ensure integrity, macroeconomic indicators of E7 countries between 2000 and 2017 were 
taken into account. In this study, the macroeconomic performance of the countries will be compared with the 
help of the index calculated for the countries and the study will be completed by evaluating whether the index is 
a sufficiently descriptive variable for the country's performances. 

Keywords: Inflation, E-7 Countries, Discontent Index, Unemployment. 

GİRİŞ 

Yoksulluk tarihte tüm insanlığın karşılaştığı eski bir olgudur. Genel olarak yoksulluğun ortadan kaldırılması pek 
mümkün gözükmemektedir. Yoksulluğun oluşmasını eğitimsizlik, krizler, savaşlar, işsizlik, enflasyon gibi birçok 
nedenler oluşturmaktadır. Yoksulluğun boyutlarındaki gelişmeler için bir kaç değişkenle hesaplamalar 
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yapılmaktadır. Bir ülkedeki ekonomik gelişmeler bireylerin hayatlarındaki memnuniyet dereceleri, enflasyon, 
işsizlik, faiz ve büyüme oranları ile ilişkilidir.  İlk olarak Arthur Okun tarafından geliştirilen enflasyon ve işsizlik 
oranları ile oluşturulan hoşnutsuzluk endeksi hesaplama yöntemi, Robert Barro tarafından geliştirilmiştir (Özcan, 
2016). 

İktisadi hoşnutsuzluk endeksi ülkelerin yoksulluk düzeylerini ölçmekte kullanılan önemli makroekonomik bir 
göstergedir. E7 ülkeleri gelişmekte olan ülkeler arasından seçilmiş olan Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, 
Endonezya, Meksika ve Türkiye’dir. Çin, Endonezya ve Hindistan sermaye girişlerinin yoğun olduğu ülkelerdir. Bu 
üç ülkede iç tasarruflar fazladır ve yatırımlar yüksektir (Tunçsiper, Biçen, 2016). 2018 verilerine bakılarak 
ekonomik bir sıralamasına yapıldığında E7 ülkelerinin ilk 20 ülke içinde bulunduğu görülmektedir. 

Son 20 yılda dünyanın en güçlü ekonomileri arasında yer alan E7 ülkelerinde de yoksulluk görülmektedir. Bu 
çalışmada E7 ülkelerinin hoşnutsuzluk endeksleri hesaplanmış.E7 ülkelerinin makroekonomik performansları 
analiz edilmiştir. 

YOKSULLUK KAVRAMI 

Yoksulluğun kesinleşmiş bir tanımı bulunmamaktadır. Duruma ve mekânlara göre yoksulluk kavramı farklılık 
göstermektedir. Yoksulluk kavramı temel ihtiyaçların karşılanamaması olarak tanımlanmaktadır. Yoksulluk 
yapabilirlik kavramından eksik olmadır. Yapabilirlik yaklaşımı eşit hakların, eşit yapabilirliklerin olmadığı 
anlamındadır. Her birey farklıdır ve bireylerin kendilerine düşen eşitliği aynı değildir (Özcan, 2016). 

Yoksulluk kavramı bireylerin asgari yaşam düzeylerini karşılayabilmesi için en basit ihtiyaç kavramlarını 
karşılayabilmesidir. Dünyanın her yerinde yoksulluk görülmektedir. Yoksul kelimesi belirli bir gelir düzeyinin 
altında kalan kısım için kullanılmaktadır (Uzun, 2001). 

Yoksulluk az gelişmişlik sorunu olarak görülse de, gelişmiş ülkelerde de mevcuttur. Gelişmiş ülkelerde yoksulluk 
en önemli sorunlardan bir tanesidir (Şenses, 2006). 

İKTİSADİ HOŞNUTSUZLUK ENDEKSİ 

İktisadi hoşnutsuzluk endeksi bireylerin yaşam kalitelerini ölçmekte kullanılan bir yöntemdir. Bir ülke için işsizlik 
ve enflasyon ikilisinin bir arada olması iktisadi bir sorundur. Arthur Okun tarafından işsizlik ve enflasyon 
oranlarının hesaplamalarıyla oluşturulan hoşnutsuzluk endeksinde iki değişkende eşit oranda alınmıştır. 
Hoşnutsuzluk endeksinin ilk adı sefalet  (yoksulluk) endeksidir. Bireylerin yaşam kalitelerini ölçmekte kullanılan en 
etkili yöntemdir (Özcan, 2016). 

Arthur Okun hoşnutsuzluk endeksi, İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi= Enflasyon Oranı (π) + İşsizlik Oranı (u)  olarak 
formülize edilmiştir. 

Bu endekse göre; endeksin yükselmesi halinde makroekonomik performans kötüye gitmektedir. Endeksin 
düşmesi ise makroekonomik performansın iyiye gittiğini açıklamaktadır. Bu göstergelerden bir tanesinin bile 
yükselmesi endeksi yükseltmektedir ve buda makroekonomik performansı olumsuz etkilemektedir. Robert Barro, 
işsizlik ve enflasyon oranlarını hoşnutsuzluk endeksi için yeterli görmemiştir. 1970 yılında Amerikalı iktisatçı 
Arthur okun formülleştirdiği endekse, 1999 yılında Nobel ödüllü iktisatçı Barro yeniden şekillendirmiştir (Işık, 
Öztürk Çetenak, 2019). Barro’nun şekillendirilmesiyle birlikte devletlerarasındaki makroekonomik performansın 
karşılaştırılması daha verimli hale gelmiştir (Özcan, 2016). Denkleme faiz ve büyüme oranlarını eklemiştir.   

Robert Barro’nun yeniden formülize ettiği hoşnutsuzluk endeksi denklemi, İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi = 
[Enflasyon Oranı (π) +  İşsizlik Oranı (u) +  Faiz Oranı (i)] – Büyüme Oranı (Y) olarak düzenlenmiştir. Barro bu 
denklem ile Amerika’da bir çalışma yapmıştır.  Çalışmasında başkanlık yapmış kişilerin politikalarının 2000 yılına 
kadar başarı düzeylerini hesaplamıştır. Devletlerarasında makroekonomik performansı daha iyi karşılaştırılabilir 
olmasını sağlamıştır (Işık, Öztürk Çetenak, 2019). 

Hesaplamalara göre ülke ekonomisinde önemli olan makroekonomik değişkenler enflasyon, işsizlik ve faiz 
oranları arttığında, büyüme oranı azaldığında, hoşnutsuzluk düzeyi artmaktadır. Ekonomide enflasyon düzeyinin 
artması, faiz düzeylerinin de artmasına sebep olur. Bu durum yatırımcıların kararlarını olumsuz yönde 
etkilemektedir. Yatırım düzeyindeki azalış ise, işsizliğin yükselmesine sebep olmaktadır. Gelir dağılımının 
bozulması, güvensizlik duygusunun artması bireylerin hoşnutsuzluk seviyelerinin artmasına neden olmaktadır. 

İKTİSADİ HOŞNUTSUZLUK ENDEKSİ GÖSTERGELERİ VE E7 ÜLKELERİ VERİLERİ 

Bu bölümde; Barro tarafından yeniden hesaplanan hoşnutsuzluk endekslerini öncelikle sırasıyla 
değerlendireceğiz. Daha sonra bu ülkeler için hoşnutsuzluk endeksi hesaplayacağız. 
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İşsizlik Oranı 

Arz ve talebe göre belirlenen ücret düzeyinde çalışmaya razı olup, iş bulamayan kişiler işsizliği meydana 
getirmektedirler. Bir ülkede işsizlik oranı arttıkça refah düzeyi düşmektedir.  Azalan yatırımlar işsizliği meydana 
getirmektedir. İşsizliğin oluşması gelir ve refah kaybına neden olmaktadır (Akpınar, Taşçı, Özsan, 2013). Tablo 
1.de E7 ülkelerinin işsizlik oranları verilmiştir. 

Tablo.1 E7 ülkeleri 2000 Ve 2017 Yılları Arası İşsizlik Oranları. 
İşsizlik 
oranı (%) 

ÇİN HİNDİSTAN BREZİLYA RUSYA MEKSİKA ENDONEZYA TÜRKİYE 

2000 3,1 4,3 9,2 10,7 1,6 6,1 6,5 
2001 3,6 4,3 10,1 9,1 1,8 8,1 8,4 
2002 3,8 4,4 11,7 8 3 9,1 10,3 
2003 4,2 4,2 12,3 8,3 3,4 9,5 10,5 
2004 4,3 4,3 11,5 8,1 3,9 9,9 10,8 
2005 4,2 4,4 9,8 7,6 3,6 10,8 10,6 
2006 4,2 4,2 10 7,2 3,6 10,4 10,2 
2007 4,1 4,1 9,3 6,1 3,6 9,4 10,3 
2008 4,1 3,8 7,9 6,2 3,9 8,4 11 
2009 4,3 3,5 8,1 8,4 5,4 8 14 
2010 4,1 3,5 6,7 7,5 5,3 7,3 11,9 
2011 4,1 3,6 6 6,6 5,2 6,7 9,8 
2012 4,1 3,5 7 5,5 4,9 6,2 9,2 
2013 4,1 3,4 7,2 5,5 4,9 5,9 9,7 
2014 4,1 3,5 6,8 5,2 4,8 5,8 9,9 
2015 4 3,5 8,3 5,6 4,3 4,5 10,3 
2016 4 3,5 11,3 5,5 3,8 4,3 10,9 
2017 3,8 3,5 12,8 5,2 3,4 4,1 10,9 
Kaynak:https://biruni.tuik.gov.tr/secilmisgostergeler/, https://data.worldbank.org/,  www.investing.com 
*:Tahmini Değer 

Tabloya bakıldığında işsizlik oranının her geçen yıl arttığı görülmektedir. Dünya ekonomisi sıralamasında Çin 2. 
sırada yer alırken Türkiye 17. sırada yer almaktadır.  Bu 7 ülke arasından en çok gelişme göstermiş olan Çin’de 
işsizlik oranı her yıl artış göstermiştir. Türkiye işsizlik oranın yüksek olduğu rakamları göstermektedir. Ancak her 
yıl artışlar devam etmiştir. E7 ülkelerinin hepsinde, işsizliğin temel sorunlardan biri olduğu görülmektedir. 

Enflasyon 

Fiyat düzeyindeki değişime enflasyon denmektedir. Enflasyon göstergeleri tüketici fiyat endeksi, üretici fiyat 
endeksi ve gayrisafi yurt içi hâsıla deflatörü olmak üzere üçe ayrılmaktadır.  Barro ve Arthur’un hoşnutsuzluk 
endeksi denklemlerindeki, enflasyon için kullandıkları gösterge tüketici fiyat endeksidir. Tüketicinin karşılaştığı 
fiyat artışı gelir ve refah kaybına sebep olmaktadır (Akpınar, Taşçı, Özsan, 2013). Tablo.2 ‘de E7 ülkelerinin 
enflasyon oranları verilmiştir. 

Tablo.2 E7 ülkeleri 2000 Ve 2017 Yılları Arası Enflasyon Oranları. 
Enflasyon (tüfe 
oranı yıllık %) 

ÇİN HİNDİSTAN BREZİLYA RUSYA MEKSİKA ENDONEZYA TÜRKİYE 

2000 0,3 4 7 20,8 9,5 3,7 39 
2001 0,7 3,7 6,8 21,5 6,4 11,5 68,5 
2002 -0,7 4,4 8,5 15,8 5 11,9 29,7 
2003 1,1 3,8 14,7 13,7 4,5 6,8 18,4 
2004 3,8 3,8 6,6 10,9 4,7 6,1 9,4 
2005 1,8 4,2 6,9 12,7 4 10,5 7,7 
2006 1,6 6,1 4,2 9,7 3,6 13,1 9,7 
2007 4,8 6,4 3,6 9 4 6,4 8,4 
2008 5,9 8,4 5,7 14,1 5,1 10,2 10,1 
2009 -0,7 10,9 4,9 11,6 5,3 4,4 6,5 
2010 3,2 12 5 6,8 4,2 5,1 6,4 
2011 5,6 8,9 6,6 8,4 3,4 5,4 10,5 
2012 2,6 9,3 5,4 5,1 4,1 4,3 6,2 
2013 2,6 10,9 6,2 6,8 3,8 6,4 7,4 
2014 1,9 6,7 6,3 7,8 4 6,4 8,2 
2015 1,4 4,9 9 15,5 2,7 6,4 8,8 
2016 2 4,9 8,7 7 2,8 3,5 8,5 
2017 1,6 3,3 3,4 3,7 6 3,8 11,9 
Kaynak:https://biruni.tuik.gov.tr/secilmisgostergeler/, https://biruni.tuik.gov.tr/secilmisgostergeler/,    
https://data.worldbank.org/,  www.investing.com *:Tahmini Değer 
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Tabloya bakıldığında enflasyon oranların genel olarak yüksek olduğu ülke Türkiye’dir. E7 ülkeleri arasında 
ekonomi sıralamasında da Türkiye 17.sırada bulunmaktadır. Çin ekonomik olarak en gelişmiş ülkedir. Enflasyon 
rakamları çok yüksek artışlar göstermemiştir. Çin, Hindistan, Brezilya tüfe rakamları diğer dört ülkeden daha az 
artış göstermişlerdir. E7 ülkeleri arasındaki ekonomik sıralamaya da genel bakıldığında bu üç ülke ilk 10 ülke 
arasında yer almaktadır. 

Faiz Oranı 

Enflasyonun artması faizin artmasına neden olmaktadır. Bu da yatırımcıların kararlarını olumsuz yönde 
etkilemektedir. Ekonomide faiz oranının artması, yatırımcıların geri çekilmesine sebep olacağı için işsizlik 
oranlarının artmasına neden olur. Bu durum faiz oranı artışını ve bireylerin refah kaybı yaşamasına neden 
olmaktadır. Tablo.3 ‘de E7 ülkelerinin faiz oranları verilmiştir. 
Tablo.3 E7 ülkeleri 2000 Ve 2017 Yılları Arası Faiz Oranları. 
Faiz 
Oranı 

ÇİN HİNDİSTAN BREZİLYA RUSYA MEKSİKA ENDONEZYA TÜRKİYE 

2000 3,71 8,34 15,7 10 5,19 -1,65 183,2 
2001 3,73 8,59 19,00 5,1 6,36 3,72 59,00 
2002 4,67 7,90 25,00 4,7 2,56 12,32 44,00 
2003 2,63 7,30 16,50 7,3 2,86 10,85 26,00 
2004 -1,28 4,91 17,75 7,2 -0,48 5,13 18,00 
2005 1,61 4,85 18,00 6,4 3,609 -0,24 13,50 
2006 2,10 2,57 13,25 6,6 1,055 1,65 15,50 
2007 -0,31 5,68 11,25 6,4 1,67 2,34 17,50 
2008 -2,33 3,77 13,75 7,3 2,38 -3,85 15,96 
2009 5,45 4,80 8,75 10,9 3,00 5,74 15,63 
2010 -1,06 -1,98 10,75 7,3 0,70 -1,74 1,63 
2011 -1,47 1,31 11 8,2 -0,87 4,59 5 
2012 3,52 2,47 7,25 7,8 0,63 7,75 6,6 
2013 3,69 3,86 10,00 7,2 2,68 6,37 10,3 
2014 4,73 6,69 11,75 9,6 -0,83 6,79 8,1 
2015 4,25 7,55 16,5 11,2 0,61 8,35 10,5 
2016 3,17 6,35 11,5 8,8 -0,62 9,22 11,1 
2017 3,7 5,46 10,2 7,7 1,13 6,52 11,4 
Kaynak:https://biruni.tuik.gov.tr/secilmisgostergeler/,  https://data.worldbank.org/, www.investing.com 
*:Tahmini Değer ,https://www.imf.org/external/index.htm 
Büyüme Oranı  

Büyüme oranı, bir ülkenin hoşnutsuzluk seviyesini düzenlemede en önemli etkenlerden biridir. Hoşnutsuzluk 
Endeksine göre artan enflasyon, işsizlik, faiz oranları ve büyüme oranları ortalamanın altında gerçekleşirse ülkede 
artan hoşnutsuzluk meydana gelmektedir. Göstergeye göre bu durum endeks değerinin yükseleceğini, 
makroekonomik performansın azalacağını ve ekonomideki zayıflıkların ortaya çıkacağını göstermektedir. Tablo.4 
‘de E7 ülkelerinin büyüme oranları verilmiştir. 
Tablo.4 E7 ülkeleri 2000 ve 2017 Yılları Arası Büyüme Oranları. 
Büyüme 
Oranı 

ÇİN HİNDİSTAN BREZİLYA RUSYA MEKSİKA ENDONEZYA TÜRKİYE 

2000 8,5 3,8 4,1 10 4,9 4,9 6,6 
2001 8,3 4,8 1,4 5,1 -0,4 3,6 -6 
2002 9,1 3,8 3,1 4,7 0 4,5 6,4 
2003 10 7,9 1,1 7,3 1,4 4,8 5,6 
2004 10,1 7,9 5,8 7,2 3,9 5 9,6 
2005 11,4 9,3 3,2 6,4 2,3 5,7 9 
2006 12,7 9,3 4 8,2 4,5 5,5 7,1 
2007 14,2 9,8 6,1 8,5 2,3 6,3 5 
2008 9,7 3,9 5,1 5,2 1,1 6 0,8 
2009 9,4 8,5 -0,1 -7,8 -5,3 4,6 -4,7 
2010 10,6 10,3 7,5 4,5 5,1 6,2 8,5 
2011 9,5 6,6 4 5,3 3,7 6,2 11,1 
2012 7,9 5,5 1,9 3,7 3,6 6 4,8 
2013 7,8 6,4 3 1,8 1,4 5,6 8,5 
2014 7,3 7,4 0,5 0,7 2,8 5 5,2 
2015 6,9 8,2 -3,5 -2,8 3,3 4,9 6,1 
2016 6,7 7,1 -3,5 -0,2 2,9 5 3,2 
2017 6,9 6,6 1 1,5 2 5,1 7,4 
Kaynak:https://biruni.tuik.gov.tr/secilmisgostergeler/, https://data.worldbank.org/,  ww.investing.com *:Tahmini 
Değer 
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Tabloya göre büyüme oranlarına bakıldığında en yüksek ve istikrarlı bir şekilde büyüyen ülkenin Çin olduğu 
görülmektedir. Çin’in ardından Hindistan ve Endonezya gelmektedir. Bu ülkelerin en önemli özelliği negatif 
büyüme gerçekleşmemesidir. Brezilya, Rusya, Meksika ve Türkiye ise negatif büyümeye sahip olan ülkelerdir. 
Brezilya ve Rusya üç kez, Meksika ve Türkiye ise iki kez negatif büyümeye sahip ülkelerdir. Bu ülkelerden Türkiye 
ve Meksika aynı yönlü büyüme gerçekleştirirken, Brezilya ve Rusya aynı yönlü büyüme gerçekleşmiştir. 

HOŞNUTSUZLUK ORANLARI 

Hoşnutsuzluk oranı bir ülkenin yoksulluk oranıdır. Hoşnutsuzluk oranında enflasyon, işsizlik, faiz ve büyüme 
oranları kullanılmaktadır. Formülü, İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi = [Enflasyon Oranı (π) +  İşsizlik Oranı (u) +  Faiz 
Oranı (i)] – Büyüme Oranı (Y) ‘dur. E7 ülkeleri için hesaplanan hoşnutsuzluk oranları Tablo.5’te verilmiştir. 

Tablo.5 E7 ülkeleri 2000 ve 2017 Yılları Arası Hoşnutsuzluk Endeksi Oranları. 
Hoşnut- 
suzluk  
Endeksi 
Oranları 

ÇİN HİNDİSTAN BREZİLYA RUSYA MEKSİKA ENDONEZYA TÜRKİYE 

2000 -1,39 12,84 27,8 31,5 11,39 3,25 222,1 
2001 -0,27 11,79 34,5 30,6 14,96 19,72 141,9 
2002 -1,33 12,9 42,1 23,8 10,56 28,82 77,6 
2003 -2,07 7,4 42,4 22 9,36 22,35 49,3 
2004 -3,28 5,11 30,05 19 4,22 16,13 28,6 
2005 -3,79 4,15 31,5 26,7 8,9 15,36 22,8 
2006 -4,8 3,57 23,45 15,3 3,75 19,65 30,4 
2007 -5,61 6,38 18,05 13 6,97 11,84 31,2 
2008 -2,03 12,07 22,25 22,4 10,28 8,75 36,26 
2009 -0,35 10,7 21,85 38,7 19 13,54 40,83 
2010 -4,36 3,22 14,9 17,1 5,1 4,46 11,43 
2011 -1,27 7,21 19,6 17,9 4,03 10,49 14,2 
2012 2,32 9,77 17,75 14,7 6,03 12,25 17,2 
2013 2,59 11,76 20,4 17,7 9,98 13,07 18,9 
2014 3,43 9,49 24,35 21,9 5,17 13,99 21 
2015 2,75 7,75 30,3 35,1 4,31 14,35 23,5 
2016 2,47 7,65 28 21,05 3,08 12,02 27,3 
2017 2,2 5,66 25,4 15,1 8,53 9,32 26,8 

Kaynak: Hoşnutsuzluk Endeksi Oranları Yazarlar tarafından hesaplanmıştır. 
Kaynak:https://biruni.tuik.gov.tr/secilmisgostergeler/,  
https://data.worldbank.org/,  
www.investing.com:Tahmini Değer,  
https://www.imf.org/external/index.htm 

Tabloya göre E7 ülkelerinin hoşnutsuzluk endeksi oranına bakıldığında, Çin’de hoşnutsuzluk endeksi en düşük 
rakamlara ulaşılmıştır. 2000 ve 2011 yılları arasındaki hoşnutsuzluk endeksinde negatif rakamlar elde edilmiştir. 
2012 yılından itibaren hoşnutsuzluk endeksi diğer yılları göre pozitife dönerek çok az artış göstermiştir. Çin’in 
ardından Hindistan hoşnutsuzluk endeksi rakamlarında diğer E7 ülkelerine göre daha az orana sahiptir.  E7 
ülkelerine bakıldığında en yüksek hoşnutsuzluk endeksi oranına sahip ülke Türkiye olarak görülmektedir. 2000 ve 
2001 yıllarındaki hoşnutsuzluk oranı giderek azalış gösterse de diğer ülkelere göre yüksek çıkmıştır. 

SONUÇ 

Arthur Okun tarafından hesaplanmış Barro tarafından geliştirilmiş olan iktisadi hoşnutsuzluk endeksi 
makroekonomik performansların değerlendirilmesinde genel olarak kullanılmaktadır.  Çalışmada E7 ülkeleri için 
2000 ve 2017 yılları arası Barro’nun geliştirdiği iktisadi hoşnutsuzluk endeksi formülü kullanılmıştır. 

Hoşnutsuzluk endeksi hesabına bakıldığında, E7 ülkelerinin birbirinden farklı olduğu görülmektedir. Ülkelerin 
işsizlik oranları, faiz, enflasyon ve büyüme oranları kullanılarak hesaplanan hoşnutsuzluk endeksi ülkelerin 
değerlendirilmesi açısından tek başına yeterli değildir. Hoşnutsuzluk endekslerinin yanında başka endekslerinde 
hesaplanması gerekmektedir. İnsani gelişme endeksi gibi bir makroekonomik göstergeye ek olarak sosyal ve 
kültürel göstergelerinde eklendiği farklı bir endeks hesabı yapılmalıdır. 
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ÖZ 

Bu çalışmada, Simav jeotermal kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla S-Tipi ORC güç santrali analitik olarak 
dizayn edilmiştir. Elde edilen tasarımların çalışma koşulsantral parametreleri kapsamında etkinlikleri 
değerlendirilmiş ve en iyi dizaynın belirlenmesi amacıyla çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan EATWOS 
kullanulmıştır.  

Anahtar Kelimeler: EATWOS, Jeotermal enerji, S-Tipi ORC. 

EATWOS ANALYSIS of S-TYPE ORC-BINARY GEOTHERMAL POWER PLANT 

ABSTRACT 

In this study, taking the different parameters into account, different designs of S-Type ORC power plant have 
analytically conducted. In the designs, Simav geothermal resources have been taken into consideration as the 
source of plant. Then, the best design has been determined using EATWOS in the viewpoint of the working 
conditions. 

Keywords: EATWOS, Geothermal Energy, S-Type ORC. 

GİRİŞ 

Jeotermal enerji, sürekliliğine bağlı olarak, fosil yakıt tüketiminin azaltılması ve bu sebeple çevre kirliliğine 
sebebiyet veren atık gaz salınımının azaltılmasında öne çıkan yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Jeotermal 
enerjinin elektrik üretimi amaçlı kullanımı, bu kaynakları değerlendirmenin dolaylı yollarından biridir. Elektrik 
üretimi amaçlı kullanım söz konusu olduğunda, özellikle orta entalpili kaynakların değerlendirilmesi açısından en 
yaygın uygulama Organik Rankine Çevrimli (ORC) güç santralleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Jeotermal 
kaynakların termofiziksel özellikerine ve santral parametrelerine bağlı olarak bu tür santrallerin pek çok tasarımı 
söz konusudur. Ancak, bu tasarımlar arasında en etkin olana karar vermek oldukça karmaşık bir problemdir. 

Birden fazla kriterin birlikte ele alınması gereken problemlerde, çok kriterli karar verme analiz teknikleri oldukça 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Veri zarflama analizi  (VZA) ve Tatmin odak çıktılı etkinlik analiz tekniği (EATWOS) 
bunlardan sık kullanılanlarıdır. Bu tür teknikler, şirket performanslarının değerlendirilmesi, üniversite 
performanslarının değerlendirilmesi, işletmelerin finansal performanslarının değerlendirilmesi gibi birçok alanda 
kullanılmaktadır (Ergenekon Arslan ve Güven, 2018; Huang, W. and Eling, 2013; Nilsen, 2018; Özbek, 2015). 
VZA’daki çoklu sonuçların teke düşürülmesi ve kendi içerisinde öz değerlendirme yaparak nihai bir karar 
mekanizması olması nedeniyle EATWOS enerji sistemlerinde etkin bir analiz tekniği olarak değerlendirilebilir 
(Ergenekon Arslan vd., 2018).  

Bu çalışmada, Simav jeotermal enerji kaynakları esas alınarak, farklı tasarım parametrelerine bağlı S-Tipi ORC 
dizaynları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen tasarımlar, çok değişkenli istatistiksel analiz tekniklerinden biri olan çok 
kriterli karar verme analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, EATWOS analiz yöntemiyle elde edilen 
tasarımlar değerlendirilmiş ve en etkin santral çalışma koşulları açısından optimize edilmiştir. 

ORC-BINARY SANTRAL DİZAYNI  

Tasarımı yapılan ORC güç santraline ait akış diyagramı Şekil 1’de verildiği gibidir. Buna göre santral, siklon 
seperatör (SS), ön ısıtıcı (ÖI), buharlaştırıcı (B), sirkülasyon pompası (SP), yoğuşturucu (Y), kontrol vanası (KV) ve 
türbin-jeneratör (T/J) grubu olmak üzere 7 temel bileşenden oluşmaktadır (Arslan and Kose, 2010; Arslan and 
Yetik, 2011). 
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Şekil 1. ORC-Binary jeotermal güç santralı akış diyagramı (Arslan, 2008). 

Çevrimin işleyişinin belirlenmesi açısından çalışma akışkanının seçimi oldukça fazla önem teşkil etmektedir. 
Çünkü, akışkanın termofiziksel özeliklerine bağlı olarak santrala ait kapalı çevrim bu doğrultuda şekillenmekte ve 
tasarım çıktılarını doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada, çalışma akışkanı olarak piyasada oldukça fazla kullanımı 
olan R-125 soğutucu akışkanı dikkate alınmıştır. Soğutucu akışkan R-125 düşük kaynama sıcaklık değerlerine bağlı 
olarak kritik üstü noktalarda çalışmaya uygun çevrimlere müsaade etmektedir. Çevrime ait T-s diyagramı Şekil 
2’de verildiği gibidir (Arslan, 2008; Arslan and Yetik, 2011).  

 

Şekil 2. S-Tipi ORC-Binary santraline ait T-s diyagramı (Arslan, 2008; Arslan and Yetik, 2011). 

Buna göre, türbin çıkışında soğutucu akışkanın ıslak buhar veya kızgın buhar bölgesinde bulunmasına bağlı olarak 
S-Tipi çevrim S1 ve S2 olmak üzere iki farklı model olarak ele alınır. Sistemde kullanılan ısı eşanjörleri, türbin, 
jeneratör ve pompa verimleri sırasıyla % 98, % 85, % 99 ve % 90 olarak hesaplamalara dahil edilerek güç 
üretimleri ve santral verimleri hesaplanmıştır. Oluşturulan S1-Tipi dizaynlara ait hesaplama sonuçları Tablo 1’de,  
S2-Tipi dizaynlara ait hesaplama sonuçları Tablo 2’de verildiği gibidir (Arslan, 2008). 
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Tablo 1. S1-Tipi çevrim tasarımları. 

Model No T1b T2d T2c Wnet η 
Model 

No T1b T2d T2c Wnet η 

1 110 105 22 302658,88 9,44 25 110 105 30 259162,78 8,09 

2 110 95 22 289460,11 9,03 26 110 95 30 246709,51 7,70 

3 110 85 22 226032,43 7,05 27 110 85 30 178125,77 5,56 

4 100 105 22 316136,89 9,44 28 100 105 30 270703,82 8,09 

5 100 95 22 302350,36 9,03 29 100 95 30 257695,98 7,70 

6 100 85 22 236098,11 7,05 30 100 85 30 186058,07 5,56 

7 90 105 22 329570,26 9,44 31 90 105 30 282206,63 8,09 

8 90 95 22 315197,90 9,03 32 90 95 30 268646,06 7,70 

9 90 85 22 246130,45 7,05 33 90 85 30 193964,09 5,56 

10 80 105 22 342971,73 9,44 34 80 105 30 293682,13 8,09 

11 80 95 22 328014,94 9,03 35 80 95 30 279570,14 7,70 

12 80 85 22 256138,96 7,05 36 80 85 30 201851,34 5,56 

13 110 105 26 284022,54 8,86 37 110 105 36 223834,11 6,98 

14 110 95 26 271122,03 8,46 38 110 95 36 212392,15 6,63 

15 110 85 26 204216,94 6,37 39 110 85 36 147693,13 4,61 

16 100 105 26 296670,64 8,86 40 100 105 36 233801,90 6,98 

17 100 95 26 283195,64 8,46 41 100 95 36 221850,40 6,63 

18 100 85 26 213311,14 6,37 42 100 85 36 154270,20 4,61 

19 90 105 26 309276,83 8,86 43 90 105 36 243736,66 6,98 

20 90 95 26 295229,26 8,46 44 90 95 36 231277,32 6,63 

21 90 85 26 222375,20 6,37 45 90 85 36 160825,49 4,61 

22 80 105 26 321853,10 8,86 46 80 105 36 253647,84 6,98 

23 80 95 26 307234,30 8,46 47 80 95 36 240681,86 6,63 

24 80 85 26 231417,75 6,37 48 80 85 36 167365,21 4,61 
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Tablo 2. S2-Tipi çevrim tasarımları. 

Model No T1b T2d T2c P2d Wnet η 
Model 

No T1b T2d T2c P2d Wnet η 

1 110 125 22 8000 493427,85 11,62 27 90 105 22 4000 394934,50 9,92 

2 110 125 22 7000 477590,21 11,87 28 80 125 22 8000 559150,2912 11,62 

3 110 125 22 6000 425511,36 10,91 29 80 125 22 7000 541203,15 11,87 

4 110 115 22 8000 474217,7118 10,53 30 80 125 22 6000 482187,62 10,91 

5 110 115 22 7000 466803,45 11,19 31 80 115 22 8000 537381,44 10,53 

6 110 115 22 6000 435006,18 10,99 32 80 115 22 7000 528979,6304 11,19 

7 110 105 22 6000 434767,55 10,67 33 80 115 22 6000 492947,11 10,99 

8 110 105 22 5000 398465,0416 10,37 34 80 105 22 6000 492676,69 10,67 

9 110 105 22 4000 362685,74 9,92 35 80 105 22 5000 451538,85 10,37 

10 100 125 22 8000 515401,19 11,62 36 80 105 22 4000 410993,9051 9,92 

11 100 125 22 7000 498858,27 11,87 37 110 125 26 8000 477579,61 11,00 

12 100 125 22 6000 444460,2443 10,91 38 110 125 26 7000 460414,20 11,24 

13 100 115 22 8000 495335,59 10,53 39 110 125 26 6000 406076,94 10,26 

14 100 115 22 7000 487591,15 11,19 40 110 115 26 8000 459279,39 9,89 

15 100 115 22 6000 454377,89 10,99 41 110 115 26 7000 450813,55 10,58 

16 100 105 22 6000 454128,6275 10,67 42 110 115 26 6000 417345,49 10,37 

17 100 105 22 5000 416209,50 10,37 43 110 105 26 6000 416775,83 10,03 

18 100 105 22 4000 378836,87 9,92 44 110 105 26 5000 379189,27 9,73 

19 90 125 22 8000 537301,74 11,62 45 110 105 26 4000 342196,74 9,29 

20 90 125 22 7000 520055,8718 11,87 46 100 125 26 8000 498847,20 11,00 

21 90 125 22 6000 463346,35 10,91 47 100 125 26 7000 480917,38 11,24 

22 90 115 22 8000 516383,50 10,53 48 100 125 26 6000 424160,37 10,26 

23 90 115 22 7000 508309,98 11,19 49 100 115 26 8000 479732,03 9,89 

24 90 115 22 6000 473685,42 10,99 50 100 115 26 7000 470889,19 10,58 

25 90 105 22 6000 473425,57 10,67 51 100 115 26 6000 435930,73 10,37 

26 90 105 22 5000 433895,17 10,37 52 100 105 26 6000 435335,71 10,03 

53 100 105 26 5000 396075,33 9,73 99 90 105 30 4000 340315,77 8,37 

54 100 105 26 4000 357435,45 9,29 100 80 125 30 8000 512263,69 10,06 

55 90 125 26 8000 520044,33 11,00 101 80 125 30 7000 491819,70 10,32 

56 90 125 26 7000 501352,63 11,24 102 80 125 30 6000 428100,24 9,32 

57 90 125 26 6000 442183,89 10,26 103 80 115 30 8000 493362,10 8,96 

58 90 115 26 8000 500116,92 9,89 104 80 115 30 7000 481124,85 9,64 

59 90 115 26 7000 490898,32 10,58 105 80 115 30 6000 442026,70 9,46 

60 90 115 26 6000 454454,40 10,37 106 80 105 30 6000 441773,23 9,10 

61 90 105 26 6000 453834,09 10,03 107 80 105 30 5000 396630,36 8,79 

62 90 105 26 5000 412905,46 9,73 108 80 105 30 4000 354154,19 8,37 

63 90 105 26 4000 372623,68 9,29 109 110 125 36 8000 424669,58 8,96 

64 80 125 26 8000 541191,13 11,00 110 110 125 36 7000 403591,67 9,22 

65 80 125 26 7000 521739,37 11,24 111 110 125 36 6000 344408,08 8,20 

66 80 125 26 6000 460164,62 10,26 112 110 115 36 8000 411263,17 7,89 

67 80 115 26 8000 520453,40 9,89 113 110 115 36 7000 395589,51 8,54 

68 80 115 26 7000 510859,95 10,58 114 110 115 36 6000 357547,91 8,34 

69 80 115 26 6000 472934,09 10,37 115 110 105 36 6000 361153,20 8,06 
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70 80 105 26 6000 472288,56 10,03 116 110 105 36 5000 318112,23 7,75 

71 80 105 26 5000 429695,63 9,73 117 110 105 36 4000 279558,73 7,37 

72 80 105 26 4000 387775,85 9,29 118 100 125 36 8000 443580,98 8,96 

73 110 125 30 8000 452052,29 10,06 119 100 125 36 7000 421564,42 9,22 

74 110 125 30 7000 434011,28 10,32 120 100 125 36 6000 359745,27 8,20 

75 110 125 30 6000 377781,41 9,32 121 100 115 36 8000 429577,55 7,89 

76 110 115 30 8000 435372,40 8,96 122 100 115 36 7000 413205,91 8,54 

77 110 115 30 7000 424573,51 9,64 123 100 115 36 6000 373470,24 8,34 

78 110 115 30 6000 390070,95 9,46 124 100 105 36 6000 377236,09 8,06 

79 110 105 30 6000 389847,28 9,10 125 100 105 36 5000 332278,41 7,75 

80 110 105 30 5000 350010,49 8,79 126 100 105 36 4000 292008,05 7,37 

81 110 105 30 4000 312526,96 8,37 127 90 125 36 8000 462429,73 8,96 

82 100 125 30 8000 472183,09 10,06 128 90 125 36 7000 439477,63 9,22 

83 100 125 30 7000 453338,68 10,32 129 90 125 36 6000 375031,65 8,20 

84 100 125 30 6000 394604,78 9,32 130 90 115 36 8000 447831,26 7,89 

85 100 115 30 8000 454760,41 8,96 131 90 115 36 7000 430763,96 8,54 

86 100 115 30 7000 443480,63 9,64 132 90 115 36 6000 389339,83 8,34 

87 100 115 30 6000 407441,59 9,46 133 90 105 36 6000 393265,69 8,06 

88 100 105 30 6000 407207,96 9,10 134 90 105 36 5000 346397,66 7,75 

89 100 105 30 5000 365597,16 8,79 135 90 105 36 4000 304416,12 7,37 

90 100 105 30 4000 326444,42 8,37 136 80 125 36 8000 481233,72 8,96 

91 90 125 30 8000 492247,21 10,06 137 80 125 36 7000 457348,32 9,22 

92 90 125 30 7000 472602,06 10,32 138 80 125 36 6000 390281,74 8,20 

93 90 125 30 6000 411372,41 9,32 139 80 115 36 8000 466041,63 7,89 

94 90 115 30 8000 474084,20 8,96 140 80 115 36 7000 448280,31 8,54 

95 90 115 30 7000 462325,11 9,64 141 80 115 36 6000 405171,73 8,34 

96 90 115 30 6000 424754,70 9,46 142 80 105 36 6000 409257,24 8,06 

97 90 105 30 6000 424511,14 9,10 143 80 105 36 5000 360483,39 7,75 

98 90 105 30 5000 381132,20 8,79 144 80 105 36 4000 316794,74 7,37 

EATWOS ANALİZİ 

Çıktı bazlı tatmin edici çözümlerin elde edilmesi açısından EATWOS 2006 yılında geliştirilen yeni bir tekniktir. Girdi 
değerlerine bağlı olarak, çıktılarda bağıl sonuçlar vermesi ve bu sonuçların birbirleriyle kıyas edilebilmesi ve enerji 
sistem tasarımı problemlerinde optimum sonuca karar verme açısından oldukça kullanılabilir bir tekniktir. 
EATWOS uygulama adımları aşağıda özetlenmiştir (Peters ve Zelewski, 2006). Giriş ve çıkış değerlerine bağlı 
olarak girdi ve çıktı matrisleri sırasıyla aşağıda verildiği gibidir; 

     (1) 

     (2) 

İkinci adım olarak bu matrisler aşağıdaki eşitlikler kullanılarak normalize edilmiştir; 

        (3) 

        (4) 
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Üçüncü adım olarak giriş ve çıkış değerleri için uzaklık matrisleri hesaplanır. Bu bağlamda, giriş ve çıkış değerleri 
için sırasıyla aşağıda verilen uzaklık ölçüm ifadeleri kullanılmıştır. 

        (5) 

        (6) 

Burada,  ve  sırasıyla normalize edilmiş maksimum girdi ve çıktı değerleri olup aşağıdaki gibi verilir. 

        (7) 

        (8) 

Son adım olarak, karar verme mekanizmalarında girdi (wk) ve çıktı (vj) parametrelerinin ağırlık değerlerine bağlı 
olarak ele alınan tasarımları etkinli değerleri; 

        (9) 

bağıntısıyla hesaplanır. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Çalışmada jeotermal akışkanın entegre sistemde kullanımını belirleyen sıcak değerlerine bağlı olarak S1-Tipi için 
48 ve S2-Tipi için 144 adet tasarım oluşturulmuştur. T1b, T2d T2c ve P2d değerleri EATWOS analizi için girdi 
değerlerini oluştururken, hesaplanan enerji verimi (η) ve net elektrik üretimi (Wnet) çıktı değerlerini 
oluşturmuştur. Girdilere ve çıktılara ait modellemede kullanılan ağırlıklar, herbir girdi ve çıktının kendi içerisindeki 
normalize uzaklık toplamının tüm parametrelerin ağırlık toplamına oranı şeklinde Tablo 3’de verildiği gibi 
hesaplanmıştır. Hesaplanan ağırlık değerleri baz alınarak hesaplanan etkinlik değerleri S1-Tipi çevrim için Şekil 3-
5’de, S2-Tipi çevrim için Şekil 6-8’de verilmiştir. 

Tablo 3. Hesaplanan ağırlık değerleri. 

Ağırlık Değerleri 
wk vj 

T1b T2d T2c P2d Wnet η 
Parametre toplamı 145,882 145,041 146,693 148,338 140,562 141,323 
Genel Toplam 585,953 281,885 
Ağırlık 0,248965 0,24753 0,250349 0,253156 0,498651 0,501349 

 
Şekil 3. Wnet bazlı etkinlik değerleri. 

Şekil 3 incelendiğinde, oluşturulan tasarımlara ait etkinliklerin 0,85 ile 0,99 arasında değiştiği hesap edilmiştir. Bu 
durumda, karar verme açısından en etkin tasarım 10 nolu modele ait tasarım olarak belirlenmiştir. 
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Şekil 4. η bazlı etkinlik değerleri. 

Şekil 4 incelendiğinde, oluşturulan tasarımlara ait etkinliklerin 0,87 ile 0,99 arasında değiştiği hesap edilmiştir. Bu 
durumda, karar verme açısından en etkin tasarım 10 nolu modele ait tasarım olarak belirlenmiştir. 

 
Şekil 5. Wnet ve η bütünleşik bazlı etkinlik değerleri. 

Şekil 5 incelendiğinde, oluşturulan tasarımlara ait etkinliklerin 0,86 ile 0,99 arasında değiştiği hesap edilmiştir. Bu 
durumda, karar verme açısından en etkin tasarım 10 nolu modele ait tasarım olarak belirlenmiştir. 

 
Şekil 6. Wnet bazlı etkinlik değerleri. 

Şekil 6 incelendiğinde, oluşturulan tasarımlara ait etkinliklerin 0,931 ile 0,984 arasında değiştiği hesap edilmiştir. 
Bu durumda, karar verme açısından en etkin tasarım 28 nolu modele ait tasarım olarak belirlenmiştir. 
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Şekil 7. η bazlı etkinlik değerleri. 

Şekil 7 incelendiğinde, oluşturulan tasarımlara ait etkinliklerin 0,936 ile 0,986 arasında değiştiği hesap edilmiştir. 
Bu durumda, karar verme açısından en etkin tasarım 29 nolu modele ait tasarım olarak belirlenmiştir. 

 
Şekil 8. Wnet ve η bütünleşik bazlı etkinlik değerleri. 

Şekil 8 incelendiğinde, oluşturulan tasarımlara ait etkinliklerin 0,938 ile 0,985 arasında değiştiği hesap edilmiştir. 
Bu durumda, karar verme açısından en etkin tasarım 29 nolu modele ait tasarım olarak belirlenmiştir. 

SONUÇLAR 

Bu çalışmada, çeşitli tasarım parametreleri dikkate alınarak S-Tipi ORC jeotermal güç santralleri analitik olarak 
incelenmiştir. Elde edilen tasarımlar daha sonra EATWOS çok kriterli karar verme modeliyle değerlendirilerek en 
etkin tasarım belirlenmiştir. 

Sonuç olarak, üretilen net elektrik enerjisi bakımından 28 nolu model, santral verimi açısından ise 29 nolu model 
en etkin sistemler belirlenmiştir. Her iki çıktı durumunun belirlendiği durum için yine en etkin sistem tasarımı 29 
nolu model olarak belirlenmiştir. 
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RANQUE-HİLSCHVORTEKS TÜPÜ ENTEGRE BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN EATWOS MODELİ 
KULLANILARAK OPTİMİZASYONU 
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Bilecik Seyh Edebali Universitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Müh. Böl. 

Oguz ARSLAN 
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ÖZ 

Bu çalışmada, Ranque-Hilschvorteks tüpü entegre buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin optimizasyonu çok 
kriterli karar verme modeliyle analiz edilmiştir.  Analizde RHVT entegre buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin 
enerji ve ekserji verimlerinin analitik çözümleri ve çalışma parametreleri kullanılmıştır. 50 farklı tasarım için 
sonuçlar değerlendirilmiştir. Optimizasyonda EATWOS metodu kullanılmıştır. Analizlerde ikisi tek çıktı temelli 
(enerji verimi/ ekserji verimi) ve biri çift çıktı temelli model (enerji ve ekserji verimleri) olmak üzere üç farklı 
model kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: EATWOS, Enerji, Ekserji, Ranque-HilschVorteks Tüpü, Soğutma. 

OPTIMZATION OF RANQUE-HILSCH VORTEXTUBE INTEGRATED VAPOR COMPRESSION COOLING CYCLE BY EATWOS 
MODELLING 

ABSTRACT 

In this study, Ranque-Hilsch vortex tube integrated vapor compression cycle (RHVTVCC) was analyzed by multi-
criteria decision-making dimesions modelling. The analytical solutions of energy and exergy efficiencies and 
operating parameters of RHVTVCC were used data set for the analysis. In this way, 50 different  RHVTVCC 
designs were used in optimization. EATWOS was used for the optimization of RHVTVCC. 3 step modelling was 
handled in the analysis including single output model and coupled output  model. 

Keywords: EATWOS, Energy, Exergy, Ranque-HilschVortexTube, Refrigeration. 

GİRİŞ 

Enerji sistemlerinin analizi enerji verimliliği ve ekonomik açıdan önemlidir. Enerji sistemlerinin optimizasyonunda 
enerji ve ekserji verimliliği önemli kriterlerdir. Ancak her bir kriterin farklı tasarım parametrelerinde daha etkin 
çıkması, karar verme mekanizmasını güçleştirmektedir. Bu nedenle her iki faktörün birlikte değerlendirilmesi 
sonucunda optimum sistem tasarım parametrelerinin belirlenmesi önemlidir. 

Çok kriterli karar verme analiz tekniklerinden olan Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Tatmin Odak Çıktılı Etkinlik 
Analizi (EATWOS) verimlilik analiz yöntemlerindendir. VZA çıktı ve girdi miktarları arasındaki maksimum getiriyi 
ölçmektedir (Özbek, 2018). Peters ve Zelewski (2006) tarafından geliştirilen teknikte, Simon’un “tatmin” kavramı 
kullanılmaktadır. Çalışmalarında, Almanya’da bulunan bir ısıl işlem fabrikasının verimlilik analizini geliştirmiş 
oldukları yöntem ile incelemişlerdir (Peters ve Zelewski, 2006). EATWOS yöntemi, karar verme biriminin 
optimum çözümler yerine tatmin edici çözümler üretmesine yardımcı olan bir verimlilik analizi yöntemidir (Peters 
ve Zelewski,2006; Kundakçı, 2018). Kundakçı (2018) yapmış olduğu çalışmada, devlet üniversitelerinin etkinliğini 
MACBETH ve EATWOS metodlarını entegre ederek incelemiştir. Özbek (2018), çalışmasında bir sivil toplum 
kuruluşunun etkinliğini VZA ve EATWOS metodlarını kullanarak incelemiştir.  

Bu çalışmada, EATWOS metodu kullanılarak enerji ve ekserji verimliliği açısından Ranque-HilschVorteks Tüpü 
(RHVT) entegre buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin etkinliği değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, RHVT 
entegre buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin optimum modelinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

RHVT Entegre Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimi 

RHVT yüksek basınçlı giriş akışını, biri giriş akışı sıcaklığından yüksek sıcaklıkta, diğeri giriş akışından düşük 
sıcaklıkta iki akışa ayıran bir cihazdır (Ranque, 1933; Lewins and Bejan, 1999; Cockerill, 1998; Saidi ve Valipour, 
2003). RHVT soğuk çıkış akışı, buhar sıkıştırmalı soğutma sistemine entegre edilmiştir. RHVT entegre edilmiş 
soğutma sistemi akış diyagramı Şekil 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1. RHVT entegresoğutmasistemiakışdiyagramı(Acar, 2016). 

Şekil incelendiğinde, soğutucu akışkan kompresöre girmekte (1) ve yüksek basınçlı akışkan kompresörden 
çıkmaktadır (2). Kondanserden çıkan (3) soğutucu akışkan ısı değiştiricide soğuk akışkana ısı vermekte ve control 
valfine girmektedir (4a). RHVT’den çıkan soğuk akış (6), soğutucu akışkandan ısı çekerek ısı değiştiricisinden 
çıkmaktadır (7). Kontrol valfinde genişleyen soğutucu akışkan (5) evaporatöre girmekte ve soğutma kabininden ısı 
çekmektedir. Ortam havası (1,a) noktasında RHVT öncesinde yer alan kompresöre girmekte ve basınçlı hava 
kompresör çıkışında RHVT’ye giriş yapmaktadır (8). RHVT içerisinde yüksek basınçlı akış, iki farkl ısıcaklıkta akışa 
ayrılmaktadır. Giriş akışı sıcaklığından yüksek sıcaklıktaki akış 9 noktasından çıkış yapmakta, soğuk akış ise 6 
noktasından RHVT’yi terk etmektedir (Acar, 2016; Acar and Arslan, 2017). 

RHVT üç ana elemandan oluşmaktadır. Bu elemanlar, helissel vortex üreteci, control valfi ve tüp gövdesidir. 
Tasarımlarda üç farklı açıda control valfi (α=300, 450, 600), bir helisel üreteç ve bir tüp gövdesi kullanılmıştır. 
Tasarımlarda kullanılan RHVT’ye ait teknik özellikler Tablo 1’de verilmiştir (Acar and Arslan, 2017). Buhar 
sıkıştırmalı soğutma çevrimi elemanlarınaa ve tasarım parametlerine ait özellikler Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 1. RHVT geometriközellikleri( Acar, 2016; Acar and Arslan, 2017; Acar and Arslan, 2018). 
Özellik h (mm) w (mm) d (mm) D (mm) L (mm) D (mm) L/D α (o) 

Vortex Üreteci 

J 1.5 6.0 7.1 12 - - - - 
RHVT Gövdesi 
1 - - - - 480 12 40 - 
Kontrolvalfi 
1 - - - - - - - 30 
2 - - - - - - - 45 
3 - - - - - - - 60 

Tablo 2. Entegre sisteme ait dizayn parametreleri (Acar, 2016; Acar and Arslan, 2018). 
Evaporatör sıcaklığı (T1) 275.15-276.15-277.15 K 
Soğutucu akışkan R-134a 
Vorteks tüpü giriş akışı basıncı  (P8) 201.325-601.325 kPa 
Soğutma sistemi kompresör çıkış basıncı (P2) 1300-2000 kPa 

EATWOS (EFFICIENCY ANALYSIS TECHNIQUE WITH OUTPUT SATISFICING) 

Çıktı bazlı tatmin edici çözümlerin elde edilmesi açısından EATWOS 2006 yılında geliştirilen yeni bir 
tekniktir. Girdi değerlerine bağlı olarak, çıktılarda bağıl sonuçlar vermesi ve bu sonuçların birbirleriyle 
kıyas edilebilmesi ve enerji sistem tasarımı problemlerinde optimum sonuca karar verme açısından 
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oldukça kullanılabilir bir tekniktir. EATWOS uygulama adımları aşağıda özetlenmiştir (Peters ve 
Zelewski, 2006). Giriş ve çıkış değerlerine bağlı olarak girdi ve çıktı matrisleri sırasıyla aşağıda verildiği 
gibidir; 

     (1) 

     (2) 

İkinci adım olarak bu matrisler aşağıdaki eşitlikler kullanılarak normalize edilmiştir; 

      (3) 

      (4) 

Üçüncü adım olarak giriş ve çıkış değerleri için uzaklık matrisleri hesaplanır. Bu bağlamda, giriş ve çıkış 
değerleri için sırasıyla aşağıda verilen uzaklık ölçüm ifadeleri kullanılmıştır. 

      (5) 

      (6) 

Burada,  ve  sırasıyla normalize edilmiş maksimum girdi ve çıkdı değerleri olup aşağıdaki gibi verilir. 

      (7) 

      (8) 

Son adım olarak, karar verme mekanizmalarında girdi (wk) ve çıktı (vj) parametrelerinin ağırlık 
değerlerine bağlı olarak ele alınan tasarımları etkinli değerleri; 

      (9) 

bağıntısıyla hesaplanır. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

50 farklı RHVT entegre buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi tasarımı analizlerde kullanılmıştır. EATWOS 
modellemesinde T6, P8, P2, RHVT kontrol valf açısı (α) ve soğuk akış kütlesel oranı (γ) giriş parametresi olarak ve 
entegre sistemin enerji (η) ve ekserji (𝜀) verimleri çıkış parametresi olarak ele alınmıştır. RHVT entegre buhar 
sıkıştırmalı soğutma çevriminin enerji ve ekserji verimleri ve entegre sistemin tasarım parametreleri kullanılarak 
EATWOS ile etkinlik analizi yapılmıştır. Bu analiz sonucunda optimum sistem parametrelerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Analizde kullanılan tasarımlara ait giriş ve çıkış parametreleri Tablo 3’te verilmiştir. Modellerde 
kullanılan girdi ve çıktılara ait ağırlık değerleri Tablo 4’te verildiği gibi hesaplanmıştır. 
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Tablo 3. Entegre sisteme ait dizayn parametreleri, enerji ve ekserji verimleri(Acar, 2016; Acar and Arslan, 2018). 
Tasarım No P2 γ P8 T6 α η 𝜀 

1 1300 0,491803279 401,325 273,25 30 0,058787 0,0124604 
2 1700 0,491803279 401,325 273,25 30 0,053902 0,0183328 
3 2000 0,491803279 401,325 273,25 30 0,050461 0,0215225 
4 1300 0,528571429 501,325 266,15 30 0,042163 0,0116902 
5 1700 0,528571429 501,325 266,15 30 0,03917 0,0152807 
6 2000 0,528571429 501,325 266,15 30 0,036986 0,0172673 
7 1300 0,624203822 601,325 265,85 30 0,032024 0,0092921 
8 1700 0,624203822 601,325 265,85 30 0,030197 0,0117131 
9 2000 0,624203822 601,325 265,85 30 0,028791 0,013077 

10 1300 0,584337349 601,325 267,55 45 0,030093 0,0070107 
11 1700 0,584337349 601,325 267,55 45 0,028353 0,0092987 
12 2000 0,584337349 601,325 267,55 45 0,027019 0,0106132 
13 1300 0,457627119 601,325 266,85 60 0,027245 0,0107664 
14 1700 0,457627119 601,325 266,85 60 0,025443 0,0129263 
15 2000 0,457627119 601,325 266,85 60 0,024108 0,0141445 
16 1300 0,228310502 401,325 264,05 30 0,033451 0,0159399 
17 1700 0,228310502 401,325 264,05 30 0,030573 0,019259 
18 2000 0,228310502 401,325 264,05 30 0,028555 0,021078 
19 1300 0,26199262 501,325 264,65 30 0,021686 0,0121075 
20 1700 0,26199262 501,325 264,65 30 0,020143 0,0139837 
21 2000 0,26199262 501,325 264,65 30 0,019018 0,0150264 
22 1300 0,296577947 501,325 263,05 45 0,022945 0,0118517 
23 1700 0,296577947 501,325 263,05 45 0,021416 0,0137767 
24 2000 0,296577947 501,325 263,05 45 0,020284 0,0148576 
25 1300 0,306220096 401,325 266,55 45 0,035756 0,0138098 
26 1700 0,306220096 401,325 266,55 45 0,033002 0,0172799 
27 2000 0,306220096 401,325 266,55 45 0,031028 0,0191885 
28 1300 0,214814815 501,325 264,95 60 0,020903 0,0127329 
29 1700 0,214814815 501,325 264,95 60 0,019236 0,0146217 
30 2000 0,214814815 501,325 264,95 60 0,01805 0,0156714 
31 1300 0,211538462 401,325 267,55 60 0,033716 0,0151424 
32 1700 0,211538462 401,325 267,55 60 0,030625 0,0186329 
33 2000 0,211538462 401,325 267,55 60 0,02848 0,0205479 
34 1300 0,349480969 601,325 254,15 30 0,018834 0,0086371 
35 1700 0,349480969 601,325 254,15 30 0,01785 0,0099253 
36 1300 0,356521739 501,325 260,85 30 0,026765 0,0087338 
37 1700 0,356521739 501,325 260,85 30 0,025053 0,0109128 
38 2000 0,356521739 501,325 260,85 30 0,023772 0,012148 
39 1300 0,324468085 401,325 261,45 30 0,04086 0,0136022 
40 1700 0,324468085 401,325 261,45 30 0,037675 0,0174192 
41 2000 0,324468085 401,325 261,45 30 0,035398 0,0195358 
42 1300 0,210300429 501,325 265,75 45 0,023456 0,0121887 
43 1700 0,210300429 501,325 265,75 45 0,021423 0,0143744 
44 2000 0,210300429 501,325 265,75 45 0,019998 0,0155716 
45 1300 0,207446809 401,325 265,25 45 0,037475 0,0160045 
46 1700 0,207446809 401,325 265,25 45 0,033901 0,019868 
47 2000 0,207446809 401,325 265,25 45 0,031439 0,0219581 
48 1300 0,17826087 501,325 267,95 60 0,02311 0,0130938 
49 1700 0,17826087 501,325 267,95 60 0,020948 0,0153219 
50 2000 0,17826087 501,325 267,95 60 0,019452 0,0165362 

 
Tablo 4. Modellerde kullanılan girdi ve çıktılara ait ağırlık değerleri. 

Ağırlık Değerleri 
wk vj 

P2 γ P8 T6 α η 𝜀 
Parametre toplamı 51,511 53,143 51,233 50,296 51,905 43,170 46,495 

Genel Toplam 258,089 89,664 

Ağırlık 0,19958 0,20590 0,19851 0,19487 0,20111 0,48145 0,51854 
 
 

Buna göre, öncelikle her bir çıktı parametresinin etkinlik değeri tekli karar mekanizması olarak dikkate alınmış 
olup elde edilen sonuçlar Şekil 1’de verildiği gibidir. 
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Şekil 2. Entegre sistemin, enerji verimi tabanlı etkinlik değerleri. 

Şekil 2 incelendiğinde, tasarımlara ait etkinliklerin enerji verimi açısından 0,77 ile 0,97 arasında değiştiği 
görülmektedir. Elde edilen etkinlik değerleri sonucunda, karar verme açısından en etkin tasarımın 1 nolu modele 
ait tasarım parametreleri olduğu belirlenmiştir. 

 

Şekil 3. Entegre sistemin, ekserji verimi tabanlı etkinlik değerleri. 

Şekil 3 incelendiğinde, tasarımlara ait etkinliklerin ekserji verimi açısında 0,81 ile 0,97 arasında değiştiği 
görülmektedir. Elde edilen etkinlik değerleri sonucunda, karar verme açısından en etkin tasarımın 47 nolu 
modele ait tasarım parametreleri olduğu belirlenmiştir. İlk iki modelde tek çıktı parametresine göre modeller 
incelenmiştir. Ancak, etkin tasarımlar her iki model farklı tasarımlardır. Enerji sistemlerinin incelenmesinde enerji 
ve ekserji veriminin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, optimum tasarımın her iki çıktı 
parametresinin birlikte değerlendirildiği ağırlıklı EATWOS modelinin incelenmesi sonucunda belirlenmesi 
önemlidir. Çift çıktı parametresi ele alınarak hesaplanan analiz sonuçları Şekil 4’te verilmiştir. 
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Şekil 4. Çift çıktı temelli etkinlik değerleri. 

Her iki çıktı parametresinin birlikte ele alındığı modele ait etkinlik değerleri Şekil 4’te görülmektedir. Model 
sonuçları incelendiğinde, tasarımlara ait etkinlik değerlerinin 0,81 ile 0,94 arasında değiştiği görülmektedir. Çift 
çıktı temelli modelde, karar verme açısından en etkin tasarımın 3 nolu tasarım olduğu saptanmıştır. 

SONUÇLAR 

Bu çalışmada, EATWOS analizi kullanılarak enerji ve ekserji verimliliği açısından Ranque-Hilsch Vorteks Tüpü 
(RHVT) entegre buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin verimliliği değerlendirilmiştir. Çalışmada üç farklı model ele 
alınmıştır. İlk iki modelde tek çıktı temelli, üçüncü modelde ise çift çıktı temelli bir yapı kullanılmıştır. Yapılan 
analizler sonucunda EATWOS analizinin enerji sistemlerinin optimum dizayn parametrelerinin saptanmasında 
kullanılabileceği görülmektedir. 
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RANQUE-HİLSCH VORTEKS TÜPÜ ENTEGRE KURUTMA SİSTEMİNİN EATWOS MODELİ KULLANILARAK 
OPTİMİZASYONU 
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ÖZ 

Bu çalışmada, Ranque-Hilsch vorteks tüpünün deneysel verileri kullanılarak tasarlanmış olan entegre kurutma 
sisteminin optimizasyonu çok kriterli karar verme modeliyle analiz edilmiştir. RHVT entegre kurutma sisteminin 
basınç değerleri, RHVT gövde tasarımı, kontrol valfi açısı tasarım girdileri ve enerji ve ekserji verimlerinin analitik 
çözümleri ise tasarım çıktıları olarak analize dahil edilmiştir. 880 farklı sistem tasarımı kullanılarak, EATWOS 
yöntemi ile entegre kurutma sistemi optimize edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: EATWOS, Enerji, Ekserji, Kurutma Ranque-Hilsch Vorteks Tüpü. 

OPTIMZATION OF RANQUE-HİLSCH VORTEX TUBE INTEGRATED DRYING SYSTEM BY EATWOS 

ABSTRACT 

In this study, the optimization of Ranque-Hilsch vortex tube integrated drying system (RHVTDS) which was 
designed with the experimental results of RHVT was analyzed by multi-criteria decision-making dimesion scaling. 
The pressure values, RHVT bodies, control valve angles were used as an input parameters of the models. Also, 
the energy and exergy efficiencies of the system were the output parameters of the models. The integrated 
drying system was optimized with the EATWOS method by using the 880 different system designs. 

Keywords: EATWOS, Drying, Energy, Exergy, Ranque-Hilsch Vortex Tube. 

GİRİŞ 

Hızla artan dünya nüfusu nedeniyle, üretilen meyve ve sebzelerin bozulmadan korunması, ekonomik açıdan ve 
küresel açlıktan dolayı önemlidir. Kurutma, mevsim sebzelerinin ve meyvelerinin uzun süreli korunmasında 
kullanılan yöntemlerden biridir. Bununla birlikte enerji kaynaklarının verimli kullanılması da önemlidir (Acar and 
Arslan, 2018).  

Çok kriterli karar verme analiz tekniklerinden olan Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Efficiency Analysis Technique 
With Output Satisficing (EATWOS) verimlilik analiz yöntemlerindendir. VZA çıktı ve girdi miktarları arasındaki 
maksimum getiriyi ölçmektedir (Özbek, 2018). Peters ve Zelewski (2006) tarafından geliştirilen teknikte, 
Simon’un “tatmin” kavramı kullanılmaktadır. Çalışmalarında, Almanya’da bulunan bir ısıl işlem fabrikasının 
verimlilik analizini geliştirmiş oldukları yöntem ile incelemişlerdir (Peters ve Zelewski, 2006). EATWOS yöntemi, 
karar verme biriminin optimum çözümler yerine tatmin edici çözümler üretmesine yardımcı olan bir verimlilik 
analizi yöntemidir (Peters ve Zelewski, 2006; Kundakçı, 2018). Kundakçı (2018) yapmış olduğu çalışmada, devlet 
üniversitelerinin etkinliğini MACBETH ve EATWOS metodlarını entegre ederek incelemiştir. Özbek (2018), 
çalışmasında bir sivil toplum kuruluşunun etkinliğini VZA ve EATWOS metodlarını kullanarak incelemiştir.  

Bu çalışmada, EATWOS metodu kullanılarak enerji ve ekserji verimliliği açısından Ranque-Hilsch Vorteks Tüpü 
(RHVT) entegre kurutma sisteminin verimliliği değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, RHVT entegre kurutma 
sisteminin optimum modelinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

RHVT Entegre Kurutma Sistemi 

RHVT ile yapılan deneyler sonucu elde edilen veriler kullanılarak entegre systemin çalışma parametreleri 
belirlenmiştir. Kurutma sisteminin çalışma parametrelerinin belirlenmesinde literatürde yeralan page modeli 
kullanılmıştır.  RHVT sıcak çıkış akışı, kurutma sistemine bir elektrikli ısıtıcı öncesinde entegre edilmiştir. Bunun 
nedeni, tasarımlarda sıcak çıkış akışı sıcaklığının direk olarak kurutma için yeterli olmamasından 
kaynaklanmaktadır. RHVT entegre kurutma sistemi akış diyagramı Şekil 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1. RHVT entegre kurutma sistemi akış diyagramı (Acar, 2016). 

Şekil incelendiğinde, çevre hava kompresöre girmekte (1) ve yüksek basınçlı akışkan RHVT’ne girmektedir (2). 
RHVT içerisinde yüksek basınçlı akış, iki farklı sıcaklıkta akışa ayrılmaktadır. Giriş akışı sıcaklığından yüksek 
sıcaklıktaki akış 4 noktasından çıkış yapmakta, soğuk akış ise 3 noktasından RHVT’yi terk etmektedir. RHVT sıcak 
çıkış akışı elektrikli ısıtıcıya girmekte ve sıcaklığı artan akışkan 5 noktasında kutucuya girmektedir. Kurutucuda 
gıdalara ısı verilmesi ile birlikte nem oranı yüksek akışkan 6 noktasında kurutucudan çıkmaktadır. 7 noktası  taze 
sebze girişini ve 8 noktası kuru sebze çıkışını göstermektedir  (Acar, 2016; Acar and Arslan, 2017). 

RHVT üç ana elemandan oluşmaktadır. Bu elemanlar, helisel vortex üreteci, kontrol valfi ve tüp gövdesidir. 
Tasarımlarda üç farklı açıda kontrol valfi (α=300, 450, 600), bir helissel üreteç ve üç tüp gövdesi kullanılmıştır. 
Tasarımlarda kullanılan RHVT’ye ait Teknik özellikler Tablo 1’de verilmiştir (Acar and Arslan, 2017). Kurutma 
sistemi tasarım parametrelerine ait özellikler Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 1. RHVT geometrik özellikleri ( Acar, 2016; Acar and Arslan, 2017; Acar and Arslan, 2018). 
Property h (mm) w (mm) d (mm) D (mm) L (mm) D (mm) L/D α (o) 

Vortex Generator 
J 1.5 6.0 7.1 12 - - - - 
RHVT Body  
1 - - - - 480 12 40 - 
2 - - - - 350 29.17 - 
3 - - - - 210 17.5 - 
Control valve 
1 - - - - - - - 30 
2 - - - - - - - 45 
3 - - - - - - - 60 
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Tablo 2. Kurutma sistemine ait çalışma parametreleri (Acar, 2016; Acar and Arslan, 2018). 

EATWOS (EFFICIENCY ANALYSIS TECHNIQUE WITH OUTPUT SATISFICING) 

Çıktı bazlı tatmin edici çözümlerin elde edilmesi açısından EATWOS 2006 yılında geliştirilen yeni bir tekniktir. Girdi 
değerlerine bağlı olarak, çıktılarda bağıl sonuçlar vermesi ve bu sonuçların birbirleriyle kıyas edilebilmesi ve enerji 
sistem tasarımı problemlerinde optimum sonuca karar verme açısından oldukça kullanılabilir bir tekniktir. 
EATWOS uygulama adımları aşağıda özetlenmiştir (Peters ve Zelewski, 2006). Giriş ve çıkış değerlerine bağlı 
olarak girdi ve çıktı matrisleri sırasıyla aşağıda verildiği gibidir; 

    (1) 

    (2) 

İkinci adım olarak bu matrisler aşağıdaki eşitlikler kullanılarak normalize edilmiştir; 

        (3) 

        (4) 

Üçüncü adım olarak giriş ve çıkış değerleri için uzaklık matrisleri hesaplanır. Bu bağlamda, giriş ve çıkış değerleri 
için sırasıyla aşağıda verilen uzaklık ölçüm ifadeleri kullanılmıştır. 

        (5) 

        (6) 

Burada,  ve  sırasıyla normalize edilmiş maksimum girdi ve çıkdı değerleri olup aşağıdaki gibi verilir. 

        (7) 

        (8) 

Son adım olarak, karar verme mekanizmalarında girdi (wk) ve çıktı (vj) parametrelerinin ağırlık değerlerine bağlı 
olarak ele alınan tasarımları etkinli değerleri; 

        (9) 

bağıntısıyla hesaplanır. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

880 farklı RHVT entegre kurutma sistemi tasarımı analizlerde kullanılmıştır. EATWOS modellemesinde T5 (K), T6 
(K), P2 (kPa), Kurutma süresi (KS), kontrol valfi açısı (α), soğuk akış kütlesel debi oranı (γ) giriş parametresi olarak 

Kurutma süresi T5  T6 P2 T8 Kurutma süresi T5 T6  P2 T8 

127800 328.15 

326.15 

301,325-601,325 

326.15 

95400 338.15 

336.15 

301,325-601,325 

336.15 

323.15 323.15 333.15 333.15 

318.15 318.15 328.15 328.15 

313.15 313.15 323.15 323.15 

308.15 308.15 318.15 318.15 

100800 333.15 

331.15 331.15 

86400 343.15 

341.15 341.15 

328.15 328.15 338.15 338.15 

323.15 323.15 333.15 333.15 

318.15 318.15 328.15 328.15 

313.15 313.15 323.15 323.15 
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ve entegre sistemin enerji (η) ve ekserji verimleri (𝜀) çıkış parametresi olarak modellerde ele alınmıştır. Entegre 
sistemin tasarım parametreleri kullanılarak EATWOS ile etkinlik analizi yapılmıştır. Bu analiz sonucunda optimum 
sistem parametrelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Modellerde kullanılan girdi ve çıktılara ait ağırlık değerleri 
Tablo 3’te verildiği gibi hesaplanmıştır. 

Tablo 3. Modellerde kullanılan girdi ve çıktılara ait ağırlık değerleri. 

Ağırlık Değerleri 
wk vj 

KS α γ T5 T6 P2 η 𝜀 
Parametre toplamı 884,632 888,605 897,187 880,663 881,559 891,753 852,469 851,896 

Genel Toplam 5324,399 1704,365 

Ağırlık 0,16614 0,16689 0,16850 0,16540 0,16556 0,16748 0,50016 0,49983 

Buna göre, öncelikle her bir çıktı parametresinin etkinlik değeri tekli karar mekanizması olarak dikkate alınmış 
olup elde edilen sonuçlar Şekil 1’de verildiği gibidir. 

 

Şekil 2. Enerji verimi tabanlı etkinlik değerleri. 

Şekil 2 incelendiğinde, tasarımlara ait etkinliklerin enerji verimi açısından 0,926 ile 0,994 arasında değiştiği 
görülmektedir. Elde edilen etkinlik değerleri sonucunda, karar verme açısından en etkin tasarımın 425 nolu 
modele ait tasarım parametreleri olduğu belirlenmiştir. 

 

Şekil 3. Ekserji verimi tabanlı etkinlik değerleri. 

Şekil 3 incelendiğinde, tasarımlara ait etkinliklerin ekserji verimi açısında 0,931 ile 0,992 arasında değiştiği 
görülmektedir. Elde edilen etkinlik değerleri sonucunda, karar verme açısından en etkin tasarımın 876 nolu 
modele ait tasarım parametreleri olduğu belirlenmiştir. İlk iki modelde tek çıktı parametresine göre modeller 
incelenmiştir. Ancak, etkin tasarımlar her iki model farklı tasarımlardır. Enerji sistemlerinin incelenmesinde enerji 
ve ekserji veriminin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, optimum tasarımın her iki çıktı 
parametresinin birlikte değerlendirildiği ağırlıklı EATWOS modelinin incelenmesi sonucunda belirlenmesi 
önemlidir. Çift çıktı parametresi ele alınarak hesaplanan analiz sonuçları Şekil 4’te verilmiştir. 
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Şekil 4. Çift çıktı temelli etkinlik değerleri. 

Her iki çıktı parametresinin birlikte ele alındığı modele ait etkinlik değerleri Şekil 4’te görülmektedir. Model 
sonuçları incelendiğinde, tasarımlara ait etkinlik değerlerinin 0,951 ile 0,971 arasında değiştiği görülmektedir. Çift 
çıktı temelli modelde, karar verme açısından en etkin tasarımın 200 nolu tasarım olduğu saptanmıştır. 

SONUÇLAR 

Bu çalışmada, EATWOS analizi kullanılarak enerji ve ekserji verimliliği açısından Ranque-Hilsch Vorteks Tüpü 
(RHVT) entegre kurutma sisteminin verimliliği değerlendirilmiştir. Çalışmada üç farklı model ele alınmıştır. İlk iki 
modelde tek çıktı temelli, üçüncü modelde ise çift çıktı temelli bir yapı kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 
EATWOS analizinin enerji sistemlerinin optimum dizayn parametrelerinin saptanmasında kullanılabileceği 
görülmektedir. Optimum model T5 (K), T6 (K), P2 (kPa), kontrol valfi açısı (α) ve soğuk akış kütlesel debi oranı (γ) 
değerlerinin 343,15 K, 323,15 K, 401,325 kPa, 30 o ve 0,228 olduğu tasarım olarak belirlenmiştir. Kurutma süresi 
(KS) bu tasarım için 86400 s olarak belirlenmiştir. 
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ENFLASYON VE KAMU HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SEÇİLMİŞ AVRASYA 
ÜLKELERİNDEN AMPİRİK BULGULAR 

Mehmet BÖLÜKBAŞ 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, mbolukbas@adu.edu.tr  

ÖZ 

Ekonomik büyüme üzerinde kamunun büyüklüğü önemli bir paya sahiptir. Kamunun büyüklüğünü belirleyen en 
önemli unsur ise kamu harcamalarının düzeyidir. Diğer yandan ekonomik büyüme ile ilişkilendirilen bir diğer 
makroekonomik faktör enflasyondur. Çünkü enflasyonda yaşanan gelişmeler ekonomik büyüme üzerinde etkili 
olabilmekte ya da ekonomik büyüme gelişmeleri enflasyona yol açabilmektedir. Bu kapsamda çalışmada 
enflasyonun ve kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi seçilmiş on Avrasya ülkesi (Azerbaycan, 
Beyaz Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan) 
için araştırılmıştır. Çalışmada yöntem olarak Kónya (2006) tarafından geliştirilen bootstrap panel Granger 
nedensellik testi kullanılmıştır. 1991-2017 dönemi verileri ile yapılan analiz sonuçlarına göre, Gürcistan, 
Kazakistan, Kırgızistan ve Ukrayna’da enflasyondan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi elde 
edilirken, Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan’da ise ekonomik büyümeden enflasyona doğru tek yönlü 
nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik test sonuçları 
ise, Ermenistan’da ekonomik büyüme ve kamu harcamaları arasında çift yönlü, Özbekistan’da kamu 
harcamalarından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü ve Ukrayna’da ekonomik büyümeden kamu 
harcamalarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin olduğunu göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ekonomik büyüme, Enflasyon, Kamu harcamaları, Avrasya Ülkeleri 

THE IMPACT OF INFLATION AND GOVERNMENT EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH: EMPIRICAL FINDINGS 
FROM SELECTED EURASIAN COUNTRIES 

ABSTRACT 

The size of the government on economic growth has a significant share. The most important factor determining 
the size of the government is the level of government expenditures. On the other hand, another macroeconomic 
factor associated with economic growth is inflation. Because the developments in inflation may have an impact 
on economic growth or economic growth may lead to inflation. In this context, the study investigated the impact 
of inflation and government expenditures on economic growth in selected ten Eurasian countries (Azerbaijan, 
Armenia, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan). In this 
study, bootstrap panel Granger causality test which was developed by Kónya (2006) was used as method. The 
results of the 1991-2017 period data, there exists a unidirectional causality relationship from inflation to 
economic growth in Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Ukraine, whereas there is a unidirectional causality 
relationship from economic growth to inflation in Azerbaijan, Tajikistan,and Uzbekistan. In addition to them, 
there is a bidirectional causality relationship between economic growth and government expenditures in 
Belarus, a unidirectional causality relationship from government expenditures to economic growth in 
Uzbekistan, and a unidirectional causality relationship from economic growth to government expenditures in 
Ukraine.  

Keywords: Economic growth, Inflation, Government expenditures, Eurasian countries 

GİRİŞ  

Enflasyon fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artış olarak tanımlanmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin 
önemli bir ekonomik problemi olan enflasyonun düzeyi ülkelerdeki ekonomik gelişmelerin yönünü 
belirleyebilmektedir. Nitekim yüksek enflasyonun yaşandığı dönemlerde enflasyonun ekonomik büyüme 
üzerindeki etkisi azaltıcı yönde olabiliyor iken, toplam talebi artıcı politikaların uygulanması ile birlikte enflasyonla 
birlikte ekonomik büyümede artışlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle iktisat literatüründe enflasyon ve ekonomik 
büyüme arasındaki ilişkinin yönü ve gücü konusunda belirgin bir durumdan bahsedilememektedir. Diğer yandan 
kamu harcamaları toplumun ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere devlet tarafından yapılmakta, cari 
harcamalar, yatırım harcamaları, transfer harcamaları gibi çeşitli şekilde sınıflandırılmaktadır. Kamu 
harcamalarının ekonomik büyüme ile ilişkisi konusunda ise Wagner yasası ve Keynesyen teori ön plana 
çıkmaktadır. Wagner yasasına göre, ekonomik büyümeden kamu harcamalarına doğru bir ilişki söz konusu iken, 
Keynesyen teori kamu harcamalarında yaşanan artışların ekonomik büyümeyi etkileyeceğini belirtmektedir. 
Enflasyon ve kamu harcamalarının ekonomik büyüme ile ilişkisi pek çok çalışmada araştırılmıştır. Bu çalışmada ise 
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konu seçilmiş on Avrasya ülkeleri (Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan) için incelenmiştir. Bu ülkelerdeki enflasyon, kamu harcamaları 
ve ekonomik büyüme gelişmeleri aşağıda yer alan grafikte sunulmuştur.  

Şekil 1. Seçilmiş Avrasya Ülkelerinde Enflasyon, Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Gelişmeleri (2017, %) 

 

Kaynak: Dünya Bankası (2019). 

2017 yılında seçilmiş Avrasya ülkelerindeki enflasyon oranlarına bakıldığında en yüksek enflasyon (EN-GSYH 
deflatörü, yıllık) oranının yaklaşık %22 ile Ukrayna’da olduğu görülmektedir. Ukrayna’yı yüksek enflasyon düzeyi 
bakımından yaklaşık %21 ile Özbekistan ve yaklaşık %16 ile Azerbaycan takip etmektedir. Ele alınan ülkeler 
arasında en düşük enflasyon oranına sahip olan ülkeler ise sırasıyla Türkmenistan, Ermenistan ve Tacikistan’dır. 
Ukrayna, kamu harcamaları bakımından da yine en yüksek düzeye sahiptir ve ülkede kamu tüketim 
harcamalarının GSYH’ye oranı 2017 yılında yaklaşık %21 düzeyinde gerçekleşmiştir. Ukrayna’yı yaklaşık %17-18 ile 
Tacikistan, Kırgızistan ve Gürcistan takip etmektedir. Ekonomik büyüme gelişmelerini temsil etmesi için de GSYH 
artış oranları dikkate alınmış ve buna göre 2017 yılında %7.62 ile en yüksek büyüme düzeyi Tacikistan’da 
görülmüştür. Tacikistan’ı Ermenistan, Türkmenistan ve Özbekistan takip etmiştir. 2017 yılında en düşük büyüme 
düzeyinin görüldüğü ülkeler ise sırasıyla Azerbaycan, Beyaz Rusya ve Ukrayna’dır.  

Ele alınan bu ülke grubunda enflasyon ve kamu harcamalarının ekonomik büyüme ile ilişkisini incelemek üzere 
çalışmanın bundan sonraki kısmı iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada konuyu farklı ülke gözlemleriyle 
farklı dönemlerle ve farklı yöntemlerle ele alan çalışmalara ve bu çalışmaların bulgularına yer verilerek literatür 
taraması tamamlanmıştır. İkinci aşamada ise seçilmiş on Avrasya ülkesi için ekonometrik bir analiz yapılarak 
enflasyon ile ekonomik büyüme arasındaki ve kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin 
nedensellik boyutunda olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmada yöntem olarak Kónya (2006) tarafından geliştirilen 
bootstrap panel Granger nedensellik testinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucundan beklenilen ise yapılan 
analiz ile belirtilen Avrasya ülkelerinde enflasyon ve kamu harcamalarının ekonomik büyüme ile ilişkisi konusunda 
bilgi edinmek ve buna bağlı olarak değerlendirmeler yapmaktır.  

 LİTERATÜR TARAMASI 
Bu bölümde konuya ilişkin literatür taramasına yer verilmiştir. Literatürde enflasyon ve ekonomik büyüme ile 
kamu harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkilerini ayrı ayrı inceleyen çalışmalar olduğu gibi enflasyon ve kamu 
harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini ele alan çalışmalar da bulunmaktadır. Bu nedenle aşağıda 
verilen tabloda bu çalışmalar arasından rasgele seçilmiş bazı çalışmalara ve bulgularına yer verilmiştir.  
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Tablo 1: Literatür Taraması Özeti 
Çalışmanın Yazar(lar)ı 

ve Yılı 
Çalışmanın Örneklemi Çalışmanın Dönemi 

Barro (1995) 
100 Ülke 1960-1990 

Sonuç: Bulgulara göre enflasyonda meydana gelen %10’luk bir artış GSYH’nin yaklaşık 
0,2-0,3 puan aralığında azalma eğilimi göstermesine yol açacaktır. 

Cheng ve Lai (1997) 
Güney Kore 1954-1994 

Sonuç: Çalışma bulguları kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü 
nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir. 

Gokal ve Hanif (2004) 
140 ülke 1960-1998 

Sonuç: Yapılan nedensellik testi sonucunda ekonomik büyümeden enflasyona doğru 
tek yönlü nedensellik ilişkisi elde edilmiştir.  

Oktayer ve Susam 
(2007) 

Türkiye 1970-2005 
Sonuç: Bulgulara göre toplam kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki 
etkisi anlamlı değilken, kamusal yatırım harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde 
etkisi pozitiftir.  

Jiranyakul ve 
Brahmasrene (2007) 

Tayland 1993-2006 
Sonuç: Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasında eşbütünleşme ilişkisi 
bulunmamaktadır. Ancak kamu harcamalarından ekonomik büyümeye doğru 
nedensellik tespit edilmiştir.  

Hasanov (2011) 
Azerbaycan 2000-2009 

Sonuç: Azerbaycan ekonomisinde enflasyon ve ekonomik büyüme arasında doğrusal 
olmayan bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

Kanca (2011) 

Türkiye 1980-2008 
Sonuç: Çalışmadan elde edilen bulgular, kısa dönemde kamu harcamalarından 
GSMH’ye doğru, uzun dönemde ise GSMH’den kamu harcamalarına doğru 
nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir. 

Mamo (2012) 

13 Sahra altı Afrika ülkeleri  1969-2009 
Sonuç: Çalışmanın bulgularından yola çıkılarak enflasyon ve ekonomik büyüme 
arasında negatif ilişki olduğu, ele alınan ülkelerde ekonomik büyümeyi öngörmek 
amacıyla enflasyonun kullanılabileceği belirtilmiştir.  

Attari ve Javed (2013) 

Pakistan 1980-2010 
Sonuç: Nedensellik test bulguları hem enflasyon ve ekonomik büyüme arasında, hem 
de kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasında tek yönlü nedensellik ilişkisi 
olduğunu sunmaktadır.  

Rasool vd. (2014) 
Pakistan 1972-2011 

Sonuç: Analizden elde edilen bulgular Pakistan’da belirtilen dönemde enflasyon ve 
ekonomik büyüme arasında negatif ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir.  

Lahirushan ve 
Gunasekara (2015) 

9 Asya ülkesi 1970-2013 
Sonuç: Kamu harcamalarının milli gelir üzerinde pozitif etkisi olduğu ve kamu 
harcamaları ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu 
belirtilmiştir.  

Bakkal (2016) 

Türkiye 1980-2013 
Sonuç: Bulgular doğrultusunda kamu cari harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde 
olumlu ve anlamlı etki yarattığı, kamu yatırım harcamalarının ise ekonomik büyüme 
üzerinde olumlu ancak anlamsız etki oluşturduğu söylenmektedir. 

Abdieva vd. (2017) 

Kırgızistan ve Tacikistan 2000-2013 
Sonuç:  Analiz sonuçlarına göre, Kırgızistan’da kamu harcamalarından ekonomik 
büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi var iken, Tacikistan’da böyle bir 
nedensellik ilişkisi bulunmamaktadır.  

Korkmaz ve Karakuş 
(2018) 

9 OECD ülkesi 2009-2016 
Sonuç: Yapılan analizin sonucunda kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasında 
çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

Literatür incelemesine dayanarak enflasyon ve kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 
konusunda fikir birliğinden söz edilememektedir. Çalışmalarda enflasyonun ve kamu harcamaların ekonomik 
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büyümeyi etkilediği bulgusuna ya da değişkenler arasında nedensellik ilişkisinin varlığı konusunda yeterli 
bulgulara erişildiği gibi, değişkenlerin birbiri üzerinde anlamsız etki gösterdiği sonucuna da rastlanmıştır. 
Değişkenler arasındaki ilişkiyi seçilmiş Avrasya ülkeleri için incelemek üzere bu çalışmanın bundan sonraki 
kısmında ekonometrik bir analize yer verilmiştir.  

SEÇİLMİŞ ÜLKELER İÇİN EKONOMETRİK ANALİZ 

Bu çalışmada seçilmiş on Avrasya ülkesinde (Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan) enflasyon ve kamu harcamalarının ekonomik 
büyüme üzerindeki etkisi incelendiği için bu kısımda ekonometrik analize ve analizden elde edilen bulgulara yer 
verilmiştir. Söz konusu analizde 1991-2017 dönemi incelenmekte olup yöntem olarak Kónya’nın (2006) 
geliştirdiği nedensellik testinden yararlanılmıştır. Bootstrap panel Granger nedensellik testi olarak adlandırılan bu 
yöntemin bir takım avantajları bulunmaktadır. Bu test yöntemi görünüşte ilişkisiz regresyon varsayımına ve Wald 
testi temeline dayanmaktadır. Testte aynı zamanda her ülke için bootstrap kritik değerler elde edilmekte ve 
panel ülkelerin geneli için ortak bir hipoteze gerek duyulmamaktadır. Bu test yönteminde aynı zamanda birim kök 
testi ve eşbütünleşme testlerine de ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu avantajlar yöntemin tercih edilmesinde önemli 
etkenler olarak değerlendirilebilir.  

Ekonometrik analizde kullanılan veri seti için Dünya Bankası’nın (2019) istatistiklerinden yararlanılmıştır. 
Enflasyon (EN) için GSYH deflatörünün (yıllık, %) kamu harcamaları (KH) için kamu tüketim harcamalarının 
GSYH’ya oranının (%) ve ekonomik büyüme (EB) için GSYH artış oranının (%) kullanıldığı çalışmada iki ayrı model 
tahmin edilmiştir. Bu modeller şu şekildedir; 

   (Model 1) (1) 

   (Model 2) (2) 

Model 1 ve model 2’de yer alan   ve ‘lar katsayıları,  ve  hata terimlerini, i değişkenlere ait kesit veri 
boyutunu, t ise zaman serisi boyutunu ifade etmektedir.  Bu çalışmada  i=1, 2, …. 10 ve t=1991, 1992, 1993… , 
2017 şeklindedir. Model 1’deki panel veri modelinde enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik 
ilişkisi, Model 2’deki panel veri modelinde ise kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik 
ilişkisi analiz edilecektir.  

Bootstrap panel Granger nedensellik testinin iki önemli varsayımı olduğu bilinmektedir. Bunlar; yatay kesit 
bağımlılığının olduğu ve panelin homojen olmadığıdır. Bu varsayımlardan hareketle yatay kesit bağımlılığı ve 
homojenlik testine yer verilmiştir. Modellerin tahmininde yatay kesit bağımlılığının önemsenmemesi elde 
edilecek sonuçların sapmalı ve tutarsız olmasına yol açabilmektedir (Pesaran, 2004). Bu konuda Breusch ve Pagan 
(1980), “LM (lagrange multiplier)” test istatistiğini geliştirmiştir. Bu testin temel hipotezi (H0) “yatay kesit 
bağımlılığı yoktur” biçiminde ifade edilirken, alternatif hipotezi ise (H1) “yatay kesit bağımlılığı vardır” şeklindedir. 
Daha sonra bu test istatistiğinde görülen bazı eksikleri tamamlamak amacıyla Pesaran (2004), “asimptotik 
standart normal dağılım gösteren LM2 ” ve “CD (cross-dependence)” testlerini önermiştir. Yapılan testler 
sonucunda geliştirilen bu testlerin de “yatay kesit bağımlılığı yoktur” şeklindeki temel hipotezi reddetmede başarı 
göstermediği kanıtlanmış ve bu sorunu gidermek için Pesaran vd. (2008), “sapması düzeltilmiş LM istatistiği 
(LMadj)” testini önermişlerdir. Tüm bu yatay kesit bağımlılığı testlerine yer verilerek çalışmadaki modeller ve 
seriler düzeyinde yatay kesit bağımlılığı testi yapılmış ve sonuçları aşağıda yer alan tabloda sunulmuştur.  

 

 

Tablo 2: Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları 

 

 

Model 1 Model 2 

İstatistik Olasılık İstatistik Olasılık 

LM 172.65* 0.000 215.74* 0.000 

LM2 13.45* 0.000 17.99* 0.000 

CD 10.44* 0.000 12.94* 0.000 

LMadj 2.08** 0.019 3.21* 0.001 
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EN KH EB 

İstatistik Olasılık İstatistik Olasılık 
İstatisti

k 
Olasılık 

LM 130.77* 0.003 95.46* 0.000 70.53* 0.009 

LM2 9.04* 0.000 5.31* 0.000 2.69* 0.004 

CD -1.4*** 0.080 -1.69** 0.045 -2.83* 0.002 

LMadj 0.67 0.250 4.25* 0.000 2.91* 0.002 

Not: *, ** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini ifade 
etmektedir. 

Yapılan testlerin ortak sonuçları temel hipotezin reddedildiğini, yani yatay kesit bağımlılığın olduğunu ifade 
etmektedir.  Bu bulgulara dayanarak seçilmiş on Avrasya ülkesinde görülen şoklardan diğer ülkelerin de 
etkilendiği söylenebilmektedir. Yatay kesit bağımlılığı testinin ardından homojenlik testine de yer verilmiştir. Eğim 
katsayılarının homojenliğinin (heterojenliğinin) kontrolü için genellikle Swamy (1970) tarafından önerilen eğim 
homojenliği testinden yararlanılmaktadır.  Bu test T >N durumlarında kullanılmaktadır ancak Pesaran ve 
Yamagata (2008) bu testin farklı bir türünü de geliştirmiş ve  ile adlandırılan yeni bir test geliştirmiştir. Pesaran 
vd. (2008) ise bu testi daha da geliştirerek küçük örneklem için geçerli olan ve hata terimlerinin normal dağılım 
gösterdiği sapması düzeltilmiş  testini önermişlerdir. Bu testler dikkate alınarak yapılan homojenlik test 
sonuçları da Tablo 3’de sunulmuştur.  

Tablo 3: Homojenlik Test Sonuçları 

 
Model 1 Model 2 

İstatistik Olasılık İstatistik Olasılık 

 2.64* 0.004 1.37*** 0.085 

 
2.79* 0.003 1.45** 0.074 

Not: * ve ***, sırasıyla %1 ve %10 anlamlılık 
düzeyini ifade etmektedir. 

Homojenlik test sonucundan görüldüğü üzere, “eğim katsayıları homojendir” şeklindeki temel hipotezler model 1 
ve model 2 için %1 anlamlılık düzeyinde reddedilmiştir. Bu bulgu, enflasyon ve kamu harcamaları ile ekonomik 
büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin ülkeden ülkeye farklılaşabileceğini göstermesi nedeniyle önemli 
görülmektedir. Elde edilen bu yatay kesit bağımlılığı ve homojenlik test sonuçlarından sonra Kónya (2006) 
bootstrap panel Granger nedensellik testinin temel varsayımlarının sağlandığı söylenebilmektedir. Bu ön testlerin 
ardından ikinci aşamaya geçilmiştir.  

Kónya (2006) bootstrap panel Granger nedensellik testinin ikinci aşamasında Zellner (1962) tarafından geliştirilen 
SUR sistem tahmin yöntemi kullanılmakta ve her bir yatay kesit için Wald test istatistikleri ve bootstrap kritik 
değerleri hesaplanmaktadır. Bu çalışmada da değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemek için Wald test 
istatistiklerinden yararlanılmıştır. Tablo 4 ve Tablo 5, seçilmiş on Avrasya ülkesi için bootstrap panel Granger 
nedensellik test sonuçlarını göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4: Bootstrap Panel Granger Nedensellik Test Sonuçları (Model 1) 
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Model 1 için nedensellik test sonuçları incelendiğinde ele alınan ülkelerde enflasyon ve ekonomik büyüme 
arasında tek yönlü nedensellik ilişkileri elde edilmiştir. Nedensellik ilişkisinin yönü Gürcistan, Kazakistan, 
Kırgızistan ve Ukrayna’da enflasyondan ekonomik büyümeye doğru iken, Azerbaycan, Türkmenistan ve 
Özbekistan’da ekonomik büyümeden enflasyona doğrudur. Beyaz Rusya, Ermenistan ve Tacikistan’da ise 
enflasyon ve ekonomik büyüme arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi olmadığı izlenmiştir.  

Tablo 5: Bootstrap Panel Granger Nedensellik Test Sonuçları (Model 2) 

Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme değişkenleri arasındaki nedensellik ilişkisinin incelendiği model 2’nin 
tahmininden elde edilen bulgular tablo 5’de gösterilmiştir. Ermenistan’da kamu harcamaları ve ekonomik 
büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi mevcut iken, Özbekistan’da ise kamu harcamalarından ekonomik 
büyümeye doğru, Ukrayna’da ise ekonomik büyümeden kamu harcamalarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi 
olduğu tespit edilmiştir. Diğer ülkelerde ise söz konusu değişkenler arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine 
rastlanmamıştır.  

SONUÇ  

Enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki iktisat literatüründe tartışmalı olarak değerlendirilebilir. Çünkü 
yapılan çalışmaların bir kısmı enflasyonla birlikte ekonomik büyümenin pozitif yönde etkileneceğini ifade 
ederken, bir kısmı da enflasyonun ekonomik büyüme üzerinde negatif etki yaratacağını belirtmektedir. 
Enflasyonun ekonomik büyüme üzerindeki etkisi döneme göre de şekillenebilmektedir. Literatürde oluşan genel 
kanıya göre, kısa dönemde enflasyon artarken ekonomik büyüme de artmakta, uzun dönemde ise bu durum 

Ülkeler 
  

Wald 
İstatistikleri 

Bootstrap Kritik Değerleri Wald 
İstatistikleri 

Bootstrap Kritik Değerleri 
1% 5% 10% 1% 5% 10% 

Azerbaycan 0.12 33.45 22.54 18.26 14.66*** 30.45 16.20 11.23 

Beyaz Rusya 1.71 93.47 14.79 7.40 5.97 70.12 43.96 32.80 

Ermenistan 6.77 32.80 20.21 15.73 4.37 38.17 20.50 14.04 

Gürcistan 22.92*** 47.75 23.50 15.79 6.20 42.20 22.14 15.05 

Kazakistan 13.93*** 23.53 16.64 13.40 4.40 3762 22.16 15.75 

Kırgızistan 33.43** 35.92 20.44 14.87 7.71 26.60 13.48 8.81 

Tacikistan 5.95 35.29 16.63 10.35 7.57 38.94 18.98 12.77 

Türkmenistan 8.27 113.61 48.97 32.62 126.31* 63.93 27.25 15.96 

Ukrayna 31.16* 24.65 13.93 10.11 0.49 37.54 20.26 14.52 

Özbekistan 0.22 56.45 28.80 20.86 22.83* 30.23 16.00 11.00 

Not: *, ** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini temsil etmektedir. 

Ülkeler 
  

Wald 
İstatistikleri 

Bootstrap Kritik Değerleri Wald 
İstatistikleri 

Bootstrap Kritik Değerleri 
1% 5% 10% 1% 5% 10% 

Azerbaycan 0.37 26.15 16.63 12.81 7.27 39.36 27.866 22.58 

Beyaz Rusya 3.83 81.97 46.85 31.46 13.62 87.00 53.54 41.69 
Ermenistan 11.38** 14.71 8.18 5.62 4.94** 7.04 3.80 2.69 

Gürcistan 0.97 16.07 8.56 5.85 2.32 8.17 5.08 3.81 

Kazakistan 2.05 9.99 5.15 3.56 1.14 943 5.39 3.80 

Kırgızistan 2.18 
29.52 16.41 11.57 

4.2 
22.57 

13.37 9.78 

Tacikistan 0.23 22.69 12.14 7.77 3.63 11.70 5.96 4.05 

Türkmenistan 6.25 56.62 39.75 33.23 1.74 35.41 23.14 18.41 

Ukrayna 0.28 31.55 15.36 10.38 17.03** 22.15 13.62 10.03 

Özbekistan 53.80*** 81.87 54.98 45.01 3.53 49.17 31.16 23.94 

Not: *, ** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini temsil etmektedir. 
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değişebilmektedir. Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki ise daha çok Wagner yasası ve 
Keynesyen teori tarafından açıklanmaktadır. Ekonomik büyümeden kamu harcamalarına doğru olan ilişki Wagner 
yasası kapsamında değerlendirilirken, Keynesyen teori kamu harcamalarındaki artışın ekonomik büyüme 
üzerindeki etkisine odaklanmaktadır.  

Bu çalışma enflasyon ve kamu harcamalarının ekonomik büyüme ile olan ilişkisini Avrasya ülkeleri için incelemeyi 
amaçlamıştır. Bu kapsamda verilerin elde edilebilirliğine göre on Avrasya ülkesi belirlenmiştir. Bu ülkeler 
Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve 
Özbekistan’dır. Çalışmada 1991-2017 dönemi verileri ile panel nedensellik testi yapılmıştır. Yöntem olarak Kónya 
(2006) tarafından geliştirildiği bilinen bootstrap panel Granger nedensellik testi tercih edilmiştir. Nedensellik 
testinden elde edilen sonuçlar aşağıda yer alan şekilde sunulmuştur.   

Şekil 2: Nedensellik Testinden Elde Edilen Sonuçlar 

Sonuç 1: Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve 
Ukrayna 

 

Sonuç 2: Azerbaycan, Türkmenistan ve 
Özbekistan 

 

Sonuç 3: Ermenistan 

 

Sonuç 4: Özbekistan 

 

Sonuç 5: Ukrayna 

 

 

Şekil 2’den anlaşılacağı üzere Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Ukrayna’da nedensellik ilişkisinin yönü 
enflasyondan ekonomik büyümeye doğru iken, Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan’da ekonomik 
büyümeden enflasyona doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi mevcutdur. Bu sonuçlar belirtilen ülkelerde 
enflasyonun ve ekonomik büyümenin neden sonuç bakımından farklılaştığını göstermektedir. Enflasyon ve 
ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkileri sadece bu ülkelerde görülmüş, diğer ülkelerde değişkenler 
arasında nedensellik ilişkisi tespit edilmemiştir. Diğer yandan kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki 
nedensellik ilişkilerini gösteren sonuçlara bakıldığında, Ermenistan’da değişkenler arasında çift yönlü nedensellik 
olduğu görülmektedir. Bu sonuca dayanarak Ermenistan’da kamu harcamaları ve ekonomik büyümenin birbirinin 
hem nedeni hem sonucu olduğu ifade edilebilir. Bu sonuçtan farklı olarak Özbekistan’da kamu harcamalarından 
ekonomik büyümeye doğru, Ukrayna’da ise ekonomik büyümeden kamu harcamalarına doğru nedensellik ilişkisi 
tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar literatürdeki diğer çalışmaların sonuçları ile uyumlu 
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görünmektedir. Bu çalışmanın diğer çalışmalardan farkı ise ekonometrik analizde yatay kesit bağımlılığını ve 
homojeniteyi dikkate alan yeni nesil bir panel nedensellik testinin tercih edilmiş olmasıdır. Bunun yanı sıra 
Avrasya ülkeleri olarak anılan seçilmiş on ülkede enflasyon ve kamu harcamalarının ekonomik büyüme ile 
ilişkisine dair önemli bulgular elde edilmiştir.  
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KAMU BORÇLANMASI VE GENÇ İŞSİZLİK ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR? TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ (2001-
2018) 

Mehmet BÖLÜKBAŞ 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, mbolukbas@adu.edu.tr  

ÖZ 

İşsizlik, günümüzde pek çok ülkenin en önemli ekonomik sorunlarından birisi olarak görülmektedir. Hükümetler 
işsizlik ile mücadele etmek için genelde kamu harcamasına başvurmaktadır. Ancak kimi zaman kamu 
harcamalarının artırılması işsizlik sorununu çözmeye yeterli gelmemekte, bu noktada bir diğer maliye politikası 
olan kamu borçlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum istihdam üzerinde kısa dönemde olumlu etkiler 
oluştursa da ülkelerin borçlanma düzeyi artmakta ve borçların sürdürülebilirliği zorlaşmaktadır. Son dönemlerde 
genç işsizliğin yüksek seviyelerde seyretmesi genç işsizlik sorunu için de kamu borçlanması konusunu gündeme 
getirmektedir. Bu bağlamda çalışma kamu borçlanmasının genç işsizlik ile ilişkisini Türkiye ekonomisi için 
incelemeye odaklanmaktadır. Çalışmada 2001-2018 dönemi dikkate alınmış olup, yöntem olarak eşbütünleşme 
ve nedensellik testlerinden yararlanılmıştır. Ampirik analizlerden elde edilen sonuçlara göre belirtilen dönemde 
kamu borçları ve genç işsizlik arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Çalışmanın analiz sonuçları aynı 
zamanda Türkiye ekonomisinde kamu borçlarının genç işsizliğin nedeni olduğunu da göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kamu borçlanması, Genç işsizlik, Türkiye, Ampirik analiz.  

IS THERE ANY RELATIONSHIP BETWEEN GOVERNMENT BORROWING AND YOUTH UNEMPLOYMENT? AN 
EMPIRICAL ANALYSIS FOR TURKEY (2001-2018) 

ABSTRACT 

Unemployment is one of the most important economic problems of many countries. Governments often resort 
to expenditures to combat unemployment. However, sometimes government expenditures are not sufficient to 
solve the unemployment problem and government borrowing is needed as a fiscal policy at this point. Although 
this situation has positive effects on employment in the short-run, it increases the debt level of countries and 
makes the sustainability of the debts difficult. The fact that youth unemployment has been at high levels in the 
recent period raises the issue of government borrowing for the youth unemployment problem. In this regard, 
the study focused on investigation of the relationship of government borrowing with youth unemployment for 
Turkey economy. 2001-2018 periods were taken into consideration and the cointegration and causality analyses 
were used as a method. According to the results obtained from empirical analysis, the cointegration relationship 
between government borrowing and youth unemployment was determined in the mentioned period. The 
findings of the econometric analysis also provide that the government borrowing is the cause of youth 
unemployment in Turkey's economy. 

Keywords: Government borrowing, Youth unemployment, Turkey, Empirical analysis. 

GİRİŞ  

Kamu sektörünün borçlanması ile işsizlik oranı arasında ilişki olduğu düşünülmektedir. Çünkü hükümetin 
istihdamı iyileştirmek adına yapacağı yatırım harcamaları kimi zaman borçlanma ile finanse edilmekte ve bu 
durum kamu borçlanması-işsizlik bağlantısını oluşturmaktadır. İktisat okulları devletin piyasada yer alması 
hususunda birbirinden ayrıştığı için kamu borçlanmasının gerekliliği konusunun da tartışmalı olduğu söylenebilir. 
Örneğin Keynesyen yaklaşım bir maliye politikası türü olarak borçlanmanın tam istihdam düzeyine katkısı 
olacağını ileri sürerken, Monetarist yaklaşımın savunucuları herhangi bir sebeple yapılacak borçlanmanın dışlama 
etkisi yaratacağını, bunun da özel sektör yatırımlarını olumsuz etkileyerek istihdamda daralmalar oluşturacağını 
belirtmektedirler. Borçlanmanın işgücü piyasasına etkisi konusunda Yeni Klasik iktisat ve Yeni Keynesyen iktisat 
okulunun temsilcileri de birbirine paralel olmayan düşüncelere sahiptir.  

Kamu borçlanmasındaki artış kamunun ekonomideki büyüklüğünün de artmasına yol açmakta ve kamu 
büyüklüğünün artışı istihdam üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Çünkü kamu büyüklüğündeki artış ile 
birlikte yeni vergilendirmeler, yeni maliyetler ortaya çıkmakta ve bu durum üretim sürecini daraltarak ekonomik 
büyümenin gerilemesine sebep olmaktadır. Ekonomik büyümedeki gerilemeyle birlikte istihdamın azalması ya da 
işsizliğin artması da gerçekleşebilmektedir. İşsizlikte görülen artışın genç işsizlikte de oluşması muhtemel 
görünmektedir.  

15-24 yaş grubunda olup,  çalışma isteği olan ve asgari ücret düzeyini kabul etmesine karşın iş bulamayan 
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gençlerin işsizlik sorunu günümüz ülkelerinin önemli bir ekonomik sorunu olarak değerlendirilmektedir. Genç 
işsizliğin nedenlerine bakıldığında, ülkelerin yaşadığı krizler ve konjonktürel dalgalanmalar, kayıt dışı ekonomi ve 
kayıt dışı istihdam sorunu, genç nüfustaki artışa karşılık istihdamın aynı düzeyde artmaması, işgücü piyasasından 
kaynaklı diğer sorunlar ön plana çıkmaktadır.  

Bu sorunlar Türkiye ekonomisinde de genç işsizlik ile ilişkili genel ekonomik problemler olarak değerlendirilebilir. 
Bunların dışında işgücü piyasası ve eğitim sisteminin uyum sorunu, kırdan kente yaşanan göçler ve buna bağlı 
olarak işgücünün yeterli eğitim düzeyine sahip olamama sorunu, meslek liselerinin tercih edilmemesi gibi 
sorunlar da Türkiye’ye özgü olan genç işsizlik nedenleri olarak sıralanabilir. Bir ekonomide genç işsizliğin çeşitli 
makroekonomik faktörlerle ilişkili olduğu bilinmektedir. Ekonomik büyüme, ekonomik kalkınma, nüfus artışı, fiyat 
istikrarındaki gelişmeler, yatırım düzeyi ve kamu harcamalarındaki artış bu faktörlerin başında gelmektedir. Genç 
işsizliğin kamu borçlanması ile ilişkisini inceleyen ve anlamlı sonuçlar bulan çalışmalara da rastlanmaktadır.  

Bu kapsamda çalışmada kamu borçlanması ve genç işsizlik arasında ilişki olup olmadığı Türkiye ekonomisi için 
araştırılmak istenmiştir. Bunun için ilk olarak konuyla ilgili literatür taramasına yer verilerek kamu borçlanması ve 
işsizlik (genç işsizlik) konusunu inceleyen çalışmalara ve çalışma bulgularına değinilmiştir. Literatür taramasının 
ardından TUİK’in (2019) ve T.C.  Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın (2019) istatistiklerinden 
yararlanılarak oluşturulan 2001-2018 dönemi üç aylık veri seti ile ampirik bir analiz gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmanın ampirik analizinde Engle-Granger iki aşamalı eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testi 
kullanılarak kamu borçlanması ve genç işsizlik arasında eşbütünleşme ve nedensellik ilişkisi olup olmadığı 
araştırılmıştır. Literatür taramasına geçmeden önce Türkiye’de kamu borçlanma düzeyinin ve genç işsizliğin 
durumunun görülmesi amacıyla çalışma dönemi (2001-2018) dikkate alınarak aşağıda yer alan grafik 
düzenlenmiştir.  

Şekil 1. Türkiye’de Kamu Borçlanması ve Genç İşsizlik Oranları (2001-2018, %) 
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Kaynak: TUİK (2019) ve T.C.  Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2019). 

Şekil 1’de her yılın dördüncü çeyreği dikkate alınarak Türkiye’de kamu net borç stoku/GSYH oranı ve genç işsizlik 
oranı gösterilmiştir. 2000’li yılların başında %60-65 dolaylarında olan kamunun net borç stoku/GSYH oranı 2008 
yılına kadar kademeli bir düşüş göstererek %26’lara kadar gerilemiştir. 2009 yılında küresel finansal krizin 
etkisiyle bir miktar artış gösterse de kamu net borç stokunun GSYH’ye oranı 2014 yılından itibaren tek haneli 
seviyelere kadar düşmüştür. Genç işsizlikte ise 2001 yılından 2008 yılına kadar neredeyse değişmeyen bir seyir 
izlenmekte ve yaklaşık %20 düzeyinde bir genç işsizlik oranının gerçekleştiği izlenmektedir. 2009 yılında %24’lere 
kadar yükselen genç işsizlik oranı krizin ardından %19’lara kadar gerilemiş ancak 2018 yılı dördüncü çeyrek 
itibariyle yeniden yükselerek %24’lere kadar artmıştır.  

LİTERATÜR TARAMASI 

Kamu borçlanması ve işsizlik arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar literatürde sınırlı bir yere sahiptir. Bu alanda 
yapılan çalışmaların çoğunluğu kamu borçlanması ve işsizlik arasında anlamlı ilişki olduğunu belirtmektedir. Söz 
konusu değişkenler arasındaki ilişkinin yönünün pozitif olduğunu iddia eden çalışmalara da rastlanmaktadır. 
Aşağıda yer alan tablo konuyla ilgili yapılan bazı çalışmalara ait bilgileri içermektedir.   
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Tablo 1: Literatür Taraması Özeti 
Çalışmanın Yazar(lar)ı 

ve Yılı 
Çalışmanın Örneklemi Çalışmanın Dönemi 

Topal, Bölükbaş ve 
Bostan (2018) 

PIIGS ülkeleri ve Türkiye 1990-2015 
Sonuç: Çalışma bulgularına göre, Portekiz dışındaki beş ülkede kamu borçlanması ile 
işsizlik ve genç işsizlik arasında nedensellik ilişkileri tespit edilmiştir. Ayrıca İtalya, 
Türkiye ve Yunanistan’da kamu borçlarının işsizliği ve genç işsizliği artırdığı 
belirtilmiştir.  

Isaev ve Masih (2017) Avustralya 1988-2016 
Sonuç: Özel sektör dış borçlanmasının işsizlik ile ilişkili olduğu ifade edilmiştir. 

Kokotovic (2016) 6 AB ülkesi 1954-1994 
Sonuç: Hırvatistan ve İspanya’da genç işsizlik üzerinde kamu borçlanmasının etkili 
olduğu vurgulanmıştır.  

Sam ve Pokhariyel 
(2016) 

Kenya 1979-2012 
Sonuç: Borçlanmayı temsil eden değişkenin genç işsizlik ile uzun dönemli ve anlamlı 
bir ilişkiye sahip olduğu belirtilmiştir. 

Kurecic ve Kokotovic 
(2016) 

5 AB ülkesi - 
Sonuç: Kamu borcunun GSYH’ye oranı ve işsizlik oranı arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir korelasyon tespit edilmiş ve beş ülkede değişkenler arasında güçlü bir 
nedensellik ilişkisi olduğu söylenmiştir.  

Oganna vd. (2016) Nijerya 1980-2015 
Sonuç: Kamu borçlanması ve işsizlik değişkenleri arasında uzun dönemli bir ilişki 
olduğu belirtilerek kamu borçlanmasında meydana gelen %1’lik bir artışın işsizliği 
yaklaşık olarak %1,6 oranında artıracağı tespit edilmiştir. 

Richard ve Chinedu 
(2015) 

Nijerya 1970-2013 
Sonuç: Nijerya ekonomisinde kamu açıkları finansmanının işsizlik ile pozitif yönde 
ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Korol ve Cerkas (2015) Yunanistan 2001-2014 
Sonuç: Kamu borçlanmasında meydana gelen artışların işsizlik üzerinde pozitif etkisi 
olacağı ifade edilerek, kamu borçlanmasındaki %1’lik artışın işsizlik üzerinde 
%0.46’lık artışı beraberinde getireceği belirtilmiştir. 

Fedeli ve Forte (2012) 19 OECD ülkesi ve 13 AB-
OECD Ülkesi  

1981-2009 

Sonuç: Çalışmada genel olarak kamu borçlanması ve işsizlik konusu ele alınarak mali 
açıkların işsizlik üzerinde bozucu etki oluşturduğu sonucu tespit edilmiştir.   

Jimenez ve Mishra 
(2010) 

ABD 1980-2008 
Sonuç: Çalışmanın sonucunda ABD ekonomisinde kamu borcunda meydana gelen 
artışların istihdam üzerinde olumsuz etki oluşturacağı bulgusu elde edilmiştir.   

Konu ile ilgili yapılan çalışmaları özetleyen yukarıdaki tabloya bakıldığında, çalışmaların daha çok kamu 
borçlanması ve genel işsizlik oranı arasındaki ilişkiye odaklandığı, kamu borçlanması ve genç işsizlik konusunun ise 
daha az çalışıldığı anlaşılmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada Türkiye ekonomisinde kamu borçlanması ve 
genç işsizlik arasındaki ilişkiye odaklanılmış ve bunun için ampirik bir analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın 
bundan sonraki kısmı bu analizi ve bulguları içermektedir.  

AMPİRİK ANALİZ VE BULGULAR  

Çalışmanın bu kısmında ampirik analize ve bu analizden elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Bu kapsamda ilk 
olarak çalışmanın veri seti ve yöntem tanıtılmış ardından analizden elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. 
Çalışmada 2001-2018 dönemi üç aylık verileri kullanılmıştır. Veriler TUİK (2019) ve T.C.  Cumhurbaşkanlığı Strateji 
ve Bütçe Başkanlığı (2019) istatistiklerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Çalışmada bağımsız değişken olarak 
kamu net borcunun GSYH’ye oranı (KB), bağımlı değişken olarak ise genç işsizlik oranı (Gİ) kullanılmıştır. Böylelikle 
kamu borçlanmasının genç işsizlik üzerindeki etkisi incelenmek istenmiştir.   

Çalışmada kullanılan yöntemler Engle-Granger iki aşamalı eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testidir. 
Testlerin gerçekleştirilmesi için Eviews programından yararlanılmıştır. Engle ve Granger (1987) tarafından 
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geliştirilen eşbütünleşme testinde seriler durağan olmasa dahi bu serilerin durağan bir kombinasyona sahip olma 
durumu dikkate alınır. Bu yöntemde analiz kapsamına alınan serilerin düzey değerlerinde durağan olmayıp aynı 
dereceden farkları alındığında durağan hale gelmeleri gerekmektedir. Bu husus yöntemin önemli bir kısıtı olarak 
değerlendirilebilir. Granger (1969) tarafından oluşturulan nedensellik testi ise ekonometrik analizlerde sıklıkla 
kullanılmakta ve iktisadi değişkenler arasındaki ilişkinin yönünün belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu testte de 
bağımlı bağımsız değişken ayrımı olmayıp değişkenlerin birbirleri ile olan etkileşimi eş anlı olarak test 
edilmektedir. Bu çalışmada ilk olarak Engle-Granger iki aşamalı eşbütünleşme testine ardından da Granger 
nedensellik testine yer verilmiştir.  

Engle-Granger iki aşamalı eşbütünleşme testine başlamadan önce ilk olarak serilerin durağanlığı kontrol edilmiş 
ve bunun için Phillips-Perron (PP) birim kök testinden yararlanılmıştır. Bu test genellikle trend içeren serilerin 
durağanlık analizlerinde kullanılmakta olup hareketli ortalama sürecini kullanmaktadır. Bu birim kök testinde H0 
hipotezi serilerin durağan olmadığını, alternatif hipotez olan H1 ise serilerin durağan olduğunu ifade etmektedir. 
PP birim kök test sonuçları aşağıda yer alan tabloda sunulmuştur.  

Tablo 2: PP Birim Kök Test Sonuçları 
  

KB 
 

ΔKB 
 

Gİ 
 

ΔGİ 
  

İstatistik Değerleri 
 

-1.154 
 

-6.285* 
 

0.630 
 

-11.322* 
 
 

 
%1 

 
-2.597 

 
-2.598 

 
-2.597 

 
-2.598 

 
MacKinnon (1996) Kritik 

Değerler 

 
%5 

 
-1.945 

 
-1.945 

 
-1.945 

 
-1.945 

 
%10 

 
-1.613 

 
-1.613 

 
-1.613 

 
-1.613 

Not: * %1 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. Δ işareti birinci dereceden farkı işaret 
etmektedir.  

 

PP birim kök test sonuçları hem kamu borçlanması hem de genç işsizlik serilerinin düzeyde durağan olmadığını, 
birinci farkları alındığında durağanlaştığını göstermektedir. Bu nedenle analizde kullanılan serilerin I(1) olduğunu, 
dolayısıyla eşbütünleşme testi için uygun olduğunu ifade etmek mümkündür. Engle-Granger iki aşamalı 
eşbütünleşme testinin bundan sonraki aşamasında serilerle tahmin gerçekleştirilmiştir. Elde edilen model 
tahmininden hata terimi serisi (ut) oluşturulmuştur. Hata terimi serisine Genişletilmiş Dickey Fuller (Augmented 
Dickey Fuller - ADF) birim kök testi uygulanmış ve ortaya çıkan test istatistiği Engle ve Granger (1987: 269) ADF 
kritik değerleriyle karşılaştırılmıştır. Aynı zamanda hata terimi serisine yapılan birim kök testinden elde edilen 
eşbütünleşme regresyonu Durbin Watson (Cointegration Regression Durbin Watson – CRDW) değeri de yine 
Engle ve Granger tarafından sunulan kritik değerler ile karşılaştırılarak eşbütünleşmenin olup olmadığına karar 
verilmiştir. Sonuçlar aşağıda yer alan tabloda sunulmuştur.  

Tablo 3. Eşbütünleşme Test Sonuçları 
 
 

  
 

Engle-Granger ADF 
Kritik Değerler 

Engle-Granger CRDW 
Kritik Değerler 

ADF Test 
İstatistiği 

CRDW Test 
İstatistiği 

 
%1 

 
3.77 

 
0.511 

 
-3.680[4]** 

 
1.912* 

 
%5 

 
3.17 

 
0.386 

 
%10 

 
2.84 

 
0.322 

Not: * ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeyini, [] içindeki değer ise uygun gecikme 
uzunluğunu ifade etmektedir. 

Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinden bahsedebilmek için ADF test istatistiğinin Engle-Granger ADF 
kritik değerlerinden büyük olması gerekir. Tablodan görüldüğü üzere ADF test istatistiğinin mutlak değeri %5 
anlamlılık düzeyindeki kritik değerden büyük çıkmıştır. Bu bulgu değişkenlerin eşbütünleşik olduklarını ifade 
etmektedir. Bu bulgunun CRDW test istatistiği ile de desteklendiği söylenebilir. Çünkü elde edilen CRDW test 
istatistiği de %1 anlamlılık düzeyinde kritik değerden büyük görünmektedir. Dolayısıyla hem ADF hem de CRDW 
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test istatistiklerine göre kamu borçlanması ve genç işsizlik arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğu 
söylenebilmektedir. Bu sonuç serilerin uzun dönemde birlikte hareket ettiğini ifade etmektedir. Bu noktada uzun 
dönem analizi sonuçları da değerlendirilebilir. Eşbütünleşme katsayılarının tahminini içeren uzun dönem analiz 
sonuçları aşağıda verilmiştir.  

Tablo 4. Uzun Dönem Analizi 
Gİ= f(KB) 

 
Değişkenler 

 
Katsayı 

 
t-istatistik 

 
Olasılık 

 
Sabit terim 

 
15.706 

 
15.666 

 
0.000 

 
KB 

 
0.016 

 
4.079 

 
0.000 

 
Eşbütünleşme regresyon denklemi sonucuna göre, Türkiye’de kamu borçlanması ve genç işsizlik arasında zayıf da 
olsa bir ilişki olduğu ifade edilebilir. Kamu borçlanmasında meydana gelen bir birimlik artış genç işsizlik üzerinde 
0.016 birimlik artışa yol açmaktadır. Bu bulgudan hareketle kamu borçlanmasının genç işsizlik üzerinde artırıcı 
etkisi olduğu düşünülmektedir. Uzun dönem analizinin ardından kısa dönem analizine de yer verilmiştir. Hata 
düzeltme modeli olarak da anılan bu analizde hata düzeltme teriminin (Error Correction Term - ECT) katsayısının 
negatif ve anlamlı olması beklenir. Kısa dönem analizinde uzun dönemde birlikte hareket eden değişkenler 
arasındaki sapmalar incelenmektedir. Kısa dönem analizinin bulguları tabloda sunulmuştur.  
 

Tablo 5. Kısa Dönem Analizi (Hata Düzeltme Modeli) 
Gİ= f(KB) 

 
Değişkenler 

 
Katsayı 

 
t-istatistik 

 
Olasılık 

 
Sabit terim 

 
0.005 

 
0.024 

 
0.980 

 
KB 

 
0.016 

 
1.806 

 
0.075 

 
ECTt-1 

 
-0.470 

 
-4.570 

 
0.000 

Kısa dönem analizinin bulguları değerlendirildiğinde hata düzeltme teriminin katsayısının negatif ve istatistiki 
olarak anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuç uzun dönemde birlikte hareket eden seriler arasında kısa 
dönemde meydana gelen sapmaların ortadan kalkacağını ve serilerin uzun dönem denge düzeyine 
yakınsayacağını göstermektedir. Dolayısıyla hata düzeltme modelinin çalıştığı söylenebilmektedir. Hata düzeltme 
teriminin katsayısı aynı zamanda serilerin denge düzeyine kaç dönem sonra yakınsayacağını da sunmaktadır. 1 / 
0.470 yapıldığında meydana gelen sapmaların yaklaşık olarak iki dönemin ardından ortadan kalkacağı ifade 
edilebilir.  

Kamu borçlanması ve genç işsizlik arasında eşbütünleşme ilişkisinin tespit edilmesinin ardından değişkenler 
arasında nedensellik ilişkisi olup olmadığı da araştırılmıştır. Bu kapsamda yukarıda da belirtildiği gibi Granger 
(1969) tarafından geliştirilen nedensellik testinden yararlanılmıştır. Bu nedensellik testinde X değişkeninin Y 
değişkeninin nedeni olarak sayılması için X değişkenine ait bilgilerin modele eklenmesi ile birlikte Y değişkeninin 
öngörüsüne bir katkının olması hususu geçerlidir. Bu testin H0 hipotezi kamu borçlanmasından genç işsizliğe (ve 
genç işsizlikten kamu borçlanmasına) nedensellik yoktur şeklinde iken, alternatif hipotez olan H1 ise kamu 
borçlanmasından genç işsizliğe (ve genç işsizlikten kamu borçlanmasına) nedensellik olduğunu ifade etmektedir. 
Bu çalışmada kamu borçlanması ve genç işsizlik ilişkisi incelendiği için Granger nedensellik testi aşağıda yer alan 
denklikler ile gerçekleştirilmektedir.  

 

    (1) 

 

    (2) 
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Bu denkliklerden yola çıkılarak elde edilen nedensellik test sonuçları tablo 6’da sunulmuştur.  

Tablo 6. Granger Nedensellik Test Sonuçları 
 

Temel hipotez 
 

F - İstatistik 
 

Olasılık 
 

Karar  
 

KB, Gİ’nin Granger nedeni değildir. 
 

4.043 
 

0.003 
 

Nedensellik var 
 

Gİ, KB’nin Granger nedeni değildir. 
 

1.501 
 

0.204 
 

Nedensellik yok 
 

Granger nedensellik testinden ortaya çıkan bulgulara göre kamu borçlanması ve genç işsizlik arasında tek yönlü 
bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Bu nedensellik ilişkisinin yönü kamu borçlanmasından genç işsizliğe 
doğrudur. Bu bulguya göre, Türkiye ekonomisinde kamu borçlanması genç işsizliğin nedenidir. Bu bulgunun 
eşbütünleşme test sonuçları ile uyumlu olduğu söylenebilmektedir.  

SONUÇ  

Kamu borçlanması ve işsizlik arasında ilişki olabileceği düşüncesinden hareketle bu çalışmada Türkiye 
ekonomisinde kamu borçlanması ve genç işsizlik ilişkisi 2001-2018 dönemi için incelenmiştir. Çalışmanın veri seti 
oluşturulurken üç aylık verilerden yararlanılmıştır. Verilerin kaynağı ise TUİK (2019) ve T.C.  Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı’dır (2019). Çalışmada yöntem olarak Engle-Granger iki aşamalı eşbütünleşme testi ve 
Granger nedensellik testinden yararlanılmıştır. Engle-Granger iki aşamalı eşbütünleşme test sonuçlarına göre 
kamu borçlanması ve genç işsizlik arasında eşbütünleşme ilişkisi mevcuttur. Elde edilen bu sonuç literatürde daha 
önce yapılan bazı çalışmaların (Topal, Bölükbaş ve Bostan, 2018; Sam ve Pokhariyel, 2016; Kurecic ve Kokotovic, 
2016; Oganna vd. 2016)  bulguları ile uyumlu görünmektedir. Bununla birlikte çalışmada Granger nedensellik 
testi ile de değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi sınanmıştır. Granger nedensellik test bulgularına göre, kamu 
borçlanmasından genç işsizliğe doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Bu sonuca göre belirtilen 
dönemde Türkiye ekonomisinde kamu borçlanmasının genç işsizliğin nedeni olduğu ifade edilebilir. Buradan 
hareketle borçlanma düzeyinde meydana gelebilecek artışlarda genç işsizliğin de etkisinin olduğu anlaşılmalı ve 
buna yönelik gerekli iktisadi ve mali önlemler değerlendirilmelidir. Bu çalışma kamu borçlanması ve genç işsizlik 
konusunu ele alarak literatüre mütevazı bir katkı sunmayı amaçlasa da farklı açılardan genişletilebilecek bir 
çalışma niteliğindedir. Örneğin çalışma daha uzun bir dönem dikkate alınarak genişletilebilir veya genç işsizlik ile 
ilişkili diğer ekonomik faktörler de modele dâhil edilerek hangi değişkenin genç işsizliği ne kadar etkilediği 
belirlenebilir.  
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TÜKETİCİLERİN MOBİL ALIŞVERİŞ UYGULAMALARINI KULLANMA DAVRANIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KÜTAHYA 
ÖRNEĞİ 

Cevat SÖYLEMEZ 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İ.İ.B.F. 

ÖZ 

Tüketicilerin hayatlarında mobil cihazların kullanımı her geçen gün giderek artmaktadır. Buna bağlı olarak mobil 
cihazlar için geliştirilen uygulamaların hemen hemen her alanda olduğu gibi pazarlama faaliyetlerinde de önemli 
olduğu ifade edilebilir. Özellikle mobil alışveriş uygulamaları bunun göstergelerinden biridir. Bu durum 
tüketicilerin davranışlarının dijital ortamlarda nasıl olduğunun araştırılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu 
nedenle ele alınan bu çalışmanın temel amacı, tüketicilerin özellikle akıllı telefonlarına indirebildikleri mobil 
alışveriş uygulamalarını kullanma davranışı üzerinde etkili olan değişkenleri incelemektir. Bu kapsamda, literatür 
incelemesi sonucunda Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi-2 (UTAUT-2) kullanılarak bir araştırma 
modeli oluşturulmuştur. Mobil alışveriş uygulamalarını kullanan tüketicilere online olarak hazırlanan anket formu 
uygulanmıştır. Araştırma kapsamında öne sürülen hipotezler yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak analiz 
edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Mobil Alışveriş Uygulamaları, UTAUT-2, Kullanma Niyeti 

FACTORS AFFECTING CUSTOMERS' USE BEHAVIOUR OF M-SHOPPING APPLICATIONS: THE CASE OF KUTAHYA 

ABSTRACT 

The use of mobile devices is increasing day by day in the lives of consumers. Accordingly, it can be stated that 
the applications developed for mobile devices are important in marketing activities as well as in almost every 
field. Especially m-shopping applications is one indication of this. This situation reveals the necessity of 
investigating the behavior of consumers in digital platforms. Therefore, the main purpose of this study is to 
examine the variables that affect the behavior of the mobile shopping applications that consumers can 
download to their smart phones. In this context, a research model was created by using the Unified Technology 
Acceptance and Use Theory-2 (UTAUT-2). An online questionnaire was applied to consumers using mobile 
shopping applications. The hypotheses proposed within the aim of the research were analyzed using structural 
equation modeling. 

Keywords: M-Shopping Apps, UTAUT-2, Use Intention  

GİRİŞ VE AMAÇ 

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişme insan hayatının her aşamasında kendisini yoğun bir 
şekilde hissettirmektedir. Bu gelişmeye bağlı olarak tüketiciler de davranış bakımından bu değişime ayak 
uydurmakta ve işletmelerin pazarlama eylemleri de bu doğrultuda değişmektedir. Özellikle tablet ve akıllı telefon 
gibi mobil cihazlarla sunulmaya başlayan mobil hizmetler, pazarlama eylemlerinin bir noktada önemli çalışma 
alanlarından birisi olmuştur (Wang vd., 2006). Bu tür mobil cihaz ve ağların dünya genelinde kullanımı hergeçen 
gün giderek yaygınlaşmaktadır (Ngai ve Gunasekaran, 2007). Buna paralel olarak tüketicilerin ihtiyaç ve istekleri 
de etkilenmekte ve bir değişim geçirmektedir. Tüketicilerinde mobil cihaz kullanımlarının artış göstermesiyle 
birlikte bu cihazların ihtiyaç ve beklentilerine cevap vererek, satın alma davranışını etkilemesi ve daha fazla 
harcama yapmasının söz konusu olduğu ifade edilebilir (Agustin ve Singh, 2005). 

Akıllı telefon gibi taşınabilir cihazlara indirilebilen mobil uygulamalar, bu cihazlarla kullanılmak üzere geliştirilmiş 
mecralardır. Mobil alışveriş uygulamaları da Apple App Store ve Google Play gibi mecralarda oldukça fazla 
bulunan uygulamalar arasında yer almaktadır. Apple App Store ve Google Play incelendiğinde, dünya genelinde 
akıllı telefonlara indirilebilen onbinlerce alışveriş uygulaması olduğu anlaşılmaktadır (www.itunes.apple.com; 
www.play.google.com). App Annie mobil uygulama analiz servisinin yayımladığı  "The State of The Turkish App 
Economy" raporuna göre, dünya mobil uygulama pazarında Türkiye ilk on ülke arasında yer almaktadır. Rapora 
göre, 2012-2017 yılları arasında Türkiye’de mobil uygulama indirme oranı %44 büyümüş ve 2022 yılına kadarda 
%4 oranında bir büyüme daha beklenmektedir. Mobil uygulama üzerinden online alışveriş son 3 yılda 9 kat artış 
göstermiştir. 2018 yılı Ocak ayı itibariyle Türkiye’de en çok kullanılan alışveriş uygulaması sıralamasında ilk sırada 
yerli platform olarak sahibinden.com, ikinci sırada ABD menşeili Letgo ve üçüncü sırada Çin menşeili AliExpress 
uygulaması yer almaktadır. Yine rapora göre, en çok kullanılan alışveriş uygulaması olarak ilk on sırada Türkiye 
menşeili yedi uygulama bulunmaktadır (App Annie, 2018).  
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Mobil cihaz kullanıcı sayısının hergeçen gün arttığı dünyada olduğu gibi Türkiye’de de mobil alışveriş 
uygulamalarında yaşanan ilerleme ortadadır. Buna bağlı olarak kullanıcıların bu uygulamaları nasıl ve ne şekilde 
bir kullanım davranışlarının olduğunun araştırılması da pazarlama açısından önem arz etmektedir. Bu amaçla ele 
alınan bu çalışmada, Türkiye’de mobil alışveriş uygulamaları üzerinden alışveriş yapan bireylerin bu uygulamaları 
kullanma davranışları üzerinde etkili olan değişkenler belirlenmeye çalışılacaktır. Böylelikle yeni bir pazarlama 
alanı olarak sunulan mobil uygulama kullanıcılarının şu anki ve gelecekteki satın alma davranışını etkileyen 
unsurlar kolaylıkla tespit edilebilecek ve pazarlama aktiviteleri bu doğrultuda gerçekleştirilebilecektir. 

LİTERATÜR VE HİPOTEZLER 

Literatürde teknolojik yeniliklerin benimsenmesi ve kullanılmasına yönelik teknoloji kabul modeli (Davis, 1989), 
planlı davranış teorisi (Ajzen, 1991), teknoloji kabul modeli-2 (Venkatesh ve Davis, 2000), yeniliklerin yayılması 
teorisi (Rogers, 2003), birleştirilmiş teknoloji kabul ve kullanım teorisi (UTAUT) (Venkatesh vd., 2003) gibi farklı 
yaklaşım ve uygulamaların olduğu ifade edilebilir. Venkatesh vd. (2003) sekiz teknoloji kullanım modeli ve 
teorisini birleştirerek oluşturdukları UTAUT modelinde, teknoloji kullanımı ve kabulunü etkileyen farklı 
değişkenleri "performans beklentisi, çaba beklentisi, sosyal etki ve kolaylaştırıcı koşullar" olmak üzere dört 
değişken altında bir araya getirmişlerdir. Yine Venkatesh vd. (2012) bu modele hedonik güdü, parasal değer ve 
alışkanlık değişkenlerini ekleyerek Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi-2’yi (UTAUT-2) 
oluşturmuşlardır.  

Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi-2 modelinde yer alan Performans beklentisi, bir teknolojinin 
kullanımının tüketiciye sağlayacağı faydanın derecesi iken; çaba beklentisi, tüketicinin teknolojiyi kullanmasıyla 
ilgili algıladığı kolaylık derecesidir. Sosyal etki, tüketicinin bir teknolojinin kullanımıyla ilgili olarak önemli gördüğü 
kişilerin düşüncelerini algılama derecesi iken; kolaylaştırıcı koşullar ise, tüketicinin bir davranışı gerçekleştirmek 
için kendisinde sahip olduğu kaynak ve desteği algılama derecesi olarak ifade edilmektedir. Hedonik güdü, bir 
teknoloji kullanarak elde edilen eğlence ya da zevk unsuru olurken aynı zamanda teknolojinin kabulü ve 
kullanımının belirlenmesinde önemli bir etken olarak değerlendirilmektedir. Parasal değer, tüketicinin teknolojik 
yeniliği kullanmaktan kaynaklı algıladığı fayda ve onu kullanmaktan kaynaklı parasal maliyeti arasındaki bilişsel 
değiş tokuştur. Modelde ele alınan alışkanlık değişkeni ise, bireyin daha önce ortaya koymuş olduğu davranışları 
olarak değerlendirilir (Venkatesh vd., 2003; Venkatesh vd., 2012). Bu çalışma kapsamında da UTAUT-2 modeli 
temel alınmış ve modelde yer almayan güven değişkeni eklenerek mobil alışveriş uygulamalarını kullanan 
tüketiciler üzerinde araştırma gerçekleştirilmiştir.  

Lai Kit vd. (2014) tarafından Malezya’da yürütülen bir projede mobil uygulama benimseme niyetini etkileyen 
unsurlar UTAUT-2 kullanılarak akıllı telefon kullanıcıları üzerinde araştırılmıştır. Araştırmaya göre, performans 
beklentisi, çaba beklentisi, hedonik motivasyon ve alışkanlık değişkenleri mobil uygulama benimseme niyetini 
etkilerken; sosyal etki, kolaylaştırıcı koşullar ve parasal değerin anlamlı etkisi bulunamamıştır. Yuan ve 
Kanthawala (2015), Amerika Birleşik Devletleri’nde akıllı telefonlarda kullanılabilen mobil sağlık ve fitness 
uygulamalarını kullanan üniversite öğrencilerinin bu uygulamaları sürekli kullanma niyetleri üzerinde etkili olan 
değişkenleri UTAUT-2 modelini kullanarak araştırmışlardır. Elde edilen bulgular performans beklentisi, hedonik 
güdü, parasal değer ve alışkanlığın bu uygulamaları sürekli kullanma niyeti üzerinde önemli etkisinin olmasına 
rağmen çaba beklentisi, sosyal etki ve kolaylaştırıcı koşulların etkisinin olmadığını göstermektedir.  Trivedi ve 
Trivedi (2018), moda uygulamalarını kullanan bireyler üzerine yaptıkları çalışmada bilgi, hizmet ve sistem 
kalitesinin uygulama tatmini ve bu tatmininde satın alma niyeti üzerinde etkisinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
Yine Blaise vd. (2018), mobil ticaret üzerinden satın alma niyetini etkileyen değişkenleri belirlemek için UTAUT 
modelinden faydalanmış ve satın alma niyeti üzerinde bu modelde yer alan değişkenlerin anlamlı etkisi olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır. Benzer şekilde literatürde mobil uygulamalar üzerine gerçekleştirilmiş farklı çalışmalarda 
(Chau vd., 2018; Nart ve Okutan, 2015; Tak ve Panwar, 2017; Kırlar Can vd., 2017; Okumus vd., 2018) mevcuttur. 
Bu kapsamda araştırmanın modeli Şekil 1’de gösterilmekte ve araştırmanın hipotezleri aşağıda yer almaktadır. 
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Şekil 1: Araştırma Modeli ve Hipotezleri 

Hipotezler: 

H1: Performans beklentisi, mobil alışveriş uygulamalarını kullanma niyetini etkilemektedir.  

H2: Çaba beklentisi, mobil alışveriş uygulamalarını kullanma niyetini etkilemektedir. 

H3: Sosyal etki, mobil alışveriş uygulamalarını kullanma niyetini etkilemektedir. 

H4: Kolaylaştırıcı koşullar, mobil alışveriş uygulamalarını kullanma niyetini etkilemektedir. 

H5: Hedonik güdü, mobil alışveriş uygulamalarını kullanma niyetini etkilemektedir. 

H6: Parasal değer, mobil alışveriş uygulamalarını kullanma niyetini etkilemektedir. 

H7: Alışkanlıklar, mobil alışveriş uygulamalarını kullanma niyetini etkilemektedir. 

H8: Güven, mobil alışveriş uygulamalarını kullanma niyetini etkilemektedir. 

TASARIM VE YÖNTEM 

Örneklem, Verilerin Toplanması ve Ölçekler 

Çalışmanın ana kütlesini Türkiye’de mobil alışveriş uygulamalarını kullanan tüketiciler oluşturmaktadır. Kolayda 
örnekleme yöntemi kullanılarak online olarak 272 mobil alışveriş uygulamasını kullanan Kütahya ilinde yaşayan 
bireylerden veriler toplanmıştır. Anket formunun ilk bölümünde katılımcıların demografik özelliklerini ortaya 
koyan ifadeler yer almaktadır. İkinci kısımda, araştırma modelinde yer alan performans beklentisi (PB), çaba 
beklentisi (CB), sosyal etki (SE), kolaylaştırıcı koşullar (KK), hedonik motivasyon (HM), parasal değer (PD), 
alışkanlık (AL) ve kullanma niyeti (KN) değişkenlerine ait ifadeler Venkatesh vd.’nin (2012);  güven değişkenine ait 
ifadeler de Jarvenpaa vd. (2000), Gefen vd. (2003) ve Lim vd.’nin (2006) çalışmalarından uyarlanarak araştırmaya 
dahil edilmiştir. Bu değişkenlerin değerlendirilmesinde beşli likert tipi ölçek kullanılmıştır (1-Kesinlikle 
Katılmıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum). Elde edilen veriler SPSS 23.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.  

BULGULAR 

Katılımcıların Demografik Özellikleri  

Tablo 1’de yer alan katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde, %53,3’ünün kadın, %46,7’sinin ise erkek 
olduğu görülmektedir. Katılımcıların %60’a yakın bir bölümü 21-24 yaş arasındadır. Mobil alışveriş uygulamaları 
kullanılarak satın alınan ürün grubuna bakıldığında ise %43’le katılımcıların çoğunlukla giyim ürünlerini tercih 
ettiği anlaşılmaktadır. Giyimi seyahat (bilet vb.) ürünleri takip etmektedir. Yine katılımcıların mobil cihazlarında 
yüklü olan uygulamalara bakıldığında ise Trendyol alışveriş sitesi %26,1 ile ilk sırada yer alırken, %13,6 oranla 
Hepsiburada alışveriş sitesi ikinci sırada bulunmaktadır. 

 

H8 
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Tablo 1:  Katılımcıların Demografik Özellikleri  
 Frekans %  Frekans % 
Cinsiyet   Satın Alınan Ürün Grubu   
Kadın 145 53,3 Seyahat 81 29,8 
Erkek 127 46,7 Giyim 117 43,0 
   Elektronik 28 10,3 
Yaş   Yiyecek ve Gıda 26 9,6 
20 ve altı 20 7,4 Diğer 20 7,3 
21-24 170 62,5    
25-29 39 14,3 Mobil Uygulama   
30 ve üzeri 43 15,8 Hepsiburada 37 13,6 
   n11 14 5,1 
Aylık Gelir   Obilet  24 8,8 
1600 TL ve altı 130 47,8 Sahibinden 12 4,4 
1601 – 3200 TL 59 21,7 Trendyol 71 26,1 
3201 – 4800 TL 36 13,2 Yemeksepeti 46 16,9 
4801 TL ve üzeri 47 17,3 Diğer  68 25,0 
Toplam 272 100,0 Toplam 272 100,0 

Ölçme Modeli 

Araştırma kapsamında ele alınan 32 değişkene doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. En Yüksek Olabilirlik 
yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen DFA analizi sonucu elde edilen standart regresyon ağırlıkları Tablo 2’de yer 
almaktadır. Yapıları oluşturan ölçek maddelerinin standardize edilmiş faktör yüklerinin neredeyse tamamının 0.70 
değerinden büyük olduğu ve her bir faktör yükünün p<0.01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
bulgusuna ulaşılmıştır. Ölçüm modeline ilişkin uyum iyiliği değerleri (χ2=1127.94, df=459 p<0.01; χ2/df=2.46; 
RMSEA = 0.073; CFI = 0.98; NFI = 0.97; NNFI = 0.98) de literatürde (Kline, 2011; Hair vd., 2010) kabul edilen/kabul 
edilebilir uyum değerlerini göstermektedir. Yine değişkenlere ilişkin t-değerleri incelendiğinde 0,01 düzeyinde 
bütün değerlerin 2,56’nın üzerinde olduğu ve dolayısıyla parametre tahminlerinin tamamının anlamlı olduğu 
değerlendirilebilir (Çokluk vd., 2016: 303-304). Bu durumda ölçme modeli için uyum geçerliliğinin sağlandığını 
ifade etmek mümkündür. 

Ölçüm modeline ilişkin uyum iyiliği ve faktör yüklerinin dışında ölçme modeli için yapı güvenirliliği (CR) ve 
ortalama açıklanan varyans değerlerine (AVE) de bakılmıştır. Tablo 2’de yer alan güvenirlik değerleri 0,70 
değerinin (Alpha) ve ortalama açıklanan varyans değerleri 0,50’nin üzerindedir. Bu değerler Hair vd.’nin (2010) 
belirttiği ayırt edici geçerlilik için yeterli düzeydedir. Bu nedenle yapılar bazında hesaplanan bu değerlerin söz 
konusu yapıyı temsil etmede yeterli olduğu ifade edilebilir.  
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Tablo 2: Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları ve Geçerlilik 
Yapı İfade SEYK t-değeri CR AVE Alpha 

Performans 
Beklentisi 

PB1 0,88 18,17 

0,88 0,95 0,886 
PB2 0,83 16,45 
PB3 0,83 16,56 
PB4 0,67 12,17 

Çaba Beklentisi 

CB1 0,91 19,23 

0,92 0,65 0,937 
CB2 0,84 17,05 
CB3 0,88 18,38 
CB4 0,84 17,00 

Sosyal Etki 
SE1 0,86 17,38 

0,91 0,78 0,918 SE2 0,91 19,04 
SE3 0,88 17,84 

Kolaylaştırıcı 
Koşullar 

KK1 0,85 17,49 
0,94 0,83 0,873 KK2 0,94 20,21 

KK3 0,94 20,53 

Hedonik Motivasyon 
HM1 0,98 22,37  

0,98 
 

0,95 0,984 HM2 0,99 22,70 
HM3 0,96 21,64 

Parasal Değer 
PD1 0,74 13,73 

0,86 0,66 0,858 PD2 0,82 15,75 
PD3 0,88 16,65 

Alışkanlık 

AL1 0,85 16,57 

0,86 0,60 0,856 
AL2 0,81 15,58 
AL3 0,72 13,09 
AL4 0,72 13,18 

Güven 

GUV1 0,85 17,12 
 
0,93 
 

0,72 0,944 
GUV2 0,85 17,30 
GUV3 0,87 17,99 
GUV4 0,84 17,12 
GUV5 0,83 16,66 

Kullanma Niyeti 
KN1 0,80 15,68 

0,93 0,83 0,914 KN2 0,97 21,87 
KN3 0,95 20,74 

Ölçme modeline ilişkin olarak ayırıcı geçerliliği tespit etmek amacıyla açıklanan varyans değerlerinin karekök 
hesaplamaları yapılmış ve korelasyon matrisi oluşturularak bu değerlerin karşılaştırılması yapılmıştır. Buna ilişkin 
bulgular Tablo 3’te sunulmaktadır. Açıklanan varyans değerlerinin karekök değerlerinin her biri korelasyon 
katsayılarından yüksek olduğu için ayırt edici geçerliliğin sağlandığını ifade etmek mümkündür.  

Tablo 3: Korelasyon Matrisi  
Faktör AVE Karekökü PB CB SE KK HM PD AL GUV KN 
PB 0,97 1         
CB 0,81 0,82 1        
SE 0,88 0,49 0,39 1       
KK 0,91 0,79 0,87 0,33 1      
HM 0,97 0,71 0,69 0,45 0,69 1     
PD 0,81 0,69 0,67 0,56 0,63 0,69 1    
AL 0,77 0,54 0,44 0,48 0,44 0,60 0,66 1   
GUV 0,85 0,80 0,70 0,52 0,69 0,74 0,78 0,79 1  
KN 0,91 0,63 0,58 0,46 0,56 0,60 0,68 0,70 0,87 1 

Hipotezlerin Test Edilmesi 

Araştırma değişkenlerine ilişkin ölçüm modeli doğrulandıktan sonra teorik olarak öne sürelen araştırma 
modelinde yer alan hipotezlerin test edilmesi amacıyla yol analizinden faydalanılmıştır. Yapısal modele ilişkin 
uyum iyiliği değerleri sonuçları (χ2=884.31, df=428 p<0.01; χ2/df=2.07; RMSEA = 0.063; CFI = 0.98; NFI = 0.97; 
NNFI = 0.98) modelin kabul edilebilir olduğunu göstermektedir (Kline, 2011; Hair vd., 2010). Araştırmanın yol 
analizi diagramı Şekil 2’de gösterilmektedir. 
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Şekil 2: Yol Analizi Diagramı 

 

Tablo 4’te hipotez testlerine ait sonuçlar gösterilmektedir. Elde edilen sonuçlar mobil alışveriş uygulamalarını 
kullanma niyeti üzerinde parasal değer ve güven değişkenlerinin anlamlı etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır. 
Bu nedenle H6 ve H8 hipotezleri desteklenmiştir. Yine elde edilen sonuçlar mobil alışveriş uygulamalarını kullanma 
niyeti üzerinde performans beklentisi, çaba beklentisi, sosyal etki, kolaylaştırıcı koşullar, hedonik motivasyon ve 
alışkanlık değişkenlerinin anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermektedir.  

Tablo 4: Yol Analizi Sonuçları ve Hipotezler 
Hipotez SEYK t-değeri R2 Sonuç 
H1: pb → kn -0,13 -1,21 

0,76 

Red 
H2: cb → kn -0,02 -0,18 Red 
H3: se → kn 0,08 1,58 Red 
H4: kk → kn 0,13 1,31 Red 
H5: hm → kn -0,08 -1,24 Red 
H6: pd → kn 0,18 2,29** Kabul 
H7: al → kn 0,06 0,89 Red 
H8: guv → kn 0,72 6,12* Kabul 
*p<0.01; **p<0.05 

SONUÇ, ÖNERİ VE KISITLAR 

Mobil uygulamaların kullanımı tüketicilerin günlük hayatlarında giderek artış göstermektedir. Buna bağlı olarak 
gelişen teknolojiyle birlikte de işletmeler hedef kitlelerine ulaşmanın farklı bir yolu olarak bu uygulamaları 
pazarlama mecralarında kullanmaya başlamışlardır. Dijital dünyanın çok küçük bir parçası olarak 
değerlendirebileceğimiz bu mobil ortamlar tüketiciyi ve işletmeyi bir araya getirerek her iki taraf için de büyük 
avantajlar sağlamaktadır. Tükeciler istedikleri ürüne hızlı ve kolay bir şekilde ulaşma imkanı bulurken, işletmeler 
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de pazarlama eylemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmekte ve önemli maliyet avantajı elde etmektedirler.  

Bu kapsamda ele alınan bu çalışmada da tüketicilerin mobil alışveriş davranışları hakkında genel bir bilgi ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. Tüketicilerin mobil alışveriş uygulamalarını kullanma niyetleri üzerinde etkili olan 
faktörler Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi-2 (UTAUT-2) modeli kullanılarak tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Araştırma sonucu tüketicilerin mobil alışveriş uygulamalarını kullanma niyeti üzerinde parasal değer 
ve modele sonradan eklenen güven değişkenlerinin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer değişkenlerin niyet 
üzerinde etkili olmamasının nedeni ise araştırmaya dahil olan katılımcıların çoğunluğunun genç tüketicilerden 
oluşması olarak değerlendirilebilir. Elde edilen bulguların her geçen gün giderek büyüyen mobil cihaz pazarında 
tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına cevap vermek isteyen pazarlamacılar için önemli sonuçlar ortaya koyacağı 
tahmin edilmektedir. Ayrıca bu çalışmanın iki temel kısıtı bulunmaktadır. İlk kısıt örneklem yöntemiyle ilgilidir. 
Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır ve bu yöntem elde edilen sonuçların genellenmesini 
önlemektedir. İkinci kısıt ise çok sayıda mobil cihaz kullanıcısı olması nedeniyle bireylere ulaşmada yaşanan 
maliyet ve zaman kısıtıdır. 
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KÜRESELLEŞEN BİR DÜNYADA ULUSAL VE MORAL DEĞERLERİN KORUNMASI 

Nigar Ramiz gizi İsmayılova 
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ÖZ 

Küreselleşme kavramının özü çalışmanın başlangıcında açıklanmıştır. Ayrıca, çalışma, Azerbaycan pedagoglarının 
bu konudaki görüşlerini yansıtmaktadır. Küreselleşen bir dünyada ulusal ve ahlaki değerlerin korunması, tezde 
ana konu olarak ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşen Dünya, Ulusal ve Ahlakı Değerler, Eğitim, Azerbaycan 

PROTECTIONAL ISSUES OF THE NATIONAL AND MORAL VALUES IN A GLOBALIZING WORLD 

ABSTRACT 

İnitially, the essence of the term globalization is explained in the thesis. Also, the thesis reflects the opinions of 
Azerbaijanian pedagogues about this topic. Protection of the national and moral values in a globalizing world is 
taught in the thesis as the main issue.  

Keywords: globalizing world, national and moral values, education, Azerbaijan 

ЗАЩИТА НАЦИОНАЛЬНЫХ И НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

РЕЗЮМЕ 

В статье главным образом говорится о значении термина глобализация. А затем введены мысли 
Азербайджанских педагогов, которые находят свое место в статье. Защита национальных и нравственных 
ценностей в процессе глобализации берется за основу в этом статье. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: глобализация, национальных и нравственных ценностей, образования, Азербайджан    

Günümüzde modern dönemde inavasyon, yenilikçilik, entegrasyon gibi terimler en çok kullandığımız kavramlar 
olarak kabul edilmektedir. Bu açıdan küreselleşme  terimini  de ayrıca önem taşımaktadır. 

 Küreselleşme ülkelerin sahip oldukları maddi ve manevi değerler  kapsamında oluşan ilişkilerin ülke sınırlarını 
aşarak dünyada yaygınlaşması ve farklılıkların bütünlük ve uyum adı altında birleşmesidir. Bu  da  hayatımızın her 
alanının küreselleşmenin etkisi altında  olması demektır. Küreselleşme süreçleri milli kültürün  olanaklarını 
kısıtlayarak onu özellikle  etkiliyor. İnsanlık  artık  kendisini ve dünyamızı korumak için  ekonomik, siyasi, milli-
etnik problemlerin birlikte  çözülmesinin ne kadar önemli olduğunu anlıyor. 

 “Bilimsel edebiyatta 20. Yüz yılın 2’inci yarısından sonra  “Küreselleşme” teriminin   dünyada  yaşanan 
fundamental süreçleri  açıklamak için ilk kez 1967 yılında kullanıldığı belirtilmiştir. Küreselleşme terimi modern 
anlamda ise, 80’li yılların ortalarında piyasaya sunulmuş ve elit kesim tarafından kabul görmüştür. Küreselleşme 
kavramının oluşumunu  profesör Teodor Levitinin ismiyle bağdaşlaştırılıyor. “Küreselleşme” kavramının akademik 
statü alarak geniş şekilde yaygınlaşmasında amerikalı sosyolog R.Robertsonun rolü ayrıca belirtilmektedir.(4) 

Azerbaycan pedagoglarının eserlerinde de küreselleşme ile ilgili bazı düşüncelerle karşılaşmak mümkündür. 

Profesör Ejder Ağayev’in yazdığına göre, “ Küreselleşme ile ılgili eserlerde küreselleşmenin doğal önemine 
değinilerek, onun ekonomik ilişkilerde daha çok kullanıldığı belirtiliyor. Birçok yazar toplumun ve teknolojinin 
şimdiki durumunda küreselleşmenin doğal olduğunu düşünüyor. Ve bu sürecin birlik ve beraberlik mevkiini 
destekliyor. Fakat bazı yazarlar da küreselleşmeyi eğitim, kültür, bilim ve sosyo- ekonomik açıdan niteliyor, 
halkların ve milletlerin bu sürece katılarak iktidar ve çoğunluk içerisinde giderek kendi konumlarını kayıp 
edeceklerini iddia ediyorlar. Her iki yaklaşımda da farklı özelliklerin olduğu itiraf edilebilir. Bence, küreselleşme 
birilerinin isteği olmanın dışında, gerçekten önemli bir tarihi süreçtir. Fakat her bir halk, her bir millet, her bir 
devlet bu süreçte kendi sembollerini, geleneklerini ve milli- manevi değerlerini korumalıdır.” (2,50) 

Ejder Ağayev’e göre,  küreselleşmenin eğitim alanını kapsaması 20. Yüz yılın sonlarına tekabül ediyor. Diğer 
alanlarda olduğu gibi,  eğitim alanında da küreselleşme dünyada ülkelerin tek bir gelişim çatısı altında birleşmesi, 
bilimsel – teknik gelişimin ve bilginin, eğitim alanında çalışanların mobillik’inin artması, uluslararsı diploma ve 
sertifikalarla dünyanın her bir ülkesinde çalışabiliyor olması, ülkelerin çeşitli proje ve yardımlarla karşılıklı olarak 
birbirinden mali destek alması, anaparanın taşınabilir olması, çeşitli ülke vatandaşlarının farklı ülkelerde eğitim 
görmeleri, çeşitli ülkelerin eğitim sisteminde eğitim metot ve teknolojilerinden aynı düzeyde faydalanılması 
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küreselleşmeyi oluşturdu. 

Profesör Zahid Garalov küreselleşme konusundaki düşüncelerini yorumlarken küreselleşmenin modern 
ekonomide herhangi bir olayın tüm dünyada önem taşıdığı anlamına geldiğini vurgulamıştır. Onun sözlerine göre, 
bu  en çok ekonomi alanını kapsamaktadır. Küreselleşme kavramı küresel problemlerin kaynağını, oluşumunu ve 
çözüm dinamik’ini öğrenen  “Global çalışmalar ” biliminden türemiştir. Küreselleşme –dünyanın  yapı  
diferansiyelini, Zengin ve   fakir  devletlerin karşılıklı ilişkilerini , sözkonusu  ülkelerin  kültürlerinin  karşılıklı  
ilişkilerini  olumlu ve olumsuz   etkileyen  çelişkili bir süreçtir. Dünya  ekonomisinde tüm ülkelerin, halkların 
birarada olması ve eşithaklılık problemlerinin  netleşmesi de küreselleşme   ile ilgilidir. Bu yüzden de dünya`da 
anti küreselleşme harekatı  oluşmuştur.” (3,37) 

Küreselleşme sadece tek bir alanı değil,  ekonomi, felsefe, kültür ve eğitimde de adından  söz ettiriyor. Bu  açıdan 
küreselleşmeden bahsetmemek  olmaz .Fakat, onun olumsuz etkilerinden korunmak mümkün. Bu  tüm halkların 
milli- manevi değerleri ve sahip oldukları soyağacı ile ilişkilidir. Kendi soyağacına,  gelenek ve göreneklerine  
derinden   bağlanan  bir halk kendine   özgü değerleri kayıp etmez ve daima yaşatır. Milli- manevi değerlere  
eğitimde de ayrıca önem verilmelidir. Herbir öğretmen kendi dersinde öğrencilerine kendi milliyetinin değerlerini 
aşılamalıdır. Çünkü halkın- milli- manevi değerlerini unutmak olmaz. Zira bunu unutmak kendi  soyağacını, 
maneviyatını   kayıp etmek demektir . Yetişen kuşağın milli- manevi değerlerinin gelişimi ve daha da geliştirilmesi 
Haydar Aliyevin mirasında da  ayrıca önem taşımaktadır. Şöyleki Genelmilli lider insanlara pozitif özelliklere sahip 
olmayı tavsiye ederdi. “Genelmilli lider Haydar Aliyev gençlerin görevlerinden söz ederken en önemli görevin 
kendini Azerbaycan Cumhuriyetinin gelişimine adamak, bağımsız Azerbaycan Cumhuriyetinin yaşatılması ve 
ilelebetleştirilmesi olduğunu düşünüyordu. Genelmilli lider  maneviyatın olmadığı yerde hiçbir şeyin 
olamayacağını... günümüzde manevi eğitime daha fazla ihtiyaç duyulduğunu katiyetle  belirtmiştir.” (1,18-19) 

Küreselleşme ortamında terbiyenin içeriği devletçilik, bağımsızlık ve bu gibi manevi değerlerin korunması için 
gençlerin savaşçı bir ruhta eğitilmesini kapsamalıdır. Üzerine düşen görevin farkında olmak ve sorumluluk 
taşımak yetişkinlik belirtisidir. Bu süreç ise aniden oluşmuyor.  

 Milli manevi değerlerin tüm alanlarda olduğu gibi, anaokullarında da küçük yaşta çocuklara aşılanması bir diğer 
önemli konudur. 

Terbiye anaokulundan başlayarak pedagojik ve psikolojik taleplere dayanarak gerçekleştirilmelidir. Eğer 
terbiyenin amacı doğru belirlenir ise, o zaman daha kolay uygulanabilir. Bugünkü anaokul çocuğu yarınki aktif 
vatandaş olarak ülkenin sosyo- ekonomik gelişimine ve demokratik toplum kuruculuğuna hizmet edecektir.  Tüm 
bunların temeli daha küçük yaştan ailede atılıyor. Sağlam aile ortamında büyüyen çocuk uyumlu gelişim yolu kat 
etmektedir. Çocuk ahlaki değerleri benimsemeyi, paylaşmayı ailede öğreniyor, hayat planları ve hayalleri ailede 
şekilleniyor. Şunu da belirtelim ki, kazanılan bu alışkanlıklar o kadar güçlü ki, insan büyüdüğünde bile devam 
ediyor. Aile kendi uyumu, ahlaki- manevi ortamı, vatanseverliği,  çalışkanlığı, vatandaşlık görevini yapmasıyla 
anaokulu yaşındaki çocuğun hayatı boyunca unutamayacağı alışkanlıklar kazanmasını sağlamalıdır. Eğitimcinin 
kendisinin de görev ve sorumluluk duygusunun örnek düzeyde olması gerekiyor. Şöyle ki, bu dönemde eğitilen 
çocuklar eğitimcinin sahip olduğu olumlu değerleri benimsiyor. Eğitimcinin kişisel özellikleri, sahip olduğu olumlu 
yönleri dikkat çeken özelliklerdendir. Anadilinin, vatan tarihinin, edebiyatın, kültürün ve diğer manevi özelliklerin 
her bir insanda olması onun milli,  küresel ortamdaki değerini ve faaliyetini arttırmaktadır. 

Küreselleşme önemli ekonomik, teknik, teknolojik ve sosyal bir içerik olsa da her bir halkın milli- manevi değerler 
benliğini açıklayan özellik olarak kalmalıdır. 

Tabii ki, Azerbaycan Cumhuriyeti dünya birliğinin üyesi olarak söz konusu entegrasyon süreçlerinden dışlanamaz. 
Demek ki, günümüzde milli- manevi değerlerimizin dış etkenler karşısında korunması problemine daha ciddi 
yaklaşılmalıdır. Biz bu değerlerin aşınmasını engellemeli, milli kültürümüzü küreselleşmenin olumsuz etkilerinden 
korunma aracına dönüştürmeliyiz. 
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TÜRKLERDE AT KÜLTÜRÜ VE TÜRK MİTOLOJİSİNDE ATIN YERİ VE ÖNEMİ 
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ÖZ 

Türkler, atı ilk kez evcilleştiren ve askeri alanda kullanan millet olmuştur. At kutsal sayılmış; günlük hayatın 
vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. At, Türk toplumunun kültüründe, destanlarında ve efsanelerinde ve Türk 
mitolojisinde önemli yerini almıştır. Türklerin bozkır ve göçebe kültürü hayat tarzı ve hürriyet düşkünlüğü gibi 
sebeplerle tarihten beri atlara oldukça önem verilmiştir. Askeri, ekonomik, ulaşım ve sosyal hayatlarında ata olan 
ihtiyaç, sevgi ve bağlılık, atlı bir kültürün doğmasına sebep olmuş ve Türklerin dilinde, atasözlerinde, 
deyimlerinde, destanlarında, mitolojisinde ve sanatında yer almasında etkili olmuştur. Efsaneler ve destanlarda at 
ve sahibi arasındaki duygusal bağ, önemli bir yer tutmuştur. At, kişilik kazanmıştır; zekâsı, anlayışı ve dostluğu ile 
dikkat çekmiştir; sahibinin en yakın arkadaşı, en değerli varlığı, zafer aracı ve “Türk’ün kanadı” olmuştur. Tarihten 
beri Türkler, özellikle Türk askeri, her zaman atı ile birlikte olmuştur. At binmede ustalaşmışlar; atlarla başarıdan 
başarıya koşmuşlardır. Bugün hâlâ, ulusal ve uluslararası atlı oyunlar ve ata sporları varlığını korumaktadır. 

Bu incelemede, Türklerde at kültürü ve Türk mitolojisinde atın yeri ve önemi, görsellere de yer verilerek 
anlatılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Atlar, Türkler, At kültürü, Türk mitolojisi. 

HORSE CULTURE IN TURKS AND THE ROLE AND IMPORTANCE OF IT IN TURKISH MYTHOLOGY 

ABSTRACT 

The Turks became the nation that domesticated the horse for the first time and used the horse in the military 
field. The horse is considered sacred and has become an indispensable part of everyday life. The horse has taken 
an important place in the culture, epics and legends of Turkish society and in Turkish mythology. The horse has 
been highly regarded by Turks since history for the reasons such as the steppe and nomadic culture of the Turks 
and the way of life and freedom. The need for horses in the military, economic, transportation; love and 
devotion to horses and social lives led to the emergence of an equestrian culture. This equestrian culture has 
been influential in the language, proverbs, idioms, epics, mythology and art of Turks. In legends and epics, the 
emotional bond between the horse and the owner has an important place. Horse has gained personality; 
attracted attention with its intelligence, understanding and friendship; has been the owner's best friend, the 
most valuable asset, the instrument of victory and “the wing of the Turk”. The Turks, especially the Turkish 
soldier, have always been with the horse throughout the history. The Turks have mastered horse riding and have 
succeeded to success by horses. Today, national and international equestrian games and horse sports are still 
present. 

In this study, horse culture in Turkish and the place and importance of horse in Turkish mythology have been 
tried to be explained by including visuals. 

Keywords: Horses, Turks, Horse culture, Turkish mythology. 

GİRİŞ 

At, Türk kültüründe, Türk halk inancında ve Türk mitolojisinde “kutlu hayvan”dır. Yunt, Yabu veya Yılkı (Cılkı) 
olarak söylendiği Türk dilleri de vardır. 

At, Türk Dünyasında tarih boyu Türklerle özdeşleşmiş bir hayvandır. Türk dillerinde at ile ilgili yüzlerce kelime 
vardır. Ayrıca efsâne ve hikâyelerinde, Türk edebiyatında en sık bahsedilen hayvandır. 

At, asırlar boyu Türklerin folkloruna, edebiyatına, şiirlerine spor ve oyunlarına girmiştir. Türk zenginleri, 
kumandanları, beyleri ve padişahları, sultanları için daima bir şan ve şeref vesilesi olmuş; bu kişiler her zaman en 
iyi atları yetiştirerek en iyi atlara sahip olmak istemişlerdir. 

At, güzelliği, kuvveti, sürati, tahammülü ve insancıl hususiyetleriyle Türklerin gönüllerini fethetmiş bir varlıktır. 
Türk mitolojisinde; rüzgâr gibi koşan, mağarada yaşayan- topraktan çıkan, sudan çıkan, gökten inen-kanatlı, Âb-ı 
Hayat içip ölmeyen, konuşan ve hızlı koşan atlar, destan, efsane ve hikâyelerde çokça kullanılan mitolojik 
motiflerdendir. Destan, hikâye ve efsanelerde kutsallaştırılmıştır. Efsanevi ölümsüzlük suyu Abı Hayat içtikleri için 
ölmezler arasına katılan Hızır’ın Boz atı ile Köroğlu’nun Kır Atı bunlardandır. Kars yöresinde Aygır Gölü, Toroslarda 
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Tekir suyunun gözü sudan çıkan at efsanelerine konu olmuştur. 

At, eski Türklerde, sadece kurban edilen veya cenaze töreninde eti yenilen bir hayvan değil, sahibinin öteki 
dünyada onsuz yapamayacağı, o olmaksızın hayatını sürdüremeyeceği en önemli hayvan konumuna gelmişti.  
Dolayısıyla ya tek veya sahibiyle beraber gömülüyordu. Çünkü at öte âlemdeki yolculuğunda kişiye yardımcı 
olacaktır. Altaylarda 1900’lü yılların başında dahi ölüler atlarıyla birlikte gömülmekteydi.  

At, eski Türk anlayışında bir insanın kimliği gibiydi. At ile sahibi arasında duygusal bağ oluşmuştur. Kaşgarlı 
Mahmut bunu, “At Türkün kanadıdır.” şeklinde ifade eder. Dede Korkut’ta, “Yayan erin umudu olmaz.” sıkça 
kullanılan bir sözdür ve geleceğe ilişkin umutların ancak atla birlikte var olacağını ifade eder. 

At, sayesinde yapılan göçler, savaşlar ve ulaşımdaki faydaları onu değerli kılmış, bu değer atlı göçebe kültürünün 
doğmasını sağlamıştır. 

At, Türkler için sadece bir binek hayvanı ve geçim kaynağı değil; edebiyat, sanat, gelenek ve göreneklerinin 
oluşumunda ve gelişiminde temel kültür unsurlarından birisi olmuştur.  

At, bozkırlının sosyal, siyasi, ekonomik ve dini hayatında çok yönlü olarak rol oynamış ve bozkır kültürün 
oluşumundan daha çok gelişiminde en önemli unsur olarak etkisini hissettirmiştir. 

At, mistik bir semboldür. Şamanlarla ilgili bilgilerin bulunduğu eski kaynaklarda Şaman’ın kurban edilen ve “Pura” 
denilen bir atın ruhu ile göğe çıktığı anlatılır.  

At, savaşlarda Türkün kolu kanadı olmuştur. Savaş meydanında ona hız kazandırmış, düşmanları alt etmesine 
yardım etmiş, bir yerden bir yere göç ederken bütün yükünü çekmiştir. Eğlencelerde, düğünlerde ve sporda, 
temsili oyunlarda, halk tarafından kullanılan bir vasıta olmuştur. 

At, Türk dilinde atasözleri ve deyimlerde kullanılmış, destan hikâye ve efsanelerde kutsal bir rol almıştır. Zengin 
bir sözlü edebiyata sahip olan Türklerin at hakkında kullanılan atasözlerinden bazıları şöyledir; “At, binene; kürk, 
giyene yakışır”, “At ölür, meydan kalır; yiğit ölür şan kalır”, “At, sahibine göre kişner”, “Atın ölümü arpadan 
olsun”, “Gelini ata bindirmişler ya nasip demiş”, “Atına bakan ardına bakmaz”, “Yavaş atın tekmesi pek olur”. 

At, Türk kültür tarihinde, hayatın her safhasının vazgeçilmez bir unsuru ve bir kült olarak karşımıza çıkar. At 
kültürü, tarih boyu Türk kültürünün önemli taşlarından biri olmuştur. Orta Asya’dan Anadolu’ya at üzerinde 
yükselen bir medeniyetin edebiyatında ve sanatında pek çok sanatçıya ilham kaynağı olmuştur. Dadaloğlu, 
Köroğlu, Karacaoğlan gibi âşıklar hep atlarıyla nam salmışlardır. Türkler, Anadolu’ya göç ederken at kültürlerini de 
birlikte getirmişlerdir. 

At, Türk milletinin üzüntülü ve mutlu günlerinde çok vefalı ve sadık aracı olmuştur. Cesaret, maharet, itaat gibi 
özel kudret ve kabiliyetlere sahip olan at, Türk Milletinin en şerefli büyük olanlarında tarihin her döneminde 
başardığı büyük hizmetleriyle tarihe mal olmuştur. 

At, Türkler için önemini her zaman korumuştur. Uzun ömür, mutluluk, refah, doğruluk, şöhret, iyilik ve soyun 
devamlılığının sembolü olmuştur. At sürüleri ise zenginliğin ifadesi olarak görülmüştür. Eskiden İslam dünyasında 
da Türkistan denilince akla ilk gelen, atların çokluğu idi.  

At, efsanelere, destanlara, masallara atasözleri ve deyimlere de konu olmuştur. Baytar-namelerde, atların 
rüzgârdan yaratıldığı konusunda birçok efsane bulunmaktadır. Ayrıca efsanelerde atın nereden geldiği; 
konuştuğu, uçtuğu, binicisine öğütler verdiği, akıl öğrettiği, böylelikle sahibini güçlüklerden kurtarıp başarıya 
ulaştırdığı hakkında pek çok efsaneler anlatılır. 

At, eski Şamanist Türklerin inanışına göre; gökten inmiştir. Yakutlara göre de kahramanların atları güneşten 
gelmiştir. At, görünmezler âleminden haber veren, gelecek fenalıkları sezen, dostu ve düşmanı tanıyan bir 
varlıktır. At, kahramanların yardımcısı, silah arkadaşıdır. Gerekirse konuşur, sahibine öğütler verir. Dede Korkut 
hikâyelerinden biri olan “Beyrek Hikâyesi”nde Bengiboz isimli ünlü at bu konuşan atlardan biridir. Anadolu 
anlatımlarında Bolu Beyi tarafından beğenilmeyen ve Köroğlu’nun özel olarak yetiştirdiği taylar da efsaneler 
arasındadır. 

At, yetiştiriciliği, gelenek haline gelmiş ve çoğu bugünkü bilimsel verilere uygun olan yetiştirme ilkeleri Türkler 
tarafından ortaya konulmuştur. İyi bir atın nasıl olması ve hangi özelliklere sahip olması gerektiği konusunda 
ilkeler konulmuştur. 

At ve at yetiştiriciliği Türkiye’de de önemini kaybetmeyecek olan bir hayvancılık kolu haline gelmiştir. 

At, başka bir kavmi sadece sırtında taşır, fakat “Hun kavmi at sırtında ikamet eder”, “ata yapışık kavimler”dir. 
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At, birbirinden uzak toplumların tanışıp kaynaşması, kültür alışverişinin yaygınlaşması ve ülkelerin 
fethedilmesinde etkili olmuştur. 

At, Osmanlıda büyük şehirlerde halkın, payitahtta büyük memurların, paşaların ve sefirlerin iftihar vesilesi olan bir 
servet sembolü olarak kabul edilmiştir. 

TÜRKLERDE AT KÜLTÜRÜ 

Ata binmek, Türklerde ta eski zamanlardan beri en sevilen ve en geniş alaka temin eden milli sporlardan biridir. 
Atı, ilkönce Türkler evcilleştirilmiş, ilk at yarışlarını Türkler yapmış ve çeşitli atlı sporlar Türklerde en fazla 
gelişmiştir (cirit, top ve çöğen, oğlak oyunları gibi). 

Türklerde at yarışları eski çok ilgi toplayan bir spor, bir eğlence ve bir gelenekti. Her Cuma, bayram günleri, 
düğün, şölen, erkek çocuğun doğumu gibi şenliklerde, mevsim şartlarının elverişli olduğu ilk ve sonbahar 
aylarında at yarışları düzenlemek, Türklerin en eski geleneklerinden biridir. 

İslamiyet öncesi ve sonrası Türk devletlerinde av, çevgen ve yarışlar gibi atlı sporların çok yaygın olduğunu 
bilinmektedir. Osmanlı döneminde Orhan Bey, Bursa’yı alır almaz ilk işi, Bursa’da şimdiki Balıklı Köyü ile Atıcılar 
Meydanı arasındaki sahayı yarış yeri (koşu yeri)” olmak üzere ayırıp vakfetmek olmuştu. Bursalılar bayramlarını, 
burada yarışlar tertip ederek ve atlarla oyunlar oynayarak geçirirlerdi. Bu alan Osmanlıların ilk yaptığı spor 
alanıdır. Fâtih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra, At Meydanı diye anılan şimdiki Sultan Ahmet 
Meydanı’nı hiç bir şekilde bozmamıştır. Aksine restore ettirmiştir. Eski zamanlarda, Rum halkının en çok sevdiği at 
ve araba yarışları bu At Meydanı’nda (Hipodrom) yapılmıştır. At Meydanı’na bu adın verilmesine neden, fetihten 
sonra binicilik eğitimi yapacak başka geniş alanın olmaması nedeniyle; Yeniçerilerin, sipahilerin, Saray ve 
sadrazam cündilerinin (binici), bu alanda eğitim yapmalarından ötürüdür. Türk gençleri ve çocukları da, bu At 
Meydanı’nda ata binmesini, ok atmasını ve cirit oynamasını öğreniyorlardı. 

 

Atın kurban edilmesi, etinin yenilmesi, at yarışlarının düzenlenmesi, savaşlarda atın kullanılması askeri hayatta 
atın önemini göstermektedir. At ile ilgili efsanelerin olması ise mitolojik açıdan ata verilen önemin değerine 
işarettir. Sanatsal buluntularda taşınabilir el sanatlarında at motiflerinin bulunması sanatsal açıdan ata verilen 
değeri göstermektedir. Atlı sporlarda, binicilik, at yarışları, çöğen, polo, gök-börü, çirit ve mızrak gibi oyunlarda at 
yardımıyla oynanan oyunlardı. 

Atın M.Ö. 3000-4000 yıllarında Orta Asya’da Türkler tarafından evcilleştirildiği, ata ilk binen insanlar olduğu, atın 
Türkler tarafından evcilleştirilmesiyle atlı çoban kültürünün ortaya çıktığı ve insanlık tarihinin bugüne gelmesinde, 
Türklerin atı evcilleştirmesinin büyük yeri olduğu kabul edilmektedir. Atın evcilleştirilmesinde, yük ve insan 
taşıma, savaş ve yarış kabiliyeti ile eti ve sütünden yararlanabilme özelliği etkili olmuştur. Hunlar, Asya’nın en cins 
ve en uzun koşan atlarını yetiştirmişlerdir. 

Atın Türkler tarafından evcilleştirilerek insan hayatına kazandırılması, medeniyet tarihi açısından önemli bir 
gelişme sayılmıştır. 

Atın uğur getireceğine, at, evin önünde, başı eve doğru bağlanırsa, o eve bereket getireceğine, atın nefesinin 
hastalıkları gidereceğine ve at olan eve Şeytan’ın girmeyeceğine, hayır ve bereketin atların yelelerinde 
döküldüğüne inanılırdı.  

Atla ilgili mitolojik yaklaşımlar, İslamiyet’ten sonra da devam etmiştir. Bu mitolojik yaklaşıma göre “Allah, güney 
rüzgârından yarattığı koyu doru ata şöyle seslenir: ‘Ey at, seni ben yarattım; gıda ve ganimet iktisabında seni 
başka hayvanların hepsine üstün kıldım; sırtın binek yeri olsun, alnına saadet konsun’. Atın kişnemesi üzerine 
Allah, “Kişneyişin mutlu olsun; putlara tapanları korkut, kulaklarını tıka, ayaklarını titret” diye nida eder ve atın 
alnında ve bacaklarında benekler yaratır. Hz. Muhammed’i mirâca çıkaran ve benekli bir at biçiminde tasvir 
edilmiş olan Burak, hadis, siyer ve tefsir gibi İslami kaynakların verdiği bilgilerle Türkler arasında da şairlerin hayal 
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ürünü olmuş ve adeta efsanevi bir varlığa dönüşmüştür. Kur’an-ı Kerim’de attan övgüyle söz edilmiş, atların 
üzerine yemin edilmiştir. Hz. Muhammed de at yetiştiriciliğini, şefkat ve sevgisini, sevap, hayr, bereket ve 
ganimet olarak teşvik etmiştir. 

Atlar, yapısı itibariyle öyle bir hayvandır ki, her milletin tarihinde güç ve zor şartlar altında büyük hizmetler 
görmüşlerdir. Sahip oldukları karakter, mizaç ve gelişme gösteren yüksek verimlilikleri ile bütün dünya 
medeniyetinin bugünkü düzeye ulaşmasında önemli rol oynamışlardır. Tarihin ilk çağlarından bugüne kadar 
bütün dünyada oluşan siyasal, ekonomik, kültürel ve sportif gelişmelerde atların çok büyük rolü olmuştur. 

Atların destanlarda veya mitolojide yer almasının temel nedeni düşman ile savaş veya mücadeledir. Mitolojilerde 
ve destanlarda kahramanın en büyük destekçisi atıdır. At da kahramanı gibi alplik göstermektedir. 

Türk atları, dünyaya nam salmış ve Türkiye bir zamanlar dünyanın en iyi atlarını yetiştirmiştir. 

Türk bozkır kavimlerinde gelenek ve görenekleriyle at sosyal hayatın vaz geçilmez bir öğesiydi. Cenaze 
törenlerinde at yarışlarının yapılması atın ölen kişi ile birlikte gömülmesi bir gelenek haline gelmişti. Bazı boylarda 
ölen genç ise, atının boynuna kırmızı şal bağlanır. Eyerine kılıcı ile hançeri asılır, ölen yaşlı ise atı kara “Yas bezi” ile 
örtülür. Ölünün bindiği atın kuyruğunu kesmek ya da bağlamak Göktürk döneminden beri süregelen bir 
gelenektir. Artvin’de ahırdaki hayvanlar acı acı bağırır ve at kişnerse, o evden bir ölü çıkacağına, atın ölümün 
haberini verdiğine inanılır.  

Türklerde eskiden birisi ölünce yakınları ona sığır, koyun ve at kurban ederlerdi. Günümüzde Orta Asya’da ölen 
kişin ardından atların kurbanlar kesilmesi adet olarak devam etmektedir. Türkiye’de ve pek çok yerde atın 
kesilmemesi İslam Dininin ata verdiği değerin Türk kültürüne etkisi nedeniyledir. 

Türk Bozkır kültürünün iki önemli temeli at ve demirdi. Eski Türk Kültürü at ve demire dayalı bir kültürdü. At, 
Türklerin kültürlerine yön veren en temel etkendi. Bazı araştırmacılara göre atı ilk ehlîleştiren, bazılarına göre de 
ehlileştirerek ilk kullanan uluslardan biri Türklerdi. Oğuz destanlarında Kazılık adlı bir at soyundan söz edilir. Eski 
dünyanın bu şöhretli atlarının şöhretlerini Selçuklular ve Osmanlılar döneminde de sürdürdükleri bilinmektedir. 

 

Türk destanlarında at, kahramanın en yakın arkadaşı, yardımcısıdır. Türk inancına göre at kutlu sayılmıştır. 

Türk kahramanlığı orta Asya yaylalarından Çine, Hinde ve Avrupa içlerine kadar at üstünde yürümüş ve 
yayılmıştır. 

Türk kumandan ve büyüklerinin en büyük alakasını çeken at, Türk sanatkârının ve halkının kalbinde de yüksek bir 
sevgiye erişmiş, Anadolu’nun en kuvvetli şairleri, birçok güzel şiirlerini at hakkında yazmışlardır. 

Türk kültüründe at ve atçılık önemli bir yer tutmaktadır. Türk kültüründe ata dair yazılı ilk bilgileri ise Kaşgarlı 
Mahmut’un Divan-ı Lügati’t-Türk’ünde de görülür. 

Türk Milleti ile atın birlikteliği, tarihin her döneminde güç birliği ve medeniyetin yayılmasında bir simge 
oluşturmuştur. Bu birliktelik Türklerin yeni yurtlar edinmesinde, Anadolu kapılarının açılmasında, Viyana 
kapılarına dayanılmasında temel faktör olmuştur. Atlar Alpaslan'ı Anadolu'ya, Kara Mustafa Paşa'yı, Viyana'ya 
kadar taşımıştır. 
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Türk ordusunda atın aldığı önem tarihte benzersizdir. Türk akıncıları ve sipahiler asırlarca komşu milletleri 
titretmişler ve sayısız zaferler kazanmışlardır. 

Türk tarihinde atlar, kahramanları savaşlarda koruyarak onlara yoldaşlık etmiştir.  

Türk kültüründe at o kadar önemlidir ki, bazı atlara mezar bile yapılmıştır. Türk tarihinde de Karaca Ahmet; adıyla 
anılan türbesinde ve Çanakkale boğazını ilk defa geçen Alaattin Paşa atlarıyla beraber gömülerek gönül 
beraberliklerini ölümle de devam ettirmişlerdir. Diğer taraftan Genç Osman çok sevdiği atı "Sisli Kır" için Üsküdar 
Çiçekçide yaptırdığı türbeye gömmüştür. II.Mahmut ise "Menekşe" atlı atı ölünce Karaca Ahmet mezarlığına 
gömdürmüştür. 

 

Türk tarihinin ilk yazılı belgeleri Orhun Anıtları’nda binek atından ve atların renginden bahsedilmektedir. Buna 
göre savaş atının cesareti takdir edilmekte ve bir erkek, kahramanlık unvanını atına göre alırdı. 

Türk, yeryüzüne atla bütünleşmiştir. At ve Türkler, aynı zamanda tarih sahnesine çıkmıştır. Atla bütünleşerek onu 
hayatının parçası yapmış ve bu sayede tarihi değiştirmiş başka bir millet yoktur. “Türkler sanki at üstünde 
doğmuşlardır, yerde yürümesini bilmezler” Bozkır kültürü gereği Türklerde at günlük hayatının bir parçası 
olmuştur. Dolayısıyla eğlence ve spor faaliyetlerinde de at, başroldedir. 
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Türkler, Orta Asya’da, “at kültürü”ne sahip bir hayat biçimi sürdürmüşlerdir. Türklerin hayatlarında son derece 
önemli bir yeri olan at, hayatın her safhasında sadece maddî bir değer olarak değil, manevî bir değer olarak da 
yerini alır. “Yiğit yiğidin yoldaşı, At yiğidin öz kardaşı”. Göktürkler’de de atın bu önemi, “Gökte ay ne ise er için de 
at odur.” sözüyle anlatılır.  

Türkler atlarını ılgar atı, menzil atı, cenk atı, koşu atı, yedek atı, semer atı, aşı atı, araba atı,- av atı olmak üzere 
taksim ederlerdi.  

Türkler, at sayesinde uçsuz bucaksız bozkırları aşmışlar, yaylaktan kışlağa ya da kışlaktan yaylağa göçmüşler, 
önemli antlaşmaları at sırtında yapmışlardır. 

Türkler, atla erin değerini bir tutmuş, atı kendilerine arkadaşlarından daha yakın bulmuş ve onu öz kardeşi 
bilmiştir. At her zaman sahibinin en yakın arkadaşı, değerli varlığı ve zafer yoldaşı olmuştur. Bir insan gibi zeki ve 
anlayışlı olarak tasvir edilen ata adeta kişilik kazandırılmıştır. 

Türkler, Osmanlı zamanında, iyi atlara sahip olabilmek için Dünya tarihinde bugünkü anlamda modern 
yetiştiriciliğin 14. yüzyılda ilk uygulayıcısı olmuş, Hayvanat Ocakları’nda yetiştirdiği atlar ile devlet zirveye 
ulaşmıştır. Tarihin eski devirlerinden beri Anadolu’da dünyanın en güzel hafif süvari atları yetiştirilmiştir. Osmanlı 
Devleti’nde bu yetiştirme en yüksek seviyeye yükselmiştir. 

Türklerde at, renkleri, ırkları ve bazı özellikleriyle âşıkların dilinde ve telinde haddeden geçmiş, söz hünerleriyle 
belgelenmiştir. Âşığın estetik duygusuna, sanat anlayışına, ustalığına içtenlikle ve coşkuyla konu olmuştur. Sosyal 
hayatta bütün yönleriyle nakış nakış işlenmiştir. 

Türklerde zenginliğin ölçüsü, at, at sürüleri, at sütünün miktarıydı ve zenginler, bir zenginlik ve dostluk alâmeti 
olarak da atlarıyla birlikte gömülürlerdi.  Eski bir Türk geleneği olarak kahraman bir kişi öldüğünde bindiği atın 
kuyruğu kesilip, eyeri ters konularak cenazesinin önünde götürülürdü. 

Türklerin atla mesaj verip alışları da söz konusudur. Uzaktan atını koşturarak gelen haberci haberi vermek istediği 
evin önünde durur, ölüm haberi getirmişse atın sol tarafından, başka bir haber için gelmişse sağ tarafından iner. 

Türklerin kahramanlık ve yiğitlik duyguları, atların destansı güzelliklerinde, Türk mitolojisinde geniş yer bulmuştur. 
At, Türk boylarının hayatında siyasi, dini, ekonomik, askeri, sosyal alanlarda ve sanat, spor dallarında çok önemli 
bir yer almıştır. 

Türklerle ilgili birçok efsane, destan ve hikâyede at, sahibinin yakın arkadaşı, zafer ortağı, en değerli varlığı 
sayılmıştır. Savaştaki faydaları dolayısıyla kuvvet ve kudret timsali de olmuştur.  

Türkün hayatı, daha çok at sırtında geçmiştir. Anadolu halk inançlarına göre, eğer birisi, güneş doğmadan, boz ata 
binip, bir dereden yedi kez geçerse ona hiçbir sihir etki etmez. 
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Türlerde kahraman, atıyla anılıyordu. Türk at kültürü tarihinde iz bırakan önemli kişilerin atları vardır: Hz. Ali’nin 
atı Düldül, Manas’ın atı Akkula, Battal Gazi’nin atı Aşkâr, Bamsı Beyrek’in atı Boz Aygır, Kazan Bey’in atı Konurat, 
Köroğlu’nun atı Kırat. 

Köroğlu, yetenekli atını şöyle anlatır: 

Canım kırat gözüm Kırat 

Uçar çekilir gidersin 

Çift yanında çifte kanat 

Açar çekilir gidersin 

Kahramanın adı kadar, atı da ünlüdür. Dadaloğlu şöyle der: 

Bindiğin at Aşkâr mıdır ya Düldül 

İrengi bozandır der Türkmenoğlu 

Eğerle Kır Atı mahzun kalmasın 

Biner döğüşürüm der Türkmenoğlu 

Anadolu şairi Dadaloğlu’nun atını övmek için söylediği şiirinde benzer düşüncelere yer verir: 

At kulağın dikmiş de göz süzer 

Gövel ördek gibi göllerde gezer 

Çırpındırır yele, ceyrandır tozar 

Atın eşkini seldir, yiğide gerek. 

Destanlarda “ab-ı hayat” içtikleri için ölümsüz olan atlar da vardır. Battal Gazi’nin atı, Âdem Peygamberden beri 
hayatta olan bir attır. Sarı Saltuk da bu atın binicisi olur. Şah İsmail’in Kamer Tay’ı ve Köroğlu’nun Kır At’ı da “ab-ı 
hayat” içen ölümsüz atlardır. 

Saltukname’de olağanüstü güçlere sahip olduğu anlaşılan Sarı Saltuk’un, bir savaşta “Yâ mâlik-i bahr, emanet 
verdiğim atı getir!” deyince denizden çıkan cevşen giyinmiş atlılarla birlikte kendisine yeşil kanatlı bir at getirirler 
ve Sarı Saltuk bu ata binerek savaşır. 

Oğuz Kağan Destanı’nda kahraman ve atı birbirlerine kardeşlik bağından da öte sevgi bağlarıyla bağlıydı. Oğuz’un 
beyaz atı karla kaplı bir dağda kaybolur; Oğuz, at bulununcaya kadar orada kalır ve atı bulan kişiye ödül olarak o 
bölgeyi bağışlar. 

Manas Destanı’nda üç at tipi yer almaktadır. Bu atlar destanda önemli bir yere sahiptirler. Destanda at tipi olarak 
yer alan Akkula, Taytoru ve Maniker ‘in ayrı özellikleri ve görevleri vardır: 1. Akkula kahramanın haysiyetli, seçkin 
atıdır. 2. Maniker kahramanın kollayıcısıdır. 3. Taytoru destanın yaratılmasına sebep olan attır. 

Kırgızlarda cins, güzel ve cesur atlara, Kök-Börü, yani “Gök kurt” adları verilirdi. Hükümdar ve Manas gibi büyük 
bahadırların atları da sahipleri gibi şöhret kazanmış ve halk arasında saygı bulmuşlardı. Bu sebeple bu atlara, 
güzel adlar verilirdi. 
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Kuzey Asya masalları, “kutsal atlar”ı tarif ederken, altınla gümüş örneklerinden söz açarlardı. Mesela, “Altın yeleli, 
gümüş üzengili, kuyruğu 9 örmeli, 9 kolanlı at” derlerdi. 

Kutup yıldızına (demirkazığa) bağlı olan Akboz At ve Gökboz At bu kazığın etrafında döner dururlar. Başkurt 
destanlarında Buzat (Boz At) ve Sarat (Sarı At) olarak yer alırlar. Balkarlara göre ise adları Doru Aygır ve Saru 
Aygur şeklindedir. At olan eve şeytan girmeyeceğine, nefesinin cinleri kovduğuna inanılır. Türklerde at ile ilgili 
yüzlerce kelime vardır. Aygır: Erkek At, Kısrak: Dişi At demektir. Argumak, Yabu, Kulan, Tarpan gibi yabâni türleri 
vardır. Atın kuyruğunu, kadının saçını, erkeğin bıyığını kesmesi yas işaretidir. Ve bunlara izinsiz dokunulması ya da 
kesilmesi de hakarettir. Evin en büyük orta direklerine at kanı, at yağı veya at sütü sürülür. Kam ateşin önünde 
ayin yaparken Ak At Derisi üzerinde dua eder ve yerin, dağın, ormanın ruhlarına yakarırken Kımız saçıp At Yelesi 
sallar.    

TÜRK MİTOLOJİSİNDE ATIN YERİ VE ÖNEMİ 

Türk mitolojisinde atın, Tanrı’yı gördüğünden bahsedilmiştir. Yakutların bir efsanesinde anlatılana göre at, tanrı 
tarafından kahramanlara hizmet için gönderilmiştir. Türkler, sonbaharda çayır ve hububatların koruyucusu olan 
tanrı için atı kurban etmişlerdir. At, Kazak ve Kırgızların aş-yog, cenaze ve düşün törenlerinde,  halen Allah için 
kurban olarak kesilip eti yenilmektedir. 

Türk mitolojisinde sadece at, kurt, kartal değil, geyik gibi diğer hayvanların da önemli yer tuttuğu bilinmektedir. 

Türk destanları, masalları ve mitolojisinde sâhipleriyle birlikte anılan atlar vardır. Bir anda güçleri artan, 
konuşabilen, uçabilen atlardır bunlar. İyi at, uçan kuşa yetişir, hiç yorulmaz, düşmanı hisseder, sâhibini önceden 
uyarır, kahramanın durumunu anlar ve ona göre davranır, rengini değiştirir, ölen kahramanı bırakmaz vatanına 
geri götürür, yaralı sâhibini iyi birisinin yanına yetiştirerek kurtulmasını sağlar.  

 

Bazı atlar binicisi ile birlikte ün kazanmışlardır: Köroğlu destanında Tulbar, Köroğlu'nun atı Kır At, Battal Gazi'nin 
atı Aşgar/Aşkar, Manas'ın atı Ak-Kula, Kıl-Ceren, Dede Korkut’ta Bamsi Beyrek'in atı Bengi Boz, Deniz Kulu, Kazan 
Beyin Konur At'ı, Yüğnek'in Doru Aygırı, Kara Güne'nin Gök-Bedevi'si, Tundar'ın Töpel/Tepel Kaşga'sı, Kökçe 
Han'ın Tekeç'i, Kongur-Bay'ı, sayılmaktadır. 

Köroğlu’nun Kırat’ı Deniz Aygırı ve Çöl Kısrağının birleşmesinden türemiştir ve sudan çıktığına inanılır. Battal 
Gâzi’nin atı Aşkar, tıpkı Köroğlu’nun atı gibi o da kırk gün güneş görmeyen bir ahırda ıslah edilmiş, güçlenmiştir.  

İskit Türkleri Mitolojisinde genelde at düşmanı tekmeler, kahramanının savaş sırasında düşmesi esnasında yanına 
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gider, ona yardımcı olur, düşmana karşı durur, kahramanını kurtarmak için kendini onların oklarının, kılıçlarının 
önüne atar, kahramanı yaralanmış ise onu savaş meydanından kurtarıcı özelliklere sahiptir. Atın harp hilesine 
başvurduğu da olur. Atın geniş manevra kabiliyete mitolojide önemli yer tutar. Atlar oklardan kaçınır. 
Gerektiğinde yere eğilir, oktan kurtulur. Atın hileli kaçışı da bir gerçektir ve amaç düşmanı kandırmaktır. Düşmanı 
yanıltmak amacıyla dağılma, geri kaçmakta olma izlenimi verilir. Bir müddet gittikten sonra atlılar arkadan 
dolaşarak düşmanı çembere alır ve saldırır. At, ayağından yaralıymış gibi davranır, aksamaya başlar. Amacı zaman 
kazanmak, düşmanı kısa zamanda bölgeyi terk etmesini engellemektir. At alp tipi at kişiliği ile karşımıza 
çıkmaktadır. Kahramanı yaralıysa onu savaş alanından kurtarır, dişleri ile toprağa bırakır, koştuğu zaman da 
düşmemesi için çabalar. Altay ve Tuva Türkleri mitolojilerinde at bazen de kendini ölecek gibi gösterir. Fergana 
bölgesinde yetişen atların kutsal atların soyundan geldiğine inanılırdı. Bunlara “Cennet Atları” deniliyordu. “Dağ 
Atı” neslinin bu atlardan türediği şeklinde mitolojiler de bulunmaktadır. Ölümden sonra cennete yükselen asil ruh 
da atlı bir figür olarak algılanırdı. Doğu Türkistan bölgesi uçan at efsaneleri yönünden oldukça zengindir. Bir 
efsaneye göre; eski zamanlarda Tarım Nehri kenarında bin uçan at varmış. Bu uçan atları yakalamak için onların 
su içtiği pınara sarhoş edici ilaç atılarak uçan atları yakalamışlar. Atların kanatlarını kesip ehlîleştirerek insanlığın 
hizmetine sunmuşlar. Kanırmağı (Yeraltı Nehri), masallarda,  uçan atlarla geçilir.  

Dağ atı olarak da adlandırılan Ejder Aygırı,  suyu ateşten bir gölle bağlantılı ehli atlar ve yabani aygırlardan 
türediği ve en iyi atlardan üstün tutulduklarına mitolojik efsanelerde rastlanır. Oğuz kahramanı Bamsi Beyrek’in 
atı Ak-boz’un, sudan çıkmış bir aygırdan türemiş olduğuna inanılırdı. 

Pegasus, sudan çıkan atın uçan bir figürü olarak tasvir edilir. Atın gökyüzüyle birlikte el alınması oniki hayvanlı 
takvime göre bir biri ardına gelen yılların durağını gösteren bir işaret olarak algılanmıştır. Destansı at figürü 
savaşla dolu bir yılın geçeceğini de haber verir. At yılında doğanlar hareket halinde olurlar ve aynı zamanda 
yiğittirler. At yılında kış ayları çok soğuktur, yaz ayları ise bolluk getirir. Bu, atın en çok soğuk diyarları yani 
memleketleri ve yazları da bereketli otlakları sevmesi gerçeğine dayanır. Çin takviminde at, Haziran ayına denk 
gelmekte ve güneşli günlerin başladığı haziran ayını sembolize etmektedir. Orta Asya'da atın güneşle yakından 
bağlı olduğu inanışı yaygındır. Atın hızlı koşuşuyla güneşin dünyayı dolaşması benzerlik gösterir.  Ata binmek, 
“kanatlanmak”tır. “Er atın, kuş kanadın”dır. Alaca at, “Cennet atı”dır. 

Göktürklerde Göktürk yazıtlarında geçen ifadelerde at, Türk’ün kanadı, Gök Tanrı’nın buyruklarının yerine 
getirilmesi, Türk’ün adı, sanı daim kalsın diye Kağana gönderilen, kanatlanıp uçabilen en büyük yardımcıdır. 
Yaratılan varlıkların içinde, insandan sonra, en güzel varlık olduğuna, Türk’ün yer altına seyahatinde veya 
gökyüzünde indiğinde ona kır atın yardım edeceğine, dünya ile cennet arasındaki yolda atların bulunduğuna 
inanılır. Türk hükümdarı, atın efendisidir. İyi cins atların yetiştirildiği, ejder ve cennet atı efsanelerinin ülkesi Kuça 
ve Dokuz Oğuzlarının başkenti Kuşan’dır. Karahanlılarda da atın efendisi mitolojisine çok rastlanılmaktadır. 

Hun Türklerinde inanışa göre at, rüzgârdan yaratılmıştır.  Böylece atın hızlılığı rüzgâr ile sembolize edilmektedir. 
Böylece rüzgârın gücü ve hızı ata geçmiştir. Eski Türk inanışına göre kutlu atlar Güneş’ten yeryüzüne inmişlerdir, 
Güneş diyarından gelirler. Soylu hayvanların atalarının sudan çıktığına inanılır. Dağdan çıkma ise sudan çıkma 
kadar yaygın olmasa da farklı bir özelliktir. Atla ilgili pek çok halk inancında geçmiş çağlarda ortaya çıkmış ve buna 
dayalı uygulamalar şekillenmiştir. Altay efsânelerinde “Pura” adlı boynuzlu atlar “Süt gölü”nden (Ak-Göl) çıkarlar. 
Bu inanış soylu hayvanların (veyâ atalarının) sudan çıkarak geldikleri anlayışının en eski kökenini oluşturur. İyi at, 
uçan kuşa yetişir, hiç yorulmaz, düşmanı hisseder, sahibini önceden uyarır, kahramanın durumunu anlar, rengini 
değiştirir, ölen kahramanı bırakmaz vatanına geri götürür, yaralı sahibini iyi birisinin yanına yetiştirir. Şeytanların 
atları üç ayaklıdır. Hz. Muhammed miraca çıkarken Burak adı verilen bir binek Türklerce daima at olarak tasavvur 
edilmiştir. Türkler atlara renklerine göre isimler vermişlerdir: Akat, Buzat, Kırat, Alat, Sarat, Karat, Dorat…  

Türk destanları ve mitolojisi içinde en çok tanınan, en bilinen ve dikkat çekici atlar şunlardır: 

1. Şubar: Alpamış Han’ın atıdır. 

2. Akkula: Manas Han’ın atıdır. 

3. Burul: Koblandı Han’ın atının adıdır. 

4. Çalkuyruk: Töştük Han’ın atıdır. 

5. Akbut: Ural Han’ın atının adıdır. 

Söylencelerde adı geçen olağanüstü at türleri ise şunlardır: 

1. Yılmaya: Kanatlı At 
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2. Tulpar: Uçan At 

3. Kilin: Boynuzlu At 

4. Ciren: Konuşan At. Kayçı Ceren ve Kamçı Ceren en iyi bilinen iki tanesidir. 

5. Burşun: İkiz Atlar. Ak Burşun ve Kök Burşun. Uçabilirler. 

Şubar: Alpamış Han’ın atıdır. Bayşubar veya Kökşubar ya da Çubar olarak da bilinir. Hızlı gitmek anlamına gelir.  
Sıradışı özellikleri vardır. Türk söylencelerindeki olağanüstü atların özelliklerinin tamamını taşır. Uçabilir, konuşur, 
sahibini önceden uyarır, yaralıyken yalnız bırakmaz, bir aylık yolu bir günde gider, sahibinin ne durumda olduğunu 
hissederek ona göre davranır. Altın yeleli, gümüş üzengili, kuyruğu dokuz örgülü, dokuz kolanlı olarak betimlenir. 
Atası sudan çıkmadır. Çok renklidir.  

 

Akkula: Manas Han’ın atıdır. Sıradışı özellikleri vardır. Sahibine sadıktır ve zekidir. Savaşlarda durumu anlayarak 
onunla birlikte düşmana ve isteyerek saldırır. Manas ile Akkula’nın aynı gün doğdukları söylenir. Çölde doğup 
taşlar arasında büyümüş, tay iken yedi kısrağın sütünü emmiştir. Çok görkemlidir. Bacakları o kadar yüksektir ki 
altından bir devenin bile geçebileceği söylenir. Boğanınki gibi baldırları vardır, hızı dağ yeli veyâ kasırga gibidir. 
Bâzen ona diğer atların yetişmesi bile mümkün olmaz. Sivri kulakları vardır ve çok uzaklardaki sesleri bile işitir. 
Katıldığı tüm yarışları kazanır ve Manas Han da atına verilen ödülleri dört boyun halkı arasında paylaştırır. 

 

Akboz-At ve Gökboz-At: Akbut-At en çok Ural Batur destanı ile özdeşlemiş durumdadır. Köroğlu’nun Kırat’ı da yine 
Akboz At motifinin bir türevidir. Bamsı Beyrek’in atının adı da Bengi-Boz veyâ Dengi-Boz olarak anılır. Burada yine 
atın renginin Boz olması öne çıkar. Gökboz At ise masallarda ve halk hikâyelerinde kanatlı bir at olarak görünür. 
Sıradışı yetenekleri ve olağanüstü güçleri bulunur. 
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Bengiboz: Soylu ve sâdıktır, sâhibi tutsakken yıllarca kendisini bekler. Türk masallarında yer alan atların bütün 
ortak özelliklerini taşır. Bamsı Beyrek’in efsânevî atıdır. Bamsı Beyrek masalının değişik versiyonlarında güçlü bir 
hissetme yeteneği, sâhibini tekrar gelip bulması vurgulanır.  

 

Burşun: Türk mitolojisinde ikiz atlar.  Ak Burşun ve Kök Burşun adlı uçabilen iki at. Bur,  Burçın (geyik) ile alâkalıdır. 
Çünkü Bur kökü göğe yükselen ruhları tanımlamakta kullanılır ve bunlar geyik veyâ at biçiminde tasavvur edilir. 
Ayrıca geyik kutlu sayılan bir canlı olduğundan ata onun adını vermek onu daha güçlü kılacaktır.  

 

Tulpar: Kanatlı At. Uçan At. Türk Mitolojisinde yer alan kanatlı at figürü. Pegasus ile benzerdir. Kırgızların Manas 
Destanında bu uçan kanatlı atlardan söz edilir. Tulpar'ın adı, Türk, Kırgız ve Altay mitolojilerinde geçer. Genelde 
beyaz veya kara (tek renk) bir at olarak betimlenir. Beyaz kanatları vardır. Kuday (Tanrı) tarafından yiğitlere 
yardımcı olması için yaratılmıştır. Bunlar Manas destanında, ünlü savaşçıların bindiği, rüzgarı bile geçen efsânevî 
atlardır. Başkurt inançlarına göre onların kanatlarını hiç kimse göremez çünkü Tulpar kanatlarını yalnızca 
karanlıkta ve çok uzun mesâfeleri aşarken açar. Eğer birisi Tulpar’ın kanatlarını görürse, onun kaybolacağına 
inanılır. Tulpar Dünyâ’nın bir başka köşesinde olsa da, kendi sürüsünü bulur. Safkan at demektir. Tul, Türk 
mitolojisinde kellik kahramanlar için olduğu gibi atlarda da gücü simgeler. 

 

 

Yılmaya: Türk ve Altay mitolojisinde adı geçen kanatlı uçan attır. Kanatları vardır. Genelde beyaz veya kara, tek 
renk bir at olarak betimlenir. Kuday (Hüdâ,Tanrı) tarafından yiğitlere yardımcı olması için yaratıldığı anlatılır. 
Yıldırım ile ilişkilendirilir. 
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Ciren: Türk ve Altay mitolojisinde ve masallarda, konuşabilen, sıra dışı bir at türüdür. Kayçı Ceren ve Kamçı Ceren 
en iyi bilinen iki tanesidir. Ayrıca bazı masallarda Oçı Ceren, Kıl Ceren gibi adlara da rastlanır.  

 

Kilin: Türk ve Altay mitolojisinde yer alan boynuzlu attır. Çoğu zaman tek boynuzlu olarak tasvir edilir. Boynuz 
gücü simgeler. Başının ortasından çıkıp ileri doğru uzanan düzgün biçimli (bâzen kıvrımlı desenli) tek boynuzu 
vardır. Ejdere benzer renkli bir hayvan olarak betimlendiği Çin kültüründen geçtiği de öne sürülmektedir. Boynuz 
gücü simgeler. Pek çok mitolojide Tekboynuz motifine rastlamak mümkündür. Özellikle Yunan mitolojisinde 
öldürmenin lânet getireceğine inanılan efsânevî bir hayvandır. 

 

Yaryunt: Yarı insan yarı at olan yaratık. Genellikle üst kısmı insan şeklinde düşünülür. Türk mitolojisinde yarı insan 
yarı at olan varlıklar ise Aryunt adı verilir. Aryund, Aryond, Eryunt olarak da bilinir. “Yaryunt” olarak da ifâde edilir. 
Dişi olanları için “Işyunt” kullanılır. 
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Burak: Hz. Muhammed’in (s.a.v) Mîrac’a, göğe çıkarken bindiği, çoğunlukla at olarak tasavvur edilen kutsal 
binektir. Şimşekten hızlıdır. Burak sözcüğü Arapça yıldırım, şimşek, parıldamak, ışıldamak anlamlarına gelen Berk 
kelimesinden türemiştir. Türk kültüründeki Bura/Pura adlı göğe çıkan atlar ile kelime benzerliği gösterir. Burak, 
İslâm inancında bir binek aracı olarak ifade edilmesine karşın, Türk kültüründe de çoğu zaman bir at olarak 
tasavvur edilmiş, algılanmış ve bu nedenle Türkler arasında büyük bir önem kazanmış, Türklerin İslâmiyet’e 
girişlerinin ilk dönemlerinden itibaren halk edebiyatında yoğun ilgi görmüştür. 

Atlarla son zamanlarda daha yakın ilişki kurmak yönünde bir eğilim, ilgi ve heves giderek artmakta ve spor ya da 
statü sembolü olarak kullanılmaktadır. Kişilerin atla meşgul olma ve ata binmekten zevk alma duyguları, at sahibi 
olmayı veya ata binmeyi ve at yarışlarına katılmayı gittikçe popülerleştirmektedir. 

 

Günümüzde atlarla ilgili eski Türklerdeki, Türk destan ve mitolojisindeki gibi inançlar, algılar kalmamışsa da atlar, 
Türk dili konuşan ülkelerde, özellikle Orta Asya Türk Dünyasında ekonomik, sosyal hayatta ve Kök-Börü,  Cirit, at 
yarışları gibi geleneksel at sporlarında, at arabalarında yerini ve önemini korumaktadır. 
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EFSANELERDEKİ MİTİK DÜŞÜNCENİN İSLAMİ DÜŞÜNCEYE DÖNÜŞMESİNİN TEORİK PROBLEMLERİ 

Galib SAYILOV 

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü 

ÖZ 

Efsane,  mitik  bakış açısıyla yakından bağlantılıdır. Mitin dünyayı anlatma fonksiyonu efsanelerde açıkça 
gösterilir. Efsaneler ayrıca, mitler gibi dünyanın nasıl oluştuğunu ve onun  farklı bileşenlerinin nasıl ortaya çıktığını 
da açıklar. Efsanelerin ve mitlerin idea, içerik ve işlevsellik özelliklerinin benzerliği mitleri tanımlamamıza izin 
vermez. Mitler, mit dönemin bakış açısını yansıtan bir yaratılış kavramına sahiptir, ancak efsanelerin toplumda 
böyle bir sosyal-ideolojik işlevi yoktur. Onlar sadece halk geleneğinin yaşatıldığı ortamlarda gerçek olan 
folklor(konuşulan, dinlenilen) metinleridir. 

Anahtar kelimeler: İslam, efsane, etiyoloji, mit-İslam dönüşümleri, İslami düşünce 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА МИФИЧЕСКОЙ ИДЕИ К ИСЛАМСКОЙ ИДЕЕ В ЛЕГЕНДАХ 

РЕЗЮМЕ 

Жанр легенды тесно связан с мифическим мировоззрением. Объяснительная функция мифа в легендах 
проявляется в открытой форме. Они, как и мифы, разъясняют, как был сотворен мир, как были созданы его 
отдельные элементы. Но схожесть их содержания и функции не дает нам возможности их 
идентифицировать. Так как, если мифы являются господствующей концепцией сотворения, которая 
отражает мировоззрение мифического времени,  то легенды в общественном масштабе не обладают 
такой социально-идеологической функцией. Они являются всего лишь  фольклорными текстами (которые 
сказываются и слушаются), обладающими актуальностью в среде, которой существует фольклорная 
традиция.    

Ключевые слова:  Ислам, легенда, этиология, трансформы миф-Ислам, Исламская идея 

THEORETICAL PROBLEMS OF THE TRANSITION OF THE MYTHICAL IDEAS TO THE ISLAMIC IDEA IN LEGENDS 

ABSTRACT 

The genre of the legend is closely connected with the mythical worldview. The explanatory function of myth in 
legends is manifested in the open form. They like myths explain how the world was created, how its separate 
elements were created. But the similarity of their content and function does not allow us to identify them. Since, 
if myths are the dominant conception of creation, which reflects the worldview of mythical time, then legends 
on the social scale do not have such a socio-ideological function. They are just folklore texts (which affect and 
obey), which are relevant in the environment that has a folklore tradition. 

Keywords: Islam, legend, etiology, transformations, myth-Islam, Islamic idea 

Konunun incelenmesi: “Azerbaycan folkloru ve İslam dini” sorununun benzersiz tezahürleri biçimindeki en uygun 
gözlem alanlarından biri efsanelerdir. Bu metinlerdeki problem, büyük bir mekan-zaman kronotopunu kapsar. 
Başka bir deyişle, biz efsaneler aracılığıyla  sadece epik formları değil, aynı zamanda mitik düşüncenin İslami 
düşünceye nasıl dönüştüğünü görme olanağımız da var. Bunun nedeni, efsanelerin doğrudan mit ile ilişkili olması 
gerçeğidir. 

Çalışmanın amacı: Araştırmanın asıl amacı, efsanelerde mitik düşüncenin İslami düşünceye dönüşmesinin teorik 
problemlerini araştırmaktır. 

S.Rzasoy  efsaneleri folklora “doğrudan” transfer olunmuş mitler adlandırır.  O yazar: “Mitler,  yaratılışın bütün 
oluşumunu aktarır. Mitin işlevsel yapısının en iyi korunduğu folklor türlerinden biri efsanelerdir. Efsaneler (mit 
gibi-G.S.), neredeyse tüm durumlarda evrenin farklı unsurlarının nasıl oluştuğunu belirtir. Aslında, efsanelerin 
invaryantlığı folkora transformasyon olunmuş etiolojik-kozmogonik mitlerdir. (13, 33) 

Elbette, yazar mit ve efsaneleri sözlü metin bağlamında paralelleştirir. Bildiğimiz gibi, “mit” kavramı iki anlam 
ifade eder: 

1. Bilinçaltı mitleri, yani hayal gücü, düşünme, bakış açısı; 

2. Sözlü metin olan mitler, yani hikaye, efsane, rivayet 
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Böylece, mitlerle bağlantılı efsaneler, hem mitin bakış açısının efsaneye dönüşmesi, hem de mit metinin efsane 
metnine dönüşmesi demektir.  Elçin Galiboğlu, mit- efsane konusu çok karmaşık bir mesele olduğunu yazar. 
Çünkü mitin bakış açısı olgusudur, efsane  ise bir folklor türüdür. Dolayısıyla, burada konunun özü bakış açısı 
tarzında kendini göstermektedir. (6, 27) 

Prof. M. Caferli bu konuda bahsederken, efsanelerin temel özelliklerinin etiyoloji olduğunu gösterir ... Efsaneler, 
içerik bakımından mitlere en yakın olan folklor metinleridir. Metinlerin birçok özelliği efsanelerde yansıtılır. (3, 
49) 

Azerbaycan folklorunda mit-efsane bağlılığı üzerine değerli araştırmaların yapıldığı, değerli fikirlerin dile getirildiği 
belirtilmelidir. Bu çalışmalara göre, Azerbaycanlıların birçok efsanelerinde, masallarında, deyimlerinde  korunan 
eski mitlerin ve ondan önceki inançlarla ilgili görüşler bu açıdan dikkati çekmektedir. (14, 50) Efsanenin temelini 
öyle hikayeler oluşturur ki, mucize, söyleyici veya dinleyiciler tarafından onaylanmış, inanılmış bir karakter olsun 
(1, 3). Esatirler (yani mitler – G.S.), mitolojik-kozmogonik dünya modelinin yapısını yansıtan metinlerdir. 
Efsaneler, tür düzeyi açısından esastirle rivayetlerin ortasındadır. (12, 34) Tarih açısından esatir (mit – G.S.) önce, 
efsane daha sonra yaratıldığı için zamanla mitlerin bir kısmı da efsaneye dönüşür.  (11, 45) Efsaneler, epik 
düşüncenin derin katmanlarında var olan sanatsal değerleri ortaya koymaktadır. Dünya hakkında, onun geçmişi, 
bugünü, doğa güzellikleri, zoomorfik görüşler, dini görüşler vb. kendini gösterir. (10, 282) Mitin yaşaması için 
kesinlikle gerçek “dini” uygulama gerekir.  Çünkü sıradan deneyimler, günlük yaşam deneyimlerinden farklıdır. Bu 
uygulamanın dini karakteri, buradaki efsanevi olaylar, sevgi, olağanüstü olayların oluşmasından kaynaklanır. (15, 
19-20) Mitle efsane konusunun temelinde olağanüstü ve mucizevi bir olay var. Efsanede olduğu gibi mitlerde de 
olağanüstü unsurlar yer alır. Mitle efsanenin sınırı daha belirlenmemiştir. Mit ve efsane arasındaki farka gelince, 
efsanede konunun temeli gerçek olaylar oluşturur. (2, 119) Efsane, yapılarına göre mitlerden türetilmiştir. 
Efsanenin döngüsel gelişimi sona erdikten sonra, kendisini tekrar eder ve mitler geriye dönerek efsane metnine 
dahil olurlar.  (4, 69) Efsanelerde kişiselleştirme daha çok alegoriktir ve bu nedenle şiirsel bir unsurdur. Mitlerde, 
animasyon, antropomorfik görüşler yansıtılır ... Eğer efsanelerde kişiselleştirme ve özelleştirme olmasaydı, daha 
sonraki gelişim aşamalarında doğaya adanmış mitolojik görüşlere dönüş olarak bakmak mümkün olurdu. (8, 339-
340) Mit dönemi bittikten sonra, mit metinleri inanç öğesi gibi değerini, sakral yapısını kaybettikten sonra 
genellikle mitler direk efsane metinlerine dönüştürülür.  Ayrıca, mitin etiyolojik fonksiyonunun ana kalitesi epik 
metinlerde daha efsanevidir. (9, 68) Efsanelerdeki mitolojik motifler, genel mitolojik düşünceye uygun olarak 
biçimlenerek gelişmiştir. Efsanelerin bazıları, nesilden nesile geçerek sosyal içerik kazansa da mitolojik motifler ve 
Azerbaycan halkı için karakteristik olan etnik özellikleri korumuşlar. (7, 164-165) Efsanelerin içeriği bu mitolojik 
inançlara dayanmakta ve ulusal-mitolojik değerleri yansıtmaktadır. Efsanelerin boyutu küçük olduğu için, alt katın 
mitolojik anlamında bir lakoniklik duygusu vardır. Efsanelerin temel özellikleri kendi mitolojik özelliklerini 
kaybetmesi, yani efsaneler mit-ritüel  kökeninden uzaklaşırken küçülürler. (5, 103) 

İşin yeniliği ve sonucu: 
~ Efsane,  mitik  bakış açısıyla yakından bağlantılıdır. 
~ Mitin dünyayı anlatma fonksiyonu efsanelerde açıkça gösterilir.  
~ Efsaneler ayrıca, mitler gibi dünyanın nasıl oluştuğunu ve onun  farklı bileşenlerinin nasıl ortaya çıktığını da 
açıklar. 
~ Efsanelerin ve mitlerin idea, içerik ve işlevsellik özelliklerinin benzerliği mitleri tanımlamamıza izin vermez. 

~ Mitler, mit dönemin bakış açısını yansıtan bir yaratılış kavramına sahiptir, ancak efsanelerin toplumda böyle bir 
sosyal-ideolojik işlevi yoktur. Onlar sadece halk geleneğinin yaşatıldığı ortamlarda gerçek olan folklor(konuşulan, 
dinlenilen) metinleridir. Örneğin, Oğuz halkının atalarının Oğuz Kağan`dan nasıl oluştuğunu anlatan mit metni 
bütün Oğuz halkı için kutsal tarih, herhangi bir köyde, bölgede konuşulan efsanenin “faaliyet sınırları”,  ideolojik 
etki “coğrafiyası” aynı zamanda köy, kasaba sosyo-kültürel ölçeği ile sınırlıdır. 

~ Bizi burada ilgilendiren konu, efsane ya da mitin benzerliği ya da farkı değil, zamanla efsanelerin taşıdığı 
misyonun İslam ideolojisine dönüşmesidir. 

 ~ Efsaneler, İslam fikrini sadece efsane metinin anlamını kendine tabe etmekle kalmamış,  aynı zamanda mitle 
İslam  karşılaşmış ve birbirleriyle bağlantılı olduğu ve bu iki bakış açısının birbirine dönüştüğü ve sonuçta bizim 
burada “Mit-İslam dönüşümü” adlandırdığımız şiirsel biçimler ortaya çıkmıştır.  

Çalışmanın Teorik ve Pratik Önemi: Çalışmanın teorik ve pratik önemi, araştırmanın folklor, din tarihi, mitoloji, 
ilköğretim felsefesi ile ilgili diğer çalışmalarda teorik bir kaynak olarak kullanılması ve üniversitelerde folklor, din 
ve mitoloji öğretiminde pratik kaynakların kullanılmasıyla pratik önemi belirlenir. 
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ÖZ 

Rekabetin şiddetlendiği, değişimin hızına ulaşılmaz bir boyut kazandığı, bilginin her geçen gün daha fazla anlam 
ifade ettiği, teknolojik yeniliklerin kullanılmasının göz ardı edilemeyecek bir zorunluluk haline geldiği günümüz 
küresel iş dünyasında, insanlar çalıştıkları alan farklılıkları önemsenmeksizin yaptıkları iş ve işlemlerin süreçlerini 
nasıl daha kısa sürede ve daha iyi, daha kaliteli, amaçlara daha uygun bir şekilde yapabilmenin yollarını 
aramaktadırlar (Şimşek vd., 2016: 257). İnsanların zaman algısı kültürden kültüre, coğrafyadan coğrafyaya 
değişkenlik gösterebilir. Bu durum kuşaklar arasında da belirgindir. Örneğin X ile Y veya Z kuşağının tavırları ve 
izledikleri yöntemler de farklılıklar vardır. “Yokluk ve Zorluk Yılları”, “Teknolojinin İvmelenmesi” ve “Teknolojiyle 
Doğmak” vb. unsurlardan kaynaklı olarak ortaya çıkan bu kuşakların (Çıray, 2018: 1) zaman yönetimi algılarında 
farklı tutum ve davranışlara rastlanabilir. Bu araştırmada, X ve Y kuşağı özel güvenlik görevlilerinin zaman 
yönetimi algılarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve farklılıkların ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda Konya Selçuklu Bölgesi’nde bulunan özel güvenlik şirketlerinde görev yapmakta olan 192 özel 
güvenlik görevlisi üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik programı ile analiz 
edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, özel güvenlik görevlilerinin zaman yönetimi algılarının kuşaklara göre anlamlı 
bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Zaman Yönetimi, Kuşak, Zaman Yönetimi Algısı  

PERCEPTION OF TIME MANAGEMENT WITH RESPECT TO GENERATIONS 

ABSTRACT 

In today's global business world where competition is intensified, the speed of change is gaining an inaccessible 
dimension, information is more meaningful every day, and the use of technological innovations become a 
necessity that cannot be ignored; people are looking for ways to make things better, perform organizational 
operations and procedures with better quality, and with more suitable purposes (Şimşek et al., 2016: 257). 
People's perception of time can vary from culture to culture, and from one geography to another. This situation 
is also evident among generations. For example, the attitudes of the X and the Y or Z generation and the 
methods they follow are also different. Various attitudes and behaviours can be observed in time management 
perceptions of these generations, which have emerged as a consequence of “Years of Poverty and Difficulty”, 
“Acceleration of Technology” and “Being Born with Technology” (Çıray, 2018: 1). The purpose of this study is to 
compare the security officers’ time management perceptions in terms of their generations (X, Y) and to 
determine the differences. In this context, a survey was conducted on 192 security officers in Konya. SPSS 23.0 
software was used to analyze the results. According to the results; it has been found out that time management 
perceptions of security officers do not exhibit a meaningful difference according to their generation (X, Y). 

Keywords: Time Management, Generation, Time Management Perception 

GİRİŞ 

İçinde yaşadığımız çağda teknolojik gelişmeler ışığında, önceleri uzun zaman alan işler, şimdilerde çok kısa sürede 
tamamlanabilmektedir. Yaşamın ve iş yapma usullerinin böylesine hız kazanması, bireyler üzerindeki zaman 
baskısını daha da fazlalaştırmış ve bireyleri zaman yetersizliği problemi ile karşı karşıya getirmiştir. Bu problem 
beraberinde, özellikle günümüz çalışanlarının zamanlarını nasıl etkili ve verimli yönetebilecekleri sorusunu önemli 
hale getirmiştir (Eroğlu ve Özgür, 2016: 13). Bu konu ile bağlantılı olarak Peter F. Drucker “zaman en az bulunan 
kaynaktır, eğer zaman doğru yönetilmiyor ise hiç bir şey yönetilmiş sayılmaz” sözleri ile zaman yönetiminin 
önemine vurgu yapmaktadır (Yılmaz ve Aslan, 2002: 26). Ancak pek çok birey özel yaşantılarını ve günlük işlerini 
dahi idare edemezler nitekim bireysel olarak da zamanlarını etkin ve verimli bir şekilde kullanamamaktadırlar. 
Zaman yönetiminin en doğru kullanımı öncelikle bireyin yaşamını en doğru şekilde yönetmesi ve planlaması, 
ardından bir çalışan olarak bu durumu iş yaşamına ve bağlı olduğu organizasyona taşımasıdır (Durmaz vd., 2016: 
2292).  
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Çağımızda zaman yönetimine ek olarak organizasyonlarda özellikle X ve Y olarak iki kuşak üyelerinin bir arada 
bulunuyor olması çalışma yaşamına etki eden hususların bir de kuşaklar arası farklılaşma kapsamında 
değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır (Göksel ve Güneş, 2017: 809). Çünkü kuşaklar yetiştirilme 
şekilleri ve yaşadıkları ortamın niteliklerinden dolayı meydana gelen farklılıklara sahiptirler. Söz konusu bu 
farklılıklar; kuşaklar arasında gerek karakter, gerek iş yaşamları gerekse de sosyal yaşamları konusunda ciddi 
ayrılıklar olduğunu göstermektedir. Birden çok yaş grubunun beraber çalışmasından doğan problemlerin hatırı 
sayılır  bir kısmı kuşaklar arası algı, iletişim ve iş görme farklılıklarından ötürü ortaya çıkmaktadır (Adıgüzel vd., 
2014: 167). 

Bu bağlamda çalışmada, öncelikle zaman yönetimi kavramı ile kuşakların özelliklerine ilişkin kuramsal bir çerçeve 
ortaya konulmuş, daha sonra da konu üzerine yapılan saha araştırmasının bulgularına yer verilmiştir.  

LİTERATÜR TARAMASI 

ZAMAN YÖNETİMİ 

Zamanın soyut bir kavram olması sebebiyle ortak ve net bir tanım yapmak mümkün olmamaktadır. Yaşanılanlar 
zaman kavramının esas ögesi olarak kabul edilmektedir. Sabahları kahvaltı etmek, geceleri uyumak, işe veya okula 
gitmek gün içerisinde yaşanılan her bir olaydır. Zaman kavramı ise ortaya çıkan bu olayların peşi sıra ve birbirini 
izleyerek gerçekleşmesidir (Durmaz vd., 2016: 2292-2293). Sözcük manası bakımından zaman, yaşanılanların 
geçmişten günümüze uzandığı ve geleceğe yönelik devam ettiği, kişilerin denetimi dışında aralıksız akışta olan bir 
süreçtir (Akatay, 2003: 282). Zamanın bir tek davranışı mevcuttur ki durmaksızın akar. Kişiler kısıtlı bir hayata 
sahip oldukları için zamanı verimli tüketmek mecburiyetindelerdir (Güçlü, 2001: 88). Doğru değerlendirilmediği 
takdirde zaman da diğer kaynaklarda olduğu gibi boşa harcanabilir. Ancak boşa harcanan diğer kaynakların belki 
geri dönüşü sağlanabilir. Zaman için ise bu durum mümkün değildir ki zira bir işletmede hatalı veya noksan 
üretim gerçekleştiğinde bu ürün yeniden üretim sürecine dâhil edilebilir fakat harcanan zamanın telafisi olamaz 
(Ataş, 2017: 24). Bu açıdan bakıldığında, kişilerin sahip oldukları zamanı mümkün mertebe etkili ve verimli 
kullanabilecekleri hususunda gereksinimlerinin giderilmesi maksadıyla “zaman yönetimi” kavramı ortaya 
çıkmaktadır (Durmaz vd., 2016: 2293). 

1970’li yılların sonlarına varmadan evvel zaman yönetimi kavramı pek bilinmiyordu. 1980’li yılların başlarında ise 
üst yöneticiler, zamanı yönetilmesi gereken bir kaynak biçiminde nitelendirmeye başlamışlardır (Ataş, 2017: 26). 
Zaman yönetimi, idarecilerin zamanlarını daha iyi planlayabilmelerine kaynaklık etmek maksadıyla bir eğitim aracı 
olarak Danimarka’da ortaya çıkıp, dünya geneline yayılmıştır. Çağımızda ise bilhassa profesyonel iş yaşamında 
başarının en mühim ögelerinden biri haline gelmiştir (Akatay, 2003: 283). Zaman yönetimi belirli bir zaman 
dilimindeki eylemleri idare etmek adına yararlanılabilecek en doğru kavramdır. Zamanı yönetebilmek maksadıyla 
gerçekleştirilen bilinçli çaba, kişilerin ortaya koydukları eylemlerin neticelerine daha etkin ve verimli bir biçimde 
ulaşmalarına kaynaklık etmektedir (Örücü, 2007: 11). Zaman yönetimi; gereksinimleri belirlemek, bu 
gereksinimleri gidermek için gerekli amaçları ortaya koymak, işleri önem sırsına koymak ve bu önem sırasına göre 
zamanı, organize etme, programlama ve sıralama şeklinde kullanmak şeklinde tanımlanmaktadır (Francis-Smythe 
ve Robertson, 1999: 333).  

Zaman yönetiminde itinayla üzerinde durulan bir husus da "zaman tuzakları" veya "zaman yok edicileri"dir. 
Zaman tuzakları, zamanın etkin kullanımı karşısında ortaya çıkan engeller ya da kesintilerdir (Güçlü, 2001: 94). 
Kişisel zaman tuzakları aşağıdaki gibi açıklanmaktadır: 

-Kararsızlık; en başta vakit kaybı ve buna bağlı olarak yaşanan zaman baskısı, akabinde karar mekanizmasının 
doğru işlememesinden ileri gelen belirsizlik ve karmaşa durumunun ortaya çıkmasına neden olur (Durmaz vd., 
2016: 2293). 

-Plansızlık; plan yapmamak bir nevi başarısızlık planı yapmaktır. Etkisiz ve yetersiz planlama kişinin kendisinin 
yarattığı bir zaman hırsızlığıdır (Akatay, 2003: 284). 

-Öncelikleri Belirleyememe; işler yapılırken önem sırasını göz ardı etmek, aniden gelişen işler ile önemli işleri bir 
araya getirmek plansız olmanın bir neticesidir. 

-Hayır Diyememek; kişiler hayır diyemediklerinde, üstlendikleri yeni sorumluluklar nedeniyle vakit darlığı ile asıl 
işlerinin gereğini yerine getirmelerine engel olacak ve işler verimsiz bir şekilde yerine getirilecektir (Kışla, 2017: 
18). 

-Erteleme; ölümcül bir zaman hırsızıdır ve sonraki zamanda iş yükünün daha da artmasına sebep olmaktadır. 
Hâlbuki ertelemeden o işe odaklanıldığında iş tamamlandıkça verim artacak ve kişi amacına ulaşacaktır (Demir, 
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2016: 24).  

-Dağınık Masa ve Dosyalama Sistemi; karmaşıklık ve düzensizlik kişinin iş üzerindeki denetimini yitirmesine, 
verimsizliğe, dikkatsizliğe, strese ve dolayısı ile zaman kaybına sebep olmaktadır (Akatay, 2003: 286). 

Zaman tuzaklarından kurtulmak ve zamanı etkin kullanmak ancak ve ancak zamanın etkin yönetimi sayesinde 
mümkün olur. Robinson ve Godbey (2005: 18) tarafından yapılan bir araştırmada; sanayi toplumlarındaki 
bireylerin çoğunun zaman baskısı hissettikleri, fakat temel problemin “ne kadar zamanımız olduğu değil, onu nasıl 
kullandığımız olduğu” sonucuna ulaşılmıştır (Robinson ve Godbey, 2005: 18). Bu doğrultuda etkin zaman 
yönetimi için bireylerin kullanması gereken teknikler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Örücü vd., 2007: 14): 

-Ertelemekten kaçının, aceleci olmayın, 

-Hayır demeyi öğrenin, 

-Zaman çizelgesi kullanın, 

-Büyük işleri uygun dilimlere bölün, 

-Yapılacak işler listesi çıkarın, 

-Mükemmeliyetçi olmayın ve etkin planlama yapın, 

-Hatırlatma araçları kullanın, 

-Enerji periyotlarına uyun, 

-Etkin ve hızlı okuma teknikleri geliştirin, 

-Stresi kontrol altına alın, 

-Evrak düşkünü olmayın, 

-Düzenli bir masa ve dosyalama sistemi oluşturun. 

Zamanını etkin bir biçimde yönetebilen birey, yaptığı plan ve programlar ile hayat standardını yükseltirken öte 
yandan geleceğini de kontrol altında tutmayı başaracaktır. Uygulamada iyi tasarlanan bir zaman yönetimi planı, 
bireylere iş yapma hususunda pratiklik sağlama ve verimliliğin yanı sıra gereksiz işleri, stres ve zaman baskısını da 
minimum seviyede tutar. Bu sebeple olabildiğince verimliliği baz alan bir etkin zaman yönetimi planının etkin bir 
biçimde uygulanması oldukça mühimdir (Çelebi, 2017: 29). 

KUŞAKLAR 

Kuşak kavramının tarihsel süreci araştırıldığında ilgili yazında, bir çok bilim dallında kavramın Antik Yunan’a kadar 
uzandığı görülürken bazı kaynaklarda ise Eski Mısır Uygarlığı ’na kadar uzandığı bilgisine ulaşılmaktadır (Joshi vd., 
2011: 179). Kuşak teorisi ilk kez 1923 senesinde Karl Mannheim tarafından “Problem of Generations” adlı 
çalışmada ortaya çıkmıştır. 1952 senesinde yeniden düzeltilen söz konusu çalışma, kuşak kavramını sosyo-tarihsel 
bakış açısıyla ele alması sebebi ile kavram ile ilgili en sistematik ve teferruatlı çalışma olarak literatürde yer 
almaktadır. Mannheim kuşağı, belirli bir zaman aralığında mühim tarihi olaylara şahit olmuş ve belirli bir yaştaki 
bireylerden oluşan grup olarak ifade etmektedir (Bayramoğlu, 2018: 15-16). Kuşak kavramı TDK’ ya göre; yaklaşık 
aynı senelerde dünyaya gelmiş, zamanın koşullarını, benzer zorlukları, acıları paylaşmış, benzer sorumlulukları 
üstlenmiş bireylerin topluluğu ve yaklaşık olarak yirmi beş, otuz senelik yaş gruplarını meydana getiren bireyler 
öbeği, göbek, nesil, batın, jenerasyon olarak tanımlanmaktadır (Göksel ve Güneş, 2017: 809). Scott ve Marshall 
ise, aşağı yukarı benzer zamanlarda doğan ve bir toplumun üyelerinin oluşturduğu bir yaş grubunun kuşak 
kavramını açıkladığını belirtmiştir (Aktaran: Kanbur ve Şen, 2017: 120). 

Kuşak sınıflandırılması oluşturulurken kuşakları net ve kesin sınırlarla gruplandırmak oldukça güçtür. Günümüz iş 
yaşamında aktif olarak rol alan kuşaklar ile henüz iş yaşamında yer edinmemiş bir kuşak ile beş kuşağın 
varlığından söz edilmektedir (Aka, 2018: 120). Bahsi geçen bu kuşaklar doğum aralıklarına göre; 1925-1945 
“Sessiz (gelenekselci) kuşak”, 1946-1964 “Bebek Patlaması Kuşağı”, 1965-1979 “X kuşağı”, 1980-200 “Y kuşağı” 
2000 ve sonrası “Z kuşağı” olarak adlandırılmaktadır (Başgöze ve Bayar, 2015:122-123). 

Sessiz (gelenekselci) kuşak bir diğer adıyla savaş kuşağı, dünya çapında 
meydana gelen ekonomik buhranlar, kıtlık, açlık, işsizlik, tasarruf zorunluluğu gibi ağır şartların etkisi altında 
kalmıştır. Maruz kaldıkları bu baskılardan ötürü, güven duymadıkları durumlara karşı daha ihtiyatlı 
davranmaktadırlar. Bunun beraberinde sessiz kuşak risk üstlenme hususunda isteksizdirler ve direkt posta veya 
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yazılı iletişim kanalları ile daha açık ve özetlenebilen, kolay bir bilgi edinme yolunu seçmektedirler (Kılınç, 2017: 
109).  

Bebek patlaması kuşağı (ikinci dünya savaşı sonrasında doğan bir milyar bebek), savaş döneminin geçmişte 
kalması ile yaşam mücadelesinin olmadığı, lüks harcamalar ve eğlencenin ön plana çıktığı, iyimser bir süreçte 
kısmen şımartılmış bir kuşaktır. Söz konusu bu bir milyar birey “çalışmak için yaşamak” düşünceleri ile itaatkâr, 
kanaatkâr, sadık ve kuralcı bir kuşak olma özelliğini taşımaktadır. Sonraki kuşaklara kıyasla uyumsuz, yeniliklere ve 
değişikliklere açık olmayan, teknolojiden uzak bir kuşaktır (Erdal ve Aydıntan, 2018: 732). 

X kuşağı, bireyselliği önemseyen, toplumsal sorunlara karşı duyarlı, mücadeleci, uluslararası ölçekte düşünen, 
mesleklerine bağlı fakat iş-yaşam dengesini sağlamaya dikkat eden, değişik yaşam tarzlarına, kültürel farklılıklara 
karşı hoşgörülü ve tedbirli bir tavır göstermektedirler. Bebek patlaması kuşağının çocukları olarak “çalışmak için 
yaşamak” anlayışını, “yaşamak için çalışmak” anlayışına dönüştürmüşlerdir. X kuşağı, örgüt içerisinde hem takım 
yöneticisi hem de takım üyesi olmak durumuyla karşı karşıya kalmışlardır (Aka, 2018: 121). Bugünkü manası ile ilk 
kişisel bilgisayarların bu kuşak döneminde satılması, X kuşağının gelişen ve değişen teknoloji kullanımının ilk yapı 
taşlarını oluşturduğu düşüncesini güçlü kılmaktadır. Bu düşünceden dolayı iş yaşamında X kuşağı üst olarak yer 
alırken bilgi ve iletişim teknolojileri hızla değişmiş ve radikal gelişmelere zemin hazırlamıştır. Yaşanan bu 
değişimler ile teknolojik yetkinliğe sahip, girişimci ve hızlı terfi beklentisine sahip ast olarak iş görmekte olan Y 
kuşağı ile çatışmalar yaşanmasına neden olmuştur (Karasu vd., 2017: 172-173). 

Y kuşağı, bilgi çağında yaşadıklarından ötürü yeniliklere, değişikliklere açıktır, gündeme ve popüler kültüre 
rahatlıkla uyum sağlar. “Özgür ruhlar” olarak kendilerini nitelendiren oldukça eğitimli bu kuşak, kendilerine aşırı 
güven duydukları için (teknoloji alanında uzmanlaşma) çoklu kimlikler geliştirmişlerdir. Teknoloji ile olan bu 
bağları beraberinde bireyselliği ve yalnızlaşmayı da getirmiştir (Şenturan vd., 2016: 174-175). Devamlı olarak 
“neden” sorusuna yanıt arayan Y kuşağı üyeleri; işini eğlenerek yapmaktan hoşlanan, internet ve teknoloji 
bağımlısı, bireysel iletişimi önemseyen, aktif, ekip içinde çalışmaktan keyif alan, pek çok işi aynı anda yapabilen, 
uzun süre aynı işte kalmayan, otoriteyi reddeden, esnekliği ve ilgi odağı olmayı bekleyen, sorumluluk üstlenmeye 
gönüllü bireylerdir. Ayrıca bu kuşak için aile ve arkadaşlar işten önce gelir (Koç vd., 2016: 72). 

Z kuşağı diğer bir ifade ile “kristal nesil”, oldukça hırslı ve materyalist fikirler ile tavırlar sergileyen, diğer kuşaklara 
nazaran hızı daha fazla seven ve daha hızlı yaşayan ve de internetsiz bir dünyayı asla düşünemeyen bir kuşaktır. 
Birden çok durumla ilgilenebiliyor olmaları Z kuşağı üyelerinin el, göz ve kulak motor becerilerinin oldukça 
gelişmesine kaynaklık etmiştir. Bu niteliklerinin iş yaşantılarına ne şekilde yansıyacağı ise yakın zamanlarda 
gerçekleştirilecek olan araştırmalar ile ortaya koyulabilecektir (Çetin ve Karalar, 2016: 161). 

KUŞAKLARA GÖRE ZAMAN YÖNETİMİ ALGISI 

Çağımızda yaşanan değişim ve gelişmeler ile çoğalan ve zamanla daha da karmaşık bir hal alan iş ve faaliyetler, 
kısıtlı bir vakitte birden çok işi yapmak zorunda olan çalışanların işlerini bir hayli zorlaştırmaktadır (Akatay, 2003: 
296). İş yaşamında aktif olarak rol alan bir çalışanın, hangi mesleği yaparsa yapsın, başarı elde edebilmesinde 
“zaman” kavramının büyük bir etkisi vardır. Bu durum, çalışanlar açısından var olduğu gibi, toplumlar için de 
böyledir. Zaman hususunda bilinçli, iş ve sosyal yaşam ilişkilerini bu bilinç ile planlayıp uygulamaya başlamış 
toplumlar diğer toplumlara kıyasla daha fazla gelişmişlik göstermektedir (Yılmaz ve Aslan, 2002: 43). Bu noktada 
zamanı ve kendimizi yönetebilmenin altında bireysel ve işle ilgili önceliklerin listelenmesi ve bütün planlamaların 
bu doğrultuda yapılması yatmaktadır. Hal böyle olunca kaygı duymamız gereken konu, zamanın yetersiz olması 
değil, zamanın çoğunun kısmen niteliksiz bir şekilde harcanması eğilimidir (Güçlü, 2001: 105). 

Burada dikkat çeken bir diğer husus ise zaman yönetimi algısının çalışandan çalışana farklılık göstermesinin 
bireysel nitelik noktasında kuşaklara bağlı olduğu düşüncesidir. Farklı kuşakların üyeleri; hislerin, tavırların, 
tercihlerin ve bireysel niteliklerin oluşturduğu toplu bir kültürel alanı paylaşmaktadırlar. Farklı değer yargılarına 
sahip olan kuşaklar değişken iş, inanç ve tutumları konusunda da ayrı özellikler sergilemektedirler (Koç vd., 2016: 
72).  

Bu bilgiler ışığında araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

H1: Özel güvenlik görevlilerinin zaman yönetimi algısı kuşaklara (X,Y) göre farklılık göstermektedir. 

H2: Özel güvenlik görevlilerinin zaman yönetimi algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H3: Özel güvenlik görevlilerinin zaman yönetimi algısı medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

H4: Özel güvenlik görevlilerinin zaman yönetimi algısı eğitim düzeyine göre farklılık göstermektedir. 
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H5: Özel güvenlik görevlilerinin zaman yönetimi algısı hizmet süresine göre farklılık göstermektedir. 

YÖNTEM  

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ, AMACI VE ÖNEMİ 

Araştırmanın temel problemini “Zaman yönetimi algısı kuşaklara göre farklılık gösterir mi?” sorusu 
oluşturmaktadır. Bu doğrultuda araştırmada, X ve Y kuşağı çalışanların zaman yönetimi algıları belirlenerek 
farklılıkların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Literatürde zaman yönetimi kavramı ile ilgili çalışmalar yapılmış 
olmasına karşın, kuşaklar arası farklılaşmanın tespiti konusunda yeterli sayıda çalışmanın yapılmamış olması bu 
çalışmayı yazına sağlayacağı katkı ile önemli hale getirmektedir. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

Araştırmada anket yönteminden yararlanılmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 34 
maddeden oluşan ve Demir (2016) tarafından geliştirilen, yapı ve geçerliliği test edilmiş “Zaman Algısı Ölçeği” 
kullanılmıştır. İkinci bölümde ise katılımcılara ait kişisel bilgilere yönelik sorulara yer verilmiştir. Araştırmanın 
evrenini Konya ili Selçuklu Bölgesi’nde bulunan 21 özel güvenlik şirketinin istihdam ettiği yaklaşık 800 özel 
güvenlik görevlisi oluşturmaktadır. Ana kütleden %95 güvenilirlik sınırları içerisinde %5’lik bir hata payı dikkate 
alınarak örneklem büyüklüğü 260 kişi olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda tesadüfi örnekleme yöntemiyle toplam 
265 özel güvenlik görevlisine anket dağıtılmıştır. Dağıtılan anketlerden 238 tanesi geri dönmüş olup, geri dönüş 
oranı %90’dır. Eksik bilgiler içeren 46 anket değerlendirmeye tabi tutulmamış ve 192 anket üzerinde analizler 
yapılmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA  

Anketlerden elde edilen veriler SPSS 23.0 istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Bulguların elde edilmesi ve 
yorumlanabilmesi için frekans analizi, geçerlilik (faktör) ve güvenilirlik analizleri ile farklılıkların tespiti için Mann 
Whitney U ve Kruskal-Wallis H analizi yapılmıştır. Kolmogorov-Smirnov testi kullanılarak ise verilerin normal 
dağılım göstermediği belirlenmiş ve parametrik olmayan testlerin kullanılması uygun görülmüştür. 

FREKANS ANALİZİ 

Tablo 1. Katılımcıların Kişisel Bilgilerine İlişkin Bulgular 
Kişisel Bilgiler N % 

Cinsiyet Kadın 99 51,6 
 Erkek 93 48,4 

Yaş Aralığı (Kuşak) 1965-1979 (X) 100 52,1 
 1980-2000 (Y) 92 47,9 
Medeni Durum Bekâr 66 34,4 
 Evli 126 65,6 

Eğitim Düzeyi İlköğretim 47 24,5 
 Lise 103 53,6 
 Lisans 42 21,9 
Hizmet Süresi 1 Yıl ve altı 21 10,9 
 1-3 Yıl 54 28,1 
 4-9 Yıl 64 33,3 
 10 Yıl ve üzeri 53 27,6 

Toplam 192 100 

Tablo 1’de yer aldığı üzere katılımcıların kişisel özelliklerine ilişkin bulgular incelendiğinde; katılımcıların %51,6‘sı 
kadın ve %48,4‘ü erkektir. Yaş aralığına bakıldığında ise %52,1 ile X, %47,9 ile Y kuşağı olduğu görülmektedir. 
Katılımcıların büyük çoğunluğunu %65,6’lık bir oran ile evli ve %53,6’lık bir oran ile lise mezuniyet derecesine 
sahip kişiler oluşturmaktadır. Ayrıca katılımcıların çoğunluğunun hizmet sürelerinin  %33,3 ile 4-9 yıl aralığında 
olduğu görülmektedir.  

GEÇERLİLİK (FAKTÖR) VE GÜVENİLİRLİK ANALİZİ 

Veri setinin faktör analizine uygunluğunun test edilmesi için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği testi 
ve Bartlett küresellik testi uygulanmıştır. KMO değeri 0,79 ve Bartlett testi ise 0,00 çıkmıştır. Bu değerler, veri 
setinin genel olarak faktör analizine uygun olduğunu ifade etmektedir (Coşkun vd., 2015: 268). 
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Tablo 2. Geçerlilik (Faktör) ve Güvenilirlik Analizine İlişkin Bulgular 

Ölçek Faktörler İfade Sayısı Faktör Açıklayıcılığı Cronbach's Alpha (Α) 

Zaman Algısı 

α=0,883 
- 29 %77,8 0,883 

Zaman algısı ölçeği, katılımcıların zamanı algılama biçimleri ve zaman yönetimine yönelik davranışlarını %77,8 
oranında karşılamaktadır. Zaman algısı ölçeği için yapılan güvenilirlik analizi sonucunda güvenilirlik oranının %88 
olduğu Tablo 2’de görülmektedir (α=0,883). Zaman algısı ölçeği için elde edilen güvenilirlik oranının 0,70’den 
büyük olması, analizlerin yapılabilmesi için uygun görülmektedir (Coşkun vd., 2015: 126). 

MANN WHİTNEY U ANALİZİ 

Katılımcıların zaman algısı düzeylerinin kuşaklara, cinsiyete ve medeni durumlarına göre farklılık gösterip 
göstermediğini test edebilmek amacı ile Mann Whitney U analizi yapılmıştır. 

Tablo 3. Katılımcıların Zaman Algısı Düzeylerinin (Kuşak, Cinsiyet ve Medeni Durum) Karşılaştırılmasına İlişkin 
Mann Whitney U Analizi Bulguları 

Zaman Algısı N 
Mean 
Rank 

Sum of Ranks 
Mann 
Whitney U 

Wilcoxon W 
Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

Kuşak 
X 100 98,37 9836,50 

4413,500 8691,500 ,628 
Y 92 94,47 8691,50 

Cinsiyet 
Kadın 99 94,62 9367,50 

4417,500 9367,500 ,629 
Erkek 93 98,50 9160,50 

Medeni 
Durum 

Bekâr 66 97,47 6433,00 
4094,000 12095,000 ,861 

Evli 126 95,99 12095,00 

Analiz sonuçlarına göre; özel güvenlik görevlilerinin zaman algısı düzeyleri p değeri 0,05’ den büyük olduğu için 
kuşaklara, cinsiyete ve medeni duruma göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Bu Bağlamda H1, H2 ve H3 
hipotezleri reddedilmiştir. 

KRUSKAL-WALLİS H ANALİZİ 

Katılımcıların zaman algısı düzeylerinin eğitim düzeyi ve hizmet sürelerine göre farklılık gösterip göstermediğini 
test edebilmek amacı ile Kruskal-Wallis H analizi yapılmıştır. 

Tablo 4. Katılımcıların Zaman Algısı Düzeylerinin (Eğitim Düzeyi ve Hizmet Süresi) Karşılaştırılmasına İlişkin 
Kruskal-Wallis H Analizi Bulguları 

Zaman Algısı N Mean Rank Chi-Square Asymp. Sig.  

Eğitim Düzeyi 

İlköğretim 47 95,80 

,032 ,984 Lise 103 97,17 

Lisans 42 95,65 

Hizmet Süresi 

1 Yıl ve altı 21 106,60 

,800 ,849 
1-3 Yıl 54 94,65 

4-9 Yıl  64 96,05 

10 Yıl ve üzeri 53 94,92 

Analiz sonuçlarına göre; özel güvenlik görevlilerinin zaman algısı düzeyleri p değeri 0,05’ den büyük olduğu için 
eğitim düzeyine ve hizmet sürelerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Bu Bağlamda H4 ve H5 
hipotezleri reddedilmiştir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çağımızın organizasyonlarında beraber çalışan dört hatta yeni yeni iş yaşamına girmeyi bekleyen kristal kuşak ile 
birlikte beş farklı kuşağın varlığından söz etmek mümkündür. Saha da kendini gösteren bu dört kuşak içerisinden 
hâlihazırda organizasyonlarda aktif olarak görev üstlenen iki kuşak ise X ve Y kuşaklarıdır. Kuşaklar bir nevi 
yaşamsal nitelikler ile toplumsal normların belirli grupların üzerinde bıraktığı etki ile bireysel anlamda gerçekleşen 
bir takım tutum ve davranışlar neticesinde oluşmaktadırlar. Farklı yaşamsal dönemlerin izlerini taşıyan her 
kuşağın çıkış noktası olarak kabul gören dünya çapında ses getiren olaylar ve buna bağlı şartlar kuşak 
farklılıklarının belirleyicileri olarak görülmektedirler. Ülkemiz açısından bu durum incelendiğinde Türkiye’nin çetin 
şartlardan geçerek hem ekonomik manada hem de toplumsal rahatlık manasında geldiği son nokta, Y kuşağına 
mensup bireylerin elde ettiği olanakların davranışlarına nasıl yansıdığını göstermektedir. Oysaki X kuşağına 
mensup bireyler yaşamlarının hemen hemen her döneminde yetersiz olanaklarını yeterli kılma çabaları ile baş 
etmek durumunda kalmışlardır. Bu bağlamda iş yaşamı içerisinde zaman algıları ve zaman yönetimi becerileri 
değerlendirilirken kuşak adı altında var olan bireysel özelliklerin belirleyici olabilecekleri gerçeği göz ardı 
edilmemelidir. Ancak zamanı etkin ve verimli yönetebilme davranışı söz konusu olduğunda çoğu zaman bu 
husustaki değerlendirmeler doğrudan doğruya bireysel olarak yapılamamaktadır. Nitekim zaman yönetimi 
becerileri çalışanların mevcut organizasyonları içerisinde gerçekleştirmekte oldukları görev tanımları ve çalışma 
ortamları kapsamında organizasyon yönetimi ile de beraberce ele alınmalı ve yönetilmelidir. Hal böyle olunca 
bilinmelidir ki zaman algısı kavramı bireysel bazda incelenirken mevzu bahis etkin zaman yönetimi olunca kavram 
yalnızca bireysel bir vakıa olarak düşünülmemelidir.  

Bu çalışmanın hipotezlerini test etmek amacıyla yapılan Mann Whitney U analizi sonucunda; özel güvenlik 
görevlilerinin zaman algısı düzeylerinin X ve Y kuşakları arasında anlamlı bir farklılık göstermediği; zaman algısının 
cinsiyete ve medeni duruma göre anlamlı bir farklılık göstermediği;  Kruskal-Wallis H analizi sonucuna göre; 
zaman algısı, eğitim düzeyi ve hizmet süresi arasında da anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Bu 
doğrultuda araştırmanın H1, H2, H3, H4 ve H5 hipotezleri reddedilmiştir. 

Özel güvenlik görevlilerinin zamanı algılayış biçimlerinde, çalışanlar konuya dair benzer özellikler göstermekte ve 
zaman yönetimine dair çalışma davranışlarında herhangi bir farklılık görülmemektedir. Bu işin görev tanımı yaş 
grupları arasında denge kuran ve her çalışana aynı imkânları sağlayan bir yapı özelliğindedir. Bu araştırmada, 
sadece bir bölgedeki şirketlerin istihdam ettiği özel güvenlik görevlilerinin evren olarak kabul edilmesi önemli bir 
sınırlılık olarak değerlendirilebilir. Bu sebeple çalışma sonuçları, genel kabul görme noktasında yetersiz kalabilir. 
Daha fazla bölge ve şirketin araştırmaya dâhil edilmesi veya araştırmanın farklı sektör ya da kurumlarda 
uygulanması ile daha yararlı sonuçlar elde edilebilir. 
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DÖVİZ KURUNUN İHRACAT ÜZERİNE ETKİSİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ1 

Fatih MANGIR 

Selçuk Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, fmangir@selçuk.edu.tr 

Beyza YÖRÜK 

Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, beyzayoruk@hotmail.com  

ÖZ 

Türkiye geneliyle karşılaştırıldığında son yıllarda sıklıkla dış ticaret fazlası veren Konya, gelişen ekonomik yapısı ile 
gelecekte önemli bir sanayi ili yolunda adaydır. Bu çalışmada, Konya ilinde ihracat ile reel efektif döviz kuru 
arasındaki ilişki, eş bütünleşme analizlerinden Johansen yöntemiyle ve nedensellik analizlerinden Granger 
yöntemleriyle tahmin edilmiştir. Eşbütünleşme analizinin sonuçlarına göre, seriler uzun dönemde birlikte hareket 
etmektedir. Seriler arasındaki ilişkinin yönü Granger nedensellik testi ile belirlenmiştir.  Ampirik bulgular 
sonucunda; reel döviz kurundan ihracata doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur.  

Elde ettiğimiz sonuçlara göre, devalüasyon ekonomik olarak beklendiği gibi ihracatı Konya özelinde artırmaktadır.  
Ancak ihraç mallarının talep esnekliğinin düşük olması planlanan ekonomi politikalarının pek tabiki kur 
sorunlarıyla uyumlu ancak süreklilik gösteren yapısal sorunları çözer özellikle olması gerektiği şeklinde 
yorumlanabilir.  

Anahtar Kelimeler: İhracat, Reel Efektif Döviz Kuru, Konya, Eş bütünleşme ve Nedensellik Analizi 

THE EFFECT OF EXCHANGE RATE ON EXPORT:THE CASE OF KONYA 

ABSTRACT 

Compared with allover Turkey, Konya registering foreign trade surplus recently, is the future candidate to 
become important industrial city with developing economic structure. In this study, the relationship between 
export and real effective exchange rate in Konya city was estimated by using the Johansen method and Granger 
causality analysis. The cointegration test results show that there is one cointegration between the export and 
real effective exchange rate. The presence of causality between export and real effective Exchange rate was 
determined by Granger causality analysis. Result of empirical findings shows  uni-causality run from real 
exchange rate to exports for Konya.  

As it is expected as an economically that devaluation increases exports for Konya according to our 
findings.However,  low demand elasticity of export goods may be interpreted that the economic policies should 
be planned to solve the structural long-term problems and of course compatible with the foreign exchange rates 
problems 

Keywords: Export, Reel Effective Exchange Rate, Konya, Cointegration and Causality Analyisis 

GİRİŞ 

Sağlıklı bir büyümenin gerçekleştirilebilmesi için dışa açık ekonomilerde döviz kurlarını etkileyen faktörlerin doğru 
analiz edilmesi ile kur politikalarının sağlam zemine inşa edilmesi gerekmektedir. Çünkü döviz kuru politikaları 
özellikle imalatçı sektörlerin dış ticaret ve üretim performansları üzerinde doğrudan etkiler meydana 
getirmektedir. Bu nedenle sanayileşme stratejisinin sürdürülebilir büyüme odaklı olarak gerçekleştirilmesi için 
tutarlı bir döviz kuru rejimi ve politikalarının uygulanması gerekmektedir. Standart Mundell-Fleming modelinde 
ileri sürülen ticaret kanalına göre, reel kurdaki düşüşlerin dış ticareti ve üretimi olumlu etkileyebilmesi için, 
sırasıyla Marshall-Lerner koşulunun geçerli olması gerekmektedir. Ayrıca ihracatçı sektörlerin üretim artışı 
oranının da diğer sektörlerde görülen daralmadan daha fazla olması gerekmektedir.  

Türkiye gibi ara mallarda önemli ölçüde ithalata bağımlı olan ülkelerde döviz kuru değişimlerinin etkileri hem 
makro hem de mikro göstergeler üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Döviz kurlarında hareketliliğe neden olacak 
dış kaynaklı beklenmedik gelişmeler; yurt dışı piyasalardaki dalgalanmalar, petrol fiyatlarının yükselmesi savaş, 
vb. olabilirken, iç kaynaklı gelişmeler; siyasi istikrarsızlık, yönetim şeklinin farklılaşması vb. gelişmeler olmaktadır.  

Günümüzde ağırlık kazanan görüşe göre döviz kurunun ithalat ve ihracata bağlı olarak piyasa koşullarında 

                                                      
1Bu Çalışma, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalına Ait Danışmanlığını Doç.Dr. Fatih Mangır’ın 
Yaptığı Beyza Yörük’ Ün “Döviz Kuru Ve İhracat İlişkisi: Konya İli Örneği” Başlıklı, Yüksek Lisans Tezinden Üretilmiştir.  
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değerini bulması, sabit bir değişken olarak merkez bankaları tarafından yönlendirilebilmesi gerekmektedir. Ayrıca 
dövizin üretim dışı atıl bir yatırım aracı olmaktan çıkartılıp gerçek değerinde ülkelerin kendi çıkarlarına uygun bir 
fiyat düzeyinde yani dengede konumlanması gerekmektedir. Dış ticaret (ihracat ve ithalat) ile döviz kurları 
arasındaki ilişkileri inceleyen birçok bilimsel çalışma yapılmış ancak hep farklı sonuçlara ulaşılamıştır. Kimi zaman 
bu değişkenler arasında oldukça anlamlı ilişkiler söz konusu iken, kimi zamanda hiçbir anlamlı ilişkiye 
rastlanamamıştır. Hatta aynı ülke ve aynı örneklem dönemi için farklı tahmin yöntemlerinin kullanılması 
durumunda farklı sonuçlar elde edilebilmektedir. Bununla birlikte çalışmanın önemli bulgularından biri olarak, 
döviz kurları ile dış ticaret dâhil pek çok değişken arasında bağıntı bulunduğundan ileri sürülebilecek 
genellenebilir yargılara ulaşılamamaktadır.  

100 den fazla farklı ürün ihracatı yapan ve 173 ülkeye yaptığı ihracatla Türkiye’de İstanbul, İzmir ve Ankara’nın 
hemen arkasından ihracatta çeşitlilik bakımında 4. sırada yer alan Konya için reel kur ve ihracat arasındaki ilişkinin 
ortaya konulması ve yorumlanması oldukça önemdir.  

Şekil 1. Dış Ticaret Dengesi - Konya / Türkiye (Milyar Dolar) 

 

 Konya’nın dış ticaret hacmi Türkiye ortalamasından iki kat daha fazla artarak 2002 yılından 2017 yılına kadar 
yaklaşık 9 kat artmıştır. 2002 yılında 0,29 milyar dolar olan Konya dış ticaret hacmi, 2017 yılında 2,6 milyar dolar 
seviyesine yükselmiştir. Bu gelişmenin bir yansıması olarak Konya dış ticaret hacmi, 2002 yılında Türkiye dış 
ticaret hacminin binde 3’ünü oluştururken, 2017 yılında iki kat artışla 1’lik değere yaklaşmıştır (0,07). Dünya 
ekonomisinin büyümesi, buna bağlı olarak küresel ticaretteki büyüme, en büyük ihraç pazarımız AB’deki büyüme 
2018 ihracatımız için olumlu gelişmelerdir. Küresel bazda bu gelişmelerle birlikte yurt içinde genel ihracatımızın 
artması, yüksek büyüme, ihracatçılarımıza finansal desteklerde miktar ve çeşitliliğin artması gibi etkenler Konya 
ihracatını 2017’de yukarıya taşımaya yardımcı olmuştur” (KTO, 2017: 73). 

2017 yılında Türkiye toplamda 76.80 milyar dolar açık verirken 500 milyon dolar dış ticaret fazlası veren Konya’da 
reel döviz kurunda meydana gelen dalgalanmalar şehrin ihracat performansının belirleyicisi olmakta ve bu durum 
dış ticaret dengesine nasıl yansıdığı dikkat çekici bir konu haline gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, döviz kurunun 
Konya dış ticarete etkisini zaman serileri analiz yöntemlerini kullanarak ele alıp değerlendirmelerde 
bulunabilmektir.  

TEORİK VE AMPİRİK LİTERATÜR 

Literatürde reel döviz kurları ile ihracat arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Bu konu 
üzerine yapılmış çalışmaların belli başlı olanları aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

Rincon (1998)’den akt. Pirimbaev ve Oskonbaeva (2015) “Kolombiya’nın dış ticaret dengesinin, döviz kurunun 
kısa ve uzun dönemde nasıl etkilediğini; 1979:01 ve 1999:04 dönemi arasında üçer aylık veriler kullanarak, 
ampirik olarak incelemiştir, koentegrasyon testi ve Marshall-Lemer ve Bickerdike-Robinson-Metzler durumlarının 
geçerliliğini test etmiştir. Değişkenler arasında uzun dönem ilişkinin varlığını ve devalüasyonun ticari dengeyi 
güçlendirdiğini tespit etmiştir.” 
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Stučka (2004) “Döviz kuru değişkenliğinin Hırvatistan’ın dış ticaret dengesi üzerindeki etkilerini; 1994:01 ve 
2002:01 dönemine ilişkin 3’er aylık veriler yardımıyla ARDL (ardışık bağlanımlı gecikmesi dağıtılmış model 
yaklaşımı) yöntemi kullanarak test etmiştir. Yurtiçi para biriminde meydana gelen % l’lik daimi bir değer kaybının, 
ticaret dengesinde % 0,94-1,3 oranında bir gelişmeyle sonuçlanmakta ve ortalama olarak yeni ticari dengenin 
sağlanmasının 2,5 yıl sürmekte olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Ayrıca çalışmada Hırvatistan için J eğrisi etkisi 
olduğunu ortaya koymuştur.” 

Öztürk ve Acaravcı (2002) “Türkiye ekonomisi üzerine yaptığı araştırmada döviz kuru değişkenliğinin ihracat 
üzerindeki etkenliğini; Johansen eşbütünleşme testi ve hata düzeltme modeli kapsamında, 1989:01-2002:08 
dönemi için aylık veriler kullanarak incelemişlerdir. Ampirik uygulamadan elde ettikleri sonuca göre; döviz 
kurundaki belirsizliğin reel ihracatı negatif yönde etkilediğini ortaya koymuşlardır. Diğer yandan Türkiye 
ekonomisindeki döviz kuru belirsizliği ihracatı olumsuz etkilese de, ihracat düzeyindeki bir dengesizliğin kalıcı 
olmadığı ve kısa dönemli olduğu vurgulanmaktadır.” 

Kasman (2003) “Türkiye’de 1989-2002 döneminde aylık veriler kullanarak, reel efektif döviz kuru oynaklığının 
ihracat üzerine etkisi; eşbütünleşme ve hata düzeltme teknikleri kullanılarak, ihracat modeli hem sektörel hem 
de toplam düzeyde analiz etmiştir ve reel efektif döviz kuru oynaklığının ihracat düzeyinin belirlenmesinde 
önemli bir değişken olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Ayrıca reel döviz kuru oynaklığının ihracat üzerindeki etkisi, kısa 
dönemde çoğu sektörde pozitif olmasına rağmen uzun dönemde bu etkiyi sağlayamamıştır. Diğer yandan reel 
döviz kuru oynaklığının toplam ihracat üzerindeki etkisinin hem uzun dönemde hem de kısa dönemde negatif etki 
yaptığını ortaya koymuştur.” 

Abdul Samad vd. (2009), orta yoğunlukta lif levha ürünün ihracatının 1965 ve 2005 yılları için 28 ülkede 
gerçekleşen ihracatını incelemiş ve döviz kurunun ihracat üzerindeki etkisini negatif hesaplamıştır. 

Gül ve Ekinci (2006) “Türkiye için yapmış oldukları çalışmada; 1990:01- 2006:08 döneminde, reel döviz kurları ile 
ihracat ve ithalat arasındaki ilişki VAR modeli kullanılarak araştırmışlardır. Bu model kullanılmadan önce birim kök 
testi vasıtasıyla seriler durağan hale getirilmiş, Johansen eşbütünleşme analizi yapılarak reel döviz kurları ile 
ihracat ve ithalat arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin olduğu yani bu iki seri arasında uzun dönemli bir denge 
ilişkisinin olduğu ortaya koyulmuştur. Çalışmada daha sonra Granger nedensellik testi uygulanarak reel döviz 
kurundan, ne ithalata ne de ihracata doğru bir nedensellik ilişkisi bulunamamış olmasına rağmen ihracat ve 
ithalattan reel döviz kuruna doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.” 

Vergil, (2002) “1990 ile 2000 yılları arasında Türkiye’nin ihracatı aylık verilerle eş-bütünleşme testi ve hata 
düzeltme modeli eşliğinde test edilmiştir. Reel döviz kuru oynaklıklarının, Türkiye’nin ABD ve Avrupa Birliği’ndeki 
üç büyük ticaret partneri olan Almanya, Fransa ve İtalya’ya olan ihracatına etkisinin incelenmesi sonucunda; reel 
döviz kuru oynaklığının ihracatı belirgin bir şekilde olumsuz etkilediğini tespit etmiştir.” 

Akbostancı, (2002) “1987-2004 dönemine ait çeyrek yıllık veri seti kullanarak, koentegrasyon analizi, hata 
düzeltme testi VAR yöntemleri ile yapılmış, Türk dış ticaret yapısı ve J eğrisinin geçerliliği araştırılmıştır. Reel döviz 
kurunun dış ticaret dengesini hem kısa hem de uzun vadede etkileyen tek değişken olduğu, TL’nin 
devalüasyonunun uzun dönemde ticaret dengesini iyileştirdiğini, Türkiye için J eğrisinin desteklenmediğini, 
Marshall-Lerner koşulunun desteklendiğini bulmuştur.” 

Kızıltan ve Ciğerlioğlu, (2008) “1982-2005 dönemi için üçer aylık veriler kullanılarak Türkiye’deki reel döviz kuru 
ile ihracat ve ithalat arasındaki ilişki VAR yöntemi, eşbütünleşme testi ışığında incelemişlerdir. Reel döviz kurunun 
dış ticaret dengesini sağlamada etkin şekilde kullanılamayacağı ve ithalatın kısılmasına yönelik tedbirlerin ihracatı 
da olumsuz etkileyeceği bulgusuna ulaşmışlardır.” 

Aşçı, (2016). “Reel döviz kurlarıyla ithalat ve ihracat arasındaki ilişkiler, 1997:1-2014:11dönemi için aylık veriler 
kullanılarak VAR analizi yardımıyla araştırmıştır. Granger nedensellik testleri sonucunda reel döviz kurları ile 
ihracat ve ithalat değişkenleri arasında nedensellik ilişkisi bulmuştur.” 

Tanrıöver vd. (2016) 2004:01-2016:02 dönemi reel döviz kuru ve Osmaniye ili ihracat ilişkisi ARDL sınır testi 
yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Elde edilen ampirik bulgular sonucunda, söz konusu iki değişken arasında uzun 
dönemli bir ilişkinin varlığı kabul edilmiştir. Ancak uzun dönemli ilişkinin büyüklüğünü ve işaretini ortaya koymak 
amacıyla oluşturulan ARDL modelinden elde edilen bulgular, uzun dönem katsayısının istatistiksel olarak anlamlı 
olmadığını göstermiştir. 

Son olarak, Yurtoğlu,  (2017) “1997-2015 yılları arasında Türkiye’de reel döviz kuru ile ihracat arasındaki ilişkiyi 
1997:01-2015:06 dönemleri için aylık veriler kullanılarak Granger nedensellik testi ile araştırmıştır. Hem reel 
döviz kurundan ihracata hem de ihracattan reel döviz kuruna doğru bir nedensellik bulamamıştır.” 
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VERİ AMPRİK BULGULAR VE EKONOMETRİK YÖNTEM 

Bu çalışmada döviz kurunun Konya ilinin ihracatı üzerindeki etkilerini araştırabilme üzere; 2002:M01-2018:M102 
dönemi Reel Efektif Döviz Kuru (REER, TÜFE, 2003=100) serisi3 ve Konya ilinin aylık ihracat verileri (X) 
kullanılmıştır. REER verileri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS, 
2018)’den, X verileri; TÜİK (2018)’den alınmıştır. İhracat verileri, ortalama ABD Doları kuru kullanılarak TL’ye 
çevrilmiş, TÜFE (2003=100) verileri kullanılarak reel hale getirilmiştir. Serilere logaritmik dönüşüm yapılarak 
analizlerde kullanılmıştır. Bu işlemdeki amaç; yapılacak ekonometrik analizler sonucunda ortaya çıkabilecek 
değişen varyans sorununu ortadan kaldırabilmektir (Yalta, 2011). Ayrıca her iki seri de Hareketli Ortalamalar 
(Moving Average) yöntemiyle mevsim etkilerinden arındırılmıştır. Çünkü üretim, ihracat ve fiyatlar genel düzeyi 
gibi verilerde, serilerin kendi doğalarından kaynaklanmayan, mevsime bağlı değişimler yaşanabilmektedir. Bu 
etkiler ortadan kaldırılarak, serilerin gerçek değerleri ortaya çıkartılabilmektedir (Alper ve Aruoba, 2001).  Son 
olarak 2008 küresel ekonomik krizinin etkilerini de analizlerde göz önünde bulundurabilmek amacıyla K2008 kriz 
kukla değişkeni oluşturulmuş ve modellerde kullanılmıştır. Bu değişken oluşturulurken; söz konusu kriz nedeniyle 
Türkiye ekonomisinin negatif büyüdüğü 2008:Q4-2009:Q3 dönemine giren aylara 1, diğer aylara 0 değerleri 
verilmiştir. Veri setine ait tanımlayıcı istatistikler Ek 1’de sunulmuştur. 

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmada, döviz kurunun Konya’nın ihracatı üzerindeki etkilerini analiz edebilmek için literatürdeki Değer ve 
Demir (2015); Açcı (2016); Karaş ve Karaş (2017) çalışmaları örnek alınarak, aşağıdaki model kurulmuştur: 

 

Burada  çalışmanın zaman boyutunu,  ilgili serinin doğal (e tabanında) logaritmasının alındığını,  Konya 
ilinin aylık toplam mal ihracatını,  reel efektif döviz kurunu,  2008 küresel ekonomik krizinin 
etkilerini temsil eden kukla değişkeni ve  ekonometrik olarak sorunsuz hata terimleri serisini göstermektedir.  

 Analiz sonucundaki beklentimiz;  ve  çıkması yönündedir. çıkmasının 
beklenmesinin nedeni; TCMB tarafından, uluslararası standartlara uygun olarak hesaplanan REER verilerinin 
sistematiği gereği, artan REER’in, ülkelerin dış ticarette rekabet güçlerini azaltıyor olmasıdır. Bu durumu biraz 
daha açmak gerekirse; TCMB, reel efektif döviz kurunu hesaplarken aşağıdaki denklemden yararlanmaktadır 
(TCMB, 2018): 

 

Burada  i ülkesinin Türkiye’nin dış ticareti içindeki yerini,   Türkiye’deki Tüketici Fiyatları genel düzeyini 
(TÜFE),  i ülkesindeki Tüketici Fiyatları genel düzeyini (CPI; Consumer Prices Index),  i ülkesi parasının TL 

cinsinden karşılığını (nominal döviz kurunu) ve  REER hesaplamasına dahil edilen ülke sayısını göstermektedir. 
Bu denklemde REER’in artması; ulusal paranın değerlendiğini (nominal döviz kurunun düştüğünü), Türkiye’de 
fiyatlar genel düzeyinin arttığını veya karşı ülkelerde fiyatlar genel düzeyinin azaldığını göstermektedir ki bütün 
bunların hepsi, Türk mallarının yabancı tüketiciler için fiyatının arttığını göstermektedir. Bu durum ülkenin dış 
ticarette rekabet gücünü azaltmaktadır. Bu nedenledir ki TCMB yaptığı açıklamada; Örneğin; Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB) da döviz piyasasına müdahale edip etmeyeceğine reel kura bakarak karar vermektedir. 
TCMB, Aralık 2013’te yaptığı açıklamada; reel kurun 120-125 aralığında olmasını, TL’nin değerlendiği şeklinde 
yorumladığını ve böyle durumlarda para politikası araçlarını kullanarak kura sert şekilde müdahale edeceğini, reel 
kur 130’un üzerine çıktığında ise elindeki bütün araçlarla, çok daha sert biçimde gerekli tedbirleri alacağını 
açıklamıştır (Göçer, Gerede ve Kutbay, 2014). Yani REER arttığında, X’in azalması beklenmektedir.  

 çıkmasının beklenmesi; küresel ekonomik krizin, o dönemde Türkiye’nin ihracatında %50’den fazla 
paya sahip olan Avrupa Ülkeleri ve ABD’de alım gücünü düşürmesi nedeniyle, bu ülkelerin Türkiye’den aldıkları 
mallara olan taleplerinin ve dolayısıyla Türkiye’nin bu ülkelere olan ihracatının azalmasıdır.  

                                                      
2 Böylece Çalışmanın Zaman Boyutu; 202 Tane Veriden Oluşmaktadır.    
3 Evds’de Reer Verileri 2003:M01-2012:M10 Dönemi 2003=100 Şeklinde Verilirken, 2002 Yılı Verileri Evds-Arşiv Bölümünde 
1995=100 Şeklinde Yer Almaktadır. 2002 Yılına Ait Veriler Arşiv Bölümünden Alınıp, Tarafımızdan 2003=100 Serisiyle Uyumlu 
Hale Getirilmiş, Sonra Analizlerde Kullanılmıştır.   
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Araştırmanın Yöntemi ve Yapılan Analizler 

Bu çalışmada serilerin durağanlığı; Vogelsang ve Perron (1998) yapısal kırılmalı ADF birim kök testi ile sınanmış, 
seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı; Johansen (1988) yöntemiyle test edilmiştir. Uzun ve kısa dönem 
analizleri VEC yöntemiyle gerçekleştirilmiş, nedensellik analizi Granger (1969) yöntemiyle yapılmıştır. Araştırmada 
öncelikle Birim Kök Testi ve Eşbütünleşme Testi ile kısa ve uzun dönem analizleri yapılmış, ardından Nedensellik 
Testi yapılmış olup bunlar aşağıda sunulmuştur. 

Birim Kök Testi 

Zaman serisi analizleri, serilerin durağanlık derecelerine önemli ölçüde duyarlıdır (Kahyaoğlu ve Abuk Duygulu, 
2005). Bu nedenle çalışmada öncelikle serilerin durağanlık derecelerini belirleyebilmek için birim kök testi 
yapılmıştır. Analiz döneminde 2008 küresel ekonomik krizi gibi önemli bir şok da yer aldığı için serilerin 
durağanlığının yapısal kırılmalı birim kök testi yöntemlerinden biriyle incelenmesi yararlı olacaktır. Bu kapsamda; 
Vogelsang ve Perron (1998) tarafından geliştirilen, yapısal kırılmalı ADF birim kök testinden yararlanılmıştır.  Bu 
testin hipotezleri de ADF testi ile benzer olup: 

Yapısal kırılmalar altında seri durağan değildir  

  Yapısal kırılmalar altında seri durağandır. 

şeklindedir. Bu hipotezleri test edebilmek için gerekli olan kritik değerler; Vogelsang (1993) çalışmasında 
verilmiştir. Çalışmada Vogelsang ve Perron (1998) yapısal kırılmalı birim kök testi yapılmış ve elde edilen bulgular 
Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1 Vogelsang ve Perron Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişken 
Vogelsang ve Perron ADF 

Test İstatistiği 

Kritik Değerler 
Yapısal Kırılma 

Tarihi 
%1 %5 %10 

 -2.37 (0.93) -4.94 -4.44 -4.19 2003:M03 

 -3.97 (0.54) -5.71 -5.17 -4.89 2008:M10 

 -26.67*** (0.00) -4.94 -4.44 -4.19 2002:M12 

 -5.77*** (0.00) -4.73 -4.19 -3.86 2008:M09 

Not: Serilerin isimlerinin sonundaki SA; serilerin mevsim etkilerinden arındırılmış olduğunu (Seasonal Adjusted) 
göstermektedir. İdeal gecikme uzunlukları Akaike Bilgi Kriteri kullanılarak tespit edilmiştir. Max. gecikme 
uzunluğu 14 olarak alınmıştır. ***; ilgili serinin %1 anlamlılık düzeyinde durağan olduğunu göstermektedir.  
İlgili serinin birinci farkının alındığını ifade etmektedir. 

Tablo 1’deki sonuçlara göre; serilerin ikisi de düzey değerlerinde durağan olmayıp, birinci farkları alındığında 
durağan hale gelmektedir. Yani seriler I(1)’dir. Bu test yönteminin, 2008 küresel ekonomik krizinin, seriler 
üzerinde bir yapısal kırılma meydana getirdiğini net biçimde tespit ettiği görülmektedir. 

Eşbütünleşme Testi 

Seriler düzey değerlerinde durağan çıkmadığı için bu serilerin düzey değerleriyle yapılacak analizlerde sahte 
regresyon problemiyle karşılaşılabilecektir. Bu nedenle öncelikle seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin 
varlığının sınanması gerekmektedir. Serilerin her ikisi de I(1) olduğu için Engle ve Granger (1987) veya Johansen 
(1988) eşbütünleşme testlerinden yararlanılabilecektir (Tarı, 2012). Johansen (1988) testi, Engle ve Granger 
(1987) testine göre daha dinamik bir yapıya sahip olduğu (Kanioura ve Turner, 2003) için bu çalışmada Johansen 
(1988) eşbütünleşme testinin kullanılmasına karar verilmiştir. Johansen (1988) testinin hipotezleri: 

Seriler arasında eşbütünleşme yoktur  

  Seriler arasında eşbütünleşme vardır 

biçimindedir. Johansen (1988) eşbütünleşme testinin yapılabilmesi için optimum gecikme uzunluğunun 
belirlenmesi gerekmektedir. Bu işlem için standart bir VAR tahmini yapılır ve buradan optimum gecikme 
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uzunluklarının tespitine geçilir. Bu çalışmada 4 optimum gecikme uzunluğu olarak alınmıştır. Johansen (1988) 
eşbütünleşme testinde, VAR modelinde belirlenen optimum gecikme uzunluğunun 1 eksiği kullanıldığı 
(Hjalmarsson ve Österholm, 2007) için, bu çalışmada da Johansen (1988) eşbütünleşme testi 3 gecikmeli model 
yardımıyla gerçekleştirilmiştir.   

Johansen (1988) eşbütünleşme testinden elde edilen bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. Ayrıca 2008 küresel 
ekonomik krizi için oluşturulan kukla değişken bu analizde bir deterministik değişken olarak kullanılarak, 
serilerdeki yapısal kırılmanın da göz önünde bulundurulması sağlanmıştır.    

Tablo 2 Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Hipotezler İz İstatistiği 
İz  

İstatistiği İçin Kritik 
Değer (%5) 

İz  
İstatistiği İçin 
Olasılık Değeri 

Hipotezlerͼ Öz İstatistiği 
Öz İstatistiği İçin 
Kritik Değer (%5) 

Öz İstatistiği İçin 
Olasılık Değeri 

Hiç* 22.37 18.39 0.01 Hiç* 20.88 17.14 0.01 

En Çok Bir 1.48 3.84 0.22 En Çok Bir 1.48 3.84 0.22 

Not: *; Seriler arasında 1 tane eşbütünleşme ilişkisinin var olduğunu göstermektedir.  

Tablo 2’deki bulgulara göre seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi vardır. Yani bu seriler uzun dönemde birlikte 
hareket etmektedirler ve bu serilerin düzey değerleriyle yapılacak analizlerde sahte regresyon sorunu ile 
karşılaşılmayacaktır.  

Uzun ve Kısa Dönem Analizleri 

Uzun Dönem Analizi 

Eşbütünleşme testinin Johansen (1988) yöntemiyle yapıldığı analizlerde, uzun ve kısa dönem analizler VEC 
(Vector Error Correction: Vektör Hata Düzeltme) yöntemi yardımıyla yapılabilmektedir (Hauser, 2009). Bu 
çalışmada da uzun dönem analizi VEC yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgular Tablo 3’de 
sunulmuştur.  

Tablo 3 Uzun Dönem Analizi Sonuçları (VEC) 
Değişken Katsayı t istatistiği 

LnREERSA -0.56** 2.31 

K2008 -1.13*** 1.29 

Sabit Terim -14.63** -1.74 

Model Doğrulama Testleri 

 0.47 

 0.40 

F istatistiği 3.37 (0.00) 

 Not: **; İlgili katsayının %5 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. t testi için %1 
kritik tablo değerleri sırasıyla 2.32’dir. Parantez içindelikler, olasılık değeridir.  

Tablo 3’deki bulgulara göre; reel efektif döviz kurunun ve 2008 küresel ekonomik krizinin, Konya’nın ihracatı 
üzerinde negatif ve istatistiksel olarak anlamlı etkileri vardır. REER%1 arttığında, Konya’nın ihracatı %0.56 
oranında azalmıştır. Modelin açıklama gücü ( ) kabul edilebilir düzeydedir.  

3.2.3.2.Kısa Dönem Analizi 

Çalışmada kısa dönem analizi de VEC yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Kısa dönem analizinde; serilerin farkı 
alınarak durağanlaştırılmış halleri ve Hata Düzeltme Terimi (Error Correction Term: ECT) kullanılmaktadır 
(Gujarati ve Porter, 2012). Bu çalışmada kısa dönem analizi için kurulan model: 

 

Bu modelin tahmini sonucunda elde edilen  katsayısı istatistiksel negatif ve olarak anlamlı olduğunda; seriler 
arasında meydana gelen sapmaların zamanla ortadan kalktığına ve modelin hata düzeltme mekanizmasının 
çalıştığına karar verilmektedir (Tarı, 2012). Çalışmada kısa dönem analizi VEC yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve elde 
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edilen bulgular Tablo 4’de sunulmuştur.  

Tablo 4 Kısa Dönem Analizi Sonuçları 
Değişken Katsayı t istatistiği 

 -0.80*** -10.66 

 -0.53*** -5.56 

 -0.51*** -4.92 

 -0.44*** -4.04 

 -1.21*** -3.21 

 -0.69** -1.74 

 -0.09 -0.22 

 -0.24 -0.57 

 -0.0006 -0.0006 

 -0.07 -0.71 

 -0.01 -0.16 

 -0.14* -1.50 

 -0.05*** -4.983 
Model Doğrulama Testleri 

 0.47 

 0.40 
F istatistiği 6.37 

Not: *, ** ve ***; İlgili katsayının sırasıyla %10, %5 ve %1 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu 
göstermektedir. t testi için %10, %5 ve %1 kritik tablo değerleri sırasıyla 1.28, 1.65 ve 2.32’dir. VEC analizlerinde 
sabit terime ait t istatistiği değeri rapor edilmemektedir.  

Tablo 4’deki sonuçlara göre; reel efektif döviz kuru, Konya’nın ihracatını geçmiş dönemlerde de iktisat teorisi ve 
önsel beklentilerle uyumlu olarak negatif etkilemiştir. Modelin hata düzeltme teriminin katsayısı (-0.05) negatif 
ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu durumda; eşbütünleşik hareket eden ihracat ve reel efektif döviz 
kuru serileri arasında meydana gelen sapmalar uzun dönemde ortadan kalkmakta ve modelin hata düzeltme 
mekanizması çalışmaktadır. Bu durum, yapılan analizlerin güvenilir olduğunda da bir kanıt oluşturmaktadır.      

Nedensellik Testi 

Seriler arasında nedensellik ilişkilerinin varlığı ve yönü, Granger (1969) nedensellik testiyle4 araştırılmıştır. Bu test; 
eşanlı denklem sistemiyle çalışmakta olup, analize dâhil edilen bütün değişkenleri ayrı ayrı içsel ve dışsal olarak 
ele almaktadır. Granger (1969) nedesellik testinde kullanılan eşanlı denklem sisteminin bu çalışmaya uyarlanmış 
şekli: 

 

 

Burada  optimum gecikme uzunluğu olup, Johansen (1988) eşbütünleşme testi için belirlenen optimum 
gecikme uzunluğu (4), burada da optimum gecikme uzunluğu olarak alınmıştır. Testin hipotezleri:  

        den  doğru bir nedensellik ilişkisi yoktur. 

        den doğru bir nedensellik ilişkisi vardır. 

biçimindedir. Bu çalışmada Granger (1969) nedensellik testi yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 5’de 
sunulmuştur.  

                                                      
4 Bu Testin Teorik Çerçevesinin Geliştirilmesi Granger (1969)’A Dayandığı İçin Bu Şekilde İfade Edilmektedir. Yoksa Yöntem 
Güncel Ve Güvenilir Olup, Literatürde Sıklıkla Kullanılmaktadır.    
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Tablo 5 Nedensellik Testi Sonuçları 
 Hipotezi F istatistiği Olasılık Değeri 

 3.08** 0.01 

 1.27 0.28 

Not: ; Birinci değişkenden, ikinci değişkene doğru nedensellik ilişkisinin olmadığını ifade etmektedir. **; %5 
anlamlılık düzeyinde  hipotezinin reddedildiği ve birinci değikenden, ikinci değişkene doğru nedensellik ilişkinin 
var olduğu anlamına gelmektedir. 

Tablo 5’deki bulgulara göre; reel efektif döviz kurundan Konya’nın ihracatına doğru tek yönlü bir nedensellik 
ilişkisi belirlenmiştir. Bu sonuç önsel beklentilerimizle de uyumludur. Çünkü düşen reel efektif döviz kurunun, 
bütün ülkenin ihracatını olumlu yönde etkilemesinin beklendiği gibi, Konya’nın ihracatını da artırması beklenen 
bir durumdur. Tersine Konya’nın ihracatından reel efektif döviz kuruna doğru nedensellik ilişkisi çıkmamıştır ve 
bu da akla yatkın bir sonuçtur. Çünkü Konya’nın ihracatı ile elde edilen dövizler, ülke genelindeki nominal döviz 
kurunu ve fiyatlar genel düzeyini etkileyecek ölçüde değildir.      

GENEL DEĞELENDİRME VE SONUÇLAR 

Döviz kurunda yaşanan değişim ekonominin temellerinden uzak fiyatlamalara ve dış ticarette rekabet üzerinde 
olumsuz etkilere sahip olduğu için bu konuda olumszz etkileri bertaraf etmek amacıyla sürekli tedbirler 
alınmaktadır. Döviz kuru riskini minimize edebilmek veya kaçınmak sadece Konya değil tüm ülkedeki iş dünyasının 
en temel sorunlarından biridir. Bu konuya dikkat çekebilmek adına bu çalışmada Konya ilinde ihracat ile reel 
efektif döviz kuru arasındaki ilişki, 2002:M01-2018:M10 dönemi aylık verileri kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz 
döneminde yer alan ve yapısal kırılmalı testler tarafından kesin biçimde belirlenen 2008 küresel ekonomik krizinin 
etkileri de oluşturulan bir kukla değişken yardımıyla analizlere dâhil edilmiştir. Serilerin durağanlığı; Vogelsang ve 
Perron (1998) yapısal kırılmalı ADF birim kök testi ile sınanmış ve serilerin I(1) oldukları görülmüştür. Seriler 
arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı; Johansen (1988) yöntemiyle test edilmiş ve serilerin eşbütünleşik 
oldukları tespit edilmiştir.  

Uzun ve kısa dönem analizleri VEC yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Uzun dönem analizinde; reel efektif döviz 
kurundaki %1’lik artışın, Konya’nın ihracatını ortalama %0,56 oranında azalttığı, 2008 küresel ekonomik krizinin 
de Konya’nın ihracatını olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. Kısa dönem analizi sonucunda; reel efektif 
döviz kurunun, Konya’nın ihracatını yine azalttığı görülmüş olup, bu sonuçlar iktisat teorisi ve önsel beklentilerle 
uyumludur. Modelin hata düzeltme teriminin katsayısı (-0.05) negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 
Bu durumda; eş bütünleşik hareket eden ihracat ve reel efektif döviz kuru serileri arasında meydana gelen 
sapmalar uzun dönemde ortadan kalkmakta ve modelin hata düzeltme mekanizması çalışmaktadır. Bu durum, 
yapılan analizlerin güvenilir olduğunda da bir kanıt oluşturmaktadır.   Nedensellik analizi Granger (1969) 
yöntemiyle yapılmış ve reel efektif döviz kurundan, Konya’nın ihracatına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi 
tespit edilmiştir.  

Bir ülkenin devalüasyon ile dış ticaret hadlerini etkilemesi, ithalat ve ihracat ürün arz ve talep esnekliklerinin 
büyük ya da küçük olmasına göre değişmektedir.  

Döviz kurlarına yön verenler ile bunlara yönelik olarak geliştirilen ekonomik ve siyasi politikalar yukarıda da ifade 
edildiği ülkelerin kendi dinamiklerine göre şekillenmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde (GOÜ) 
devletin ekonomiye müdahalesinin temel gerekçeleri makro seviyede kişi başına düşen gelirleri artırmak, 
istihdam artışını sağlamak, sanayileşme yoluyla kalkınmayı teşvik etmek, gelir dağılımının mümkün olabildiğince 
eşitlenmesini sağlamak, servet birikiminde yığılmanın önüne geçilmesi, ithal ara mal ve makine-techizata 
bağımlılığı azaltmak vb. şeklinde sıralanabilir. GOÜ grubunda yer alan Türkiye üzerinden bir değerlendirme 
yapıldığında kurlara yönelik hükümet müdahalesinin politika bağlamında ilk önemli ayağı 1980’li yıllarda serbest 
piyasa ekonomisine geçişle olmuştur. Bu dönemde enflasyonun aşağı çekilmesi ve büyüme hedefi güdülmüştür. 
Büyüme için ise yetersiz yerli hammadde ve ara malları için ithalat serbest bırakılmış ve ihracat özendirilmiştir. 
Liberalizasyon yoluyla büyüme ve kalkınma bağlamında politikalar izlenmiştir. Esasında GOÜ’lerin neredeyse 
tümünde bu şekilde bir politika izlendiği görülmektedir. 

Yaptığımız çalışma sonucu elde ettiğimiz ekonometrik hesaplamalar neticesinde ihraç mallarının talep 
esnekliğinin düşük olması planlanan ekonomi politikalarının pek tabiki kur sorunlarıyla uyumlu ancak süreklilik 
gösteren yapısal sorunları çözer özellikle olması gerektiği şeklinde yorumlana bilinir. 
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 ÖZ 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşan 11 Eylül 2001 terör saldırısı sonrası pek çok ülkenin döviz kurlarında 
ve uluslararası petrol fiyatlarında büyük dalgalanmalar meydana gelmiştir. Bu yıldan sonra petrol 
fiyatlarındaki değişmeler ülkelerin dikkatini çekmiştir. Ham petrol fiyatları Amerikan Doları üzerinden 
belirlendiğinden, petrol fiyatlarında meydana gelen değişimlerin ülkelerin döviz kurunu etkilediği 
görülmektedir. Dünya petrol ticaretinde önemli paya sahip olan Afro-Avrasya ülkeleri de bu 
dalgalanmalardan etkilenmiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, döviz kurları ile petrol fiyatları arasındaki 
oynaklık yayılma etkisini Afro-Avrasya ülkeleri için araştırmaktır. Oynaklık yayılma etkisinin ölçülmesinde 
Hafner ve Herwartz (2006) geliştirdiği yöntem kullanılmıştır. Bu yöntemin tercih edilmesinin nedeni, 
iktisadi dalgalanmaları içeren zaman serilerinde değişen varyansı dikkate alarak varyansta nedenselliği test 
etmesidir. 2002:01-2018:12 dönemi aylık veriler kullanılarak yapılan analiz sonucunda Afro-Avrasya 
ülkelerinde petrol fiyatlarından döviz kurlarına doğru bir oynaklık yayılma etkisinin varlığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, Petrol Fiyatı, Afro-Avrasya Ülkeleri  

Jel Kodu: F31, F41 

VOLATILITY SPILLOVER EFFECT BETWEEN CRUDE OIL AND EXCHANGE RATE: THE AFRO-EURASIAN 
COUNTRIES CASE 

ABSTRACT 

After the 11 September 2001 terrorist attack in the United States, large fluctuations occurred in the 
exchange rates of many countries and international oil prices. The changes in oil prices after this year 
have attracted the attention of countries. Since crude oil prices are determined in US dollars, changes in 
oil prices affect the exchange rate of the countries. Afro-Eurasian countries, which have a significant 
share in world oil trade, have also been affected by these fluctuations. In this context, the aim of this 
study is to investigate the effect of the spread of volatility between exchange rates and oil prices for Afro-
Eurasian countries. The method developed by Hafner and Herwartz (2006) was used to measure the 
effect of volatility spillover. The reason why this method is preferred is that it tests the causality in 
variance, taking into account the varying variance in time series including economic fluctuations. As a 
result of the analysis made by using monthly data for 2002: 01-2018:12, the existence of a volatility 
spillover effect from oil prices to foreign exchange rates in Afro-Eurasia countries was determined. 

Keywords: Exchange Rate, Crude Oil, Afro-Eurasian Countries 

Jel Codes: F31, F41 

GİRİŞ 

Döviz kuru, bir ülkenin ulusal parasının fiyatının başka ülkenin ulusal parası cinsinden ifadesidir. Nominal 
döviz kuru; iki ülke parasının karşılıklı göreli fiyatı olarak ifade edilirken, reel döviz kuru; iki ülkenin 
mallarının karşılıklı göreli fiyatı şeklinde tanımlanmaktadır (Eğilmez ve Kumcu, 2011: 381). Reel döviz kuru, 
bir ülkenin fiyat rekabetçiliğinin değerlendirilmesine imkân sağlayan önemli bir makroekonomik 
değişkendir ve gelirlerinin önemli bir kısmını ihracat faaliyetlerinden elde eden ülkeler için kilit bir 
ekonomik değişkendir (Dauvin, 2014: 52-53). Döviz kurları ile makro göstergeler arasındaki ilişki geçmişten 
günümüze en çok tartışılan konulardan biri olmuştur (Özlü ve Ünalmış, 2012: 1). Literatürde döviz 
kurlarında meydana gelen değişiklikleri etkileyen faktörlerden biri de petrole bağımlı ülkelerde uluslararası 
petrol fiyatlarıdır (Kaplan ve Aktaş, 2016:104-105). Birçok çalışmada petrol fiyatları ile döviz kurlarında 
meydana gelen değişimlerin karşılıklı birbirlerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır .  
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Petrol fiyatlarındaki bir şok petrol ihracatı yapan ülkenin refahında daha çok artış sağlarken, petrol ithalatı 
yapan ülkede ise daha çok refah kaybına yol açmaktadır (Kaplan ve Aktaş, 2016: 104). Ham petrol fiyatları 
uluslararası petrol piyasasında büyük oranda Amerikan Doları cinsinden işlem görmektedir. Bu nedenle, 
ülkelerde Amerikan Doları’nda meydana gelen değişiklikler küresel olarak hem ham petrol fiyatını hem de 
yerel olarak petrolün pompa ve enerji fiyatını etkilemektedir. Aynı zamanda petrolün arz ve talebine bağlı 
olarak petrol fiyatındaki önemli değişiklikler, başta döviz kuru olmak üzere pek çok makroekonomik 
değişkeni de etkilemektedir (Göcekli, 2016: 9).  

Petrol fiyatları döviz kurlarını pek çok kanaldan etkileyebilmektedir. Bunlardan ilki, petrol fiyatlarındaki 
dalgalanmaların hem petrol ihraç eden hem de petrol ithal eden ülkeler için GSYİH, enflasyon ve faiz 
oranları gibi iç ekonomik faaliyetleri etkilemesidir. Piyasada meydana gelen herhangi bir değişiklik, döviz 
kurlarında dalgalanmayı arttırmaktadır. İkincisi, uluslararası ham petrol işlemlerinin büyük kısmı ABD 
doları cinsindendir. Bu sebeple, ABD doları ile petrol ihraç eden ya da ithal eden bir ülkenin döviz kurunu 
doğrudan etkileyecek olan petrol fiyatlarındaki değişimler petrol dolarının akışını etkilemektedir (Volkov 
ve Yuhn, 2016: 18).   

Bu çalışmanın amacı, Afro-Avrasya ülkeleri özelinde döviz kurları ile petrol fiyatları arasındaki oynaklık 
yayılma etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada brent petrol fiyatları ile ilgili ülkelerin 
reel döviz kurları kullanılmıştır. Yapılan literatür taramasında petrol fiyatları ile döviz kurları arasındaki 
ilişkiyi araştıran kapsamlı bir literatür bulunmasına karşın, Afro-Avrasya ülkelerine dair çalışmalar oldukça 
kısıtlıdır. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Takip eden bölümde konu ile ilgili seçilmiş literatür 
incelenmiştir. Üçüncü bölümde veri seti, yöntem ve bulgular yer alırken, son bölümde ise sonuç yer 
almaktadır.  

LİTERATÜR 

Petrol fiyatı ile döviz kuru arasındaki ilişkiyi ilk inceleyen çalışmalar Golub (1983) ve Krugman’a (1983) 
aittir. Yazarlara göre, petrol ihraç eden ülke petrol fiyatları yükseldiği zaman ulusal paranın değerinde artış 
yaşayabilir ya da tam tersi durum olabilmektedir (Reboredo, 2012: 420). Bu çalışmanın amacı petrol 
fiyatları ile döviz kurları arasındaki oynaklık yayılma etkisinin ölçülmesi olduğundan, literatürde öne çıkan 
çalışmalara yer verilmiştir. Ayrıca, tek ülkeleri kapsayan ve çok ülkeyi kapsayan çalışmalar çerçevesinde 
literatür özetlenmiştir.  

Literatürde konuya ilişkin çok ülkeli analizlerde petrol ihracatçısı ülkeleri ele alan çalışmalardan; Habib ve 
Kalamova (2007), üç petrol ihracatçısı (Norveç, Suudi Arabistan ve Rusya) ülke için uzun vadede Rusya’da 
petrol fiyatları ile reel döviz kuru arasında bir ilişki tespit ederken, Norveç ve Suudi Arabistan için böyle bir 
durum söz konusu değildir.  Jahan-Parvar ve Mohammadi (2011), petrol ihraç eden 14 ülke için yaptığı 
analizinde, kısa dönemde 4 ülkede petrol fiyatlarından döviz kuruna doğru tek yönlü nedensellik, iki ülke 
için döviz kurundan petrol fiyatlarına doğru nedensellik, 4 ülke için ise çift yönlü nedensellik ve geriye 
kalan 4 ülke için herhangi bir nedensellik bulamamıştır. Volkov ve Yuhn (2016), 5 petrol ihracatçısı ülke 
(Rusya, Brezilya, Meksika, Kanada ve Norveç) için 1998-2012 yıllarında petrol fiyatlarındaki şoklara bağlı 
döviz kuru oynaklığının Rusya, Brezilya ve Meksika’da önemli olduğunu, fakat Norveç ve Kanada’da zayıf 
olduğunu tespit etmiştir. OPEC ülkelerini kapsayan analizlerde ise, Yousefi ve Wirjanto (2004), 1989-1999 
dönemi için yaptığı GMM analizinde döviz kurlarından petrol fiyatlarına doğru bir nedensellik tespit 
ederken, Nikbakht (2010) ise 2000-2007 dönemini kapsayan aylık verileri kullandığı çalışmasında reel 
döviz kuru hareketlerinde reel petrol fiyatlarının baskın olduğunu ve petrol fiyatları ile döviz kurları 
arasında uzun vadeli ilişki olduğunu gözlemlemiştir.           

Hem petrol ithalatçılarını hem de petrol ihracatçılarını analize dahil eden Lizardo ve Mollick (2010)’in 
yaptığı çalışmada net petrol ihracatçılarında petrol fiyatlarındaki artışın doların değer kaybetmesine yol 
açtığını tespit ederken, Reboredo (2012), 2000-2010 döneminde çeşitli ihracatçı ve ithalatçı ülkelerini 
içeren analizinde petrol fiyatları ile döviz kurları arasındaki ilişkinin zayıf olduğunu ve petrol fiyatlarındaki 
yükselmenin doların değer kaybetmesiyle ilişkili olduğunu ileri sürmüştür. Kaplan ve Aktaş (2016) ise, 5 
petrol bağımlısı ülke için 1995-2014 yıllarını içeren panel veri analizinde reel petrol fiyatlarındaki 
yükselmenin reel döviz kurunu pozitif etkilediğini belirlemiştir.  

Chaudhuri ve Daniel (1998), çoğu sanayi ülkesi için Bretton Woods sonrası dönemde ABD Doları cinsinden 
üretici fiyatları döviz kurları ve reel petrol fiyatları arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğunu tespit etmiştir. 
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Çok ülkeyi analizlerinde konu edinen ve ülke grupları üzerinde duran diğer çalışmalar ise şöyle 
özetlenebilir: Chen ve Chen (2007), G7 ülkeleri üzerine 1972-2005 dönemi için analizinde petrol 
fiyatlarının döviz kuru hareketlerinin temel kaynağı olduğunu söylemiştir ve petrol fiyatlarından döviz 
kurlarına doğru bir nedensellik tespit etmiştir. Turhan vd. (2014), G20 ülkeleri için 2000-2013 dönemine 
ait verileri kullandığı çalışmasında, petrol fiyatları ile döviz kurları arasındaki ilişkinin son 10 yılda 
yoğunlaştığını ve güçlü bir negatif ilişkili hale geldiğini ortaya koymuştur. Eslamloueyan ve Kia (2015) ise; 7 
MENA ülkesine dair 1985-2009 dönemi için uzun vadede reel döviz kurunun ana belirleyicilerinden birinin 
petrol fiyatı olduğunu ifade etmiştir.  

Amano ve Norden (1998), ABD ekonomisi için 1972-1993 dönemini kapsayan analizinde, Granger 
nedensellik ve ECM analizi ile kalıcı reel döviz kuru şoklarında petrol fiyatlarının etken kaynak olabileceğini 
göstermiş ve petrol fiyatlarından döviz kurlarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu tespit 
etmiştir.  Sadorsky (2000) ise, ABD ekonomisi için 1987-1997 dönemi verilerini kullanarak uyguladığı 
Granger nedensellik analizi sonucunda döviz kurundan petrol fiyatlarına doğru tek yönlü nedensellik 
olduğunu tespit etmiştir.  Zhang vd. (2008), 2000-2005 dönemini kapsayan analizde ABD Dolarının değer 
kaybetmesinin uluslararası petrol fiyatlarının yükselmesini teşvik edici etkisinin olduğunu öne sürmüştür.  

Literatürde tek ülkeyi kapsayan çalışmalardan; Aleisa ve Dibooğlu (2002), Suudi Arabistan için 1980-2000 
dönemi verilerini kullanarak yaptığı VAR analizinde döviz kurunu belirlemede petrol fiyatından daha çok 
petrol üretiminin etkili olduğunu tespit etmiştir. Camarero ve Tamarit (2002), İspanya’nın Avrupa Birliği 
üyesi karşısındaki ticarette rekabetinin değerlendirildiği çalışmasında, ülkelerin petrole olan bağımlılığı 
azaldıkça döviz kuru ile petrol fiyatları arasındaki ilişkinin anlamsız hale geldiğini, aksi durumda ise pozitif 
petrol şokunun İspanya’nın döviz kuru üzerinde negatif etkili olduğunu tespit etmiştir. Akram (2004), 
Norveç ekonomisi için 1986-1998 dönemini kapsayan petrol fiyatı ile döviz kuru arasında doğrusal 
olmayan ilişkiyi araştıran analizinde, petrol fiyatlarının 14 doların altında olduğu zamanlarda döviz kuru ile 
petrol fiyatı arasında güçlü bir negatif ilişkinin varlığı bulmuştur. Koranchelian (2005), Cezayir ekonomisi 
için 1970-2003 dönemi verileri ile yaptığı analizde, petrol fiyatlarının döviz kurunu belirlemede etken 
olduğunu belirlemiştir. Fakat tek başına yeterli olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Kutan ve Wyzan (2005), 
Kazakistan ekonomisi için 1996-2003 dönemi verilerini kullanarak Balassa-Samuelson modelini test ettiği 
çalışmasında Hollanda hastalığının belirtilerinin olduğundan bahsetmiş, petrol fiyatlarındaki değişikliklerin 
reel döviz kuru hareketlerinde etkili olduğunu ileri sürmüştür. Zalduendo (2006), 1950-2006 dönemi 
Venezuela ekonomisinde hata düzeltme modelini kullanarak gerçekleştirdiği analizinde, petrol fiyatlarının 
döviz kurunun belirlenmesinde etkili değişken olduğu, fakat tek başına yeterli olmadığını belirtmiştir. Çin 
ekonomisi için, Bénassy-Quéré vd. (2007), 1974-2004 dönemi verilerini kullanarak petrol fiyatlarında % 
10’luk bir artışın, uzun vadede doların % 4,3 oranında değerlenmesine neden olduğunu açıklamıştır. 
Yazarlar  ayrıca petrol fiyatından döviz kuruna doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu tespit etmiştir. 
Huang ve Guo (2007) ise, dört boyutlu yapısal VAR Modeli kullandığı çalışmasında 1990-2005 dönemini 
kapsayan verilerle Çin’de petrol fiyatlarında yaşanan bir şokun döviz kurunda az bir etkisi olduğunu 
gözlemlemiştir. Oomes ve Kalcheva (2007), 1995-2010 dönemi verileriyle Rusya için yaptıkları analizde 
Hollanda Hastalığını tespit etmiştir ve artan petrol fiyatlarının reel döviz kurunu etkilediğini, ama aşırı 
biçimde değerlendirmediğini öne sürmüştür. Narayan vd. (2008), 2000-2006 döneminde petrol fiyatındaki 
artışın Fiji dolarının değer kazanmasına yol açtığını bulmuş, petrol fiyatındaki % 10’luk bir artış Fiji 
dolarında % 0.2 oranında değer artışı yarattığını tespit etmiştir. Ghosh (2011), Hindistan üzerine yaptığı 
çalışmasında petrol fiyatlarında yaşanan artışın ulusal paranın değerinde düşüşe yol açtığını ortaya 
koymuştur, petrol fiyatında meydana gelen artışların döviz kurunda oynaklığa yol açtığını açıklamıştır.  
Adıgüzel vd. (2016), 2009-2015 dönemi Türkiye ekonomisi üzerine gerçekleştirdiği çalışmasında, petrol 
fiyatlarından döviz kurlarına doğru nedensellik ilişkisi tespit etmiş olup, bu ilişkinin asimetrik davranış 
gösterdiğini öne sürmüştür.  

VERİ SETİ, YÖNTEM VE BULGULAR 

Afro-Avrasya ülkelerinde döviz kurları ile petrol fiyatları arasındaki oynaklık yayılma etkisini araştırmak için 
2002:01-2018:12 dönemi aylık verilerinden yararlanılmıştır.  Uluslararası petrol fiyatları için brent petrol 
fiyatları (Oil) ve Tablo 1 de yer verilen Afro-Avrasya ülkelerinin reel döviz kuru endeksleri kullanılmıştır. Söz 
konusu petrol fiyatları verisi OPEC’in, reel döviz kuru serileri ise Bank for International Settlements (BIS) 
veri tabanından alınmıştır. 
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Tablo 1: Seçilmiş Afro-Avrasya Ülkeleri 
Suudi Arabistan (SA) Almanya (DE) Hindistan (IN) 
Türkiye (TR) Endonezya (ID) Japonya (JP) 
Çin (CN) Fransa (FR) Rusya (RU) 
İngiltere (UK) Güney Afrika (ZA)  
İtalya (IT) Güney Kore (KP)  

*Kısaltmaları parantez içinde verilmiştir 

Döviz kurları ile petrol fiyatları arasındaki oynaklık yayılma etkisi, her bir Afro-Avrasya ülkeleri için tek tek 
hesaplanmıştır. Serilerin durağanlıkları Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-
Shin (KPSS) Birim Kök Testleri uygulanarak araştırılmıştır. KPSS birim kök testinde amaç, gözlenen serideki 
determenistik trendin arındırılarak serinin durağan hale getirilmesidir. KPSS testinde kurulan birim kök 
hipotezi, ADF testleri için kurulan hipotezlerden farklılaşmaktadır. Sıfır hipotezi, serinin durağan olduğunu, 
buna karşılık alternatif hipotezler ise seride birim kök olduğunu göstermektedir (Sevüktekin ve 
Nargeleçekenler, 2010: 362). Yapılan birim kök test sonuçları Tablo 2’ de yer verilmiştir. 

Tablo 2: Birim Kök Testi Sonuçları 
 ADF KPSS 
 Sabitte Sabitte ve trendde Sabitte Sabitte ve trendde 
OIL -2.734433*** -2.561364 0.476747*** 0.326444 
EXC_SA -0.786573 -2.205495 0.451527*** 0.417231 
EXC_TR -1.164153 -3.738547** 1.757740 0.174001*** 
EXC_CN -0.973008 -3.221348*** 1.484240 0.166126*** 
EXC_UK -1.028475 -1.705521 1.223951 0.166913*** 
EXC_IT -3.802396* -3.618581** 0.404612** 0.239060 
EXC_DE -3.580981* -3.446488** 0.266193* 0.244920 
EXC_ID -0.840610 -3.268377** 1.643058 0.084254* 
EXC_FR -3.369444* -3.215076*** 0.297767* 0.282328 
EXC_ZA -0.559710 -3.354294** 1.395118 0.128543** 
EXC_KP -1.761656 -1.752228 0.321357* 0.197887*** 
EX_IN -1.159214 -2.587008 1.712399 0.144676*** 
EXC_JP -2.011023 -1.987182 0.209572* 0.204360*** 
EXC_RU -0.786573 -2.205495 1.413277 0.171670*** 
Test 
İstatistikler
i 

-3.462737 
-2.875680 
-2.574385 

-4.004132 
-3.432226 
-3.139858 

0.739000 
 0.463000 
 0.347000 

0.216000 
 0.146000 
 0.119000 

*Exc; Döviz kurlarını ifade etmektedir. 
Yapılan birim kök testi sonuçlarına göre, tüm değişkenlerin en azından bir birim kök testi sonucuna göre 
seviye değerlerinde durağan oldukları tespit edilmiştir. Oynaklık yayılma etkisinin ölçülmesinde Hafner ve 
Herwartz (2006)’ın geliştirdiği yöntem kullanılmıştır. Hafner ve Herwartz (2006)’ın oynaklık yayılma 
etkisinin ölçülmesinde yani varyans nedensellik testinde serilerde ki oynaklık GARCH (1,1) modeli ile 
hesaplanmaktadır. Serilerin gecikme değerleri Schwartz Bilgi Kriteri (SIC)’ne göre otokorelasyonun 
bulunmadığı minimum gecikmeler olarak belirlenmiştir. Gecikme uzunluğu belirlenirken maksimum 
gecikme uzunluğu 12 olarak alınmıştır.  Hafner ve Herwartz test sonuçlarına Tablo 3’ de yer verilmiştir. 
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Tablo 3: Hafner ve Herwartz Test Sonuçları 
 Döviz Kuru-> Petrol Petrol-> Döviz Kuru 
Suudi Arabistan 3.127 

0.2094 
-8.525* 
0.0141 

Türkiye 2.431 
0.2965 

8.172* 
0.0168 

Çin 4.623*** 
0.0991 

8.951* 
0.0114 

İngiltere 15.040* 
0.0005 

9.951* 
0.0069 

İtalya 17.182* 
0.0002 

8.979* 
0.0112 

Almanya 17.888* 
0.0001 

9.073* 
0.0107 

Endonezya 30.497* 
0.0000 

7.831* 
0.0199 

Fransa 14.172* 
0.0008 

8.949* 
0.0114 

Güney Afrika 0.781 
0.6767 

8.347* 
0.0154 

Güney Kore 2.001 
0.3677 

10.993* 
0.0041 

Hindistan 2.945 
0.2294 

7.951* 
0.0188 

Japonya 3.927 
0.1403 

9.426* 
0.0090 

Rusya 16.069* 
0.0003 

10.575* 
0.0051 

 

Yapılan analiz sonucunda, petrol fiyatlarından döviz kurlarına doğru oynaklığın yayıldığı görülmektedir. 
Çin, İngiltere, İtalya, Almanya, Endonezya, Fransa ve Rusya’da döviz kurlarından petrol fiyatlarına doğru 
oynaklık yayılırken, Suudi Arabistan, Türkiye, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan ve Japonya için böyle 
bir etki söz konusu değildir. 

SONUÇ 

Bu çalışmada döviz kurları ile petrol fiyatları arasındaki oynaklık yayılma etkisinin araştırılması için Hafner 
ve Herwartz (2006)’ın geliştirdiği yöntem kullanılmıştır ve 2002:01-2018:12 dönemi aylık veriler ile 
seçilmiş Afro-Avrasya ülkeleri analiz edilmiştir.  

Yapılan analizlerden elde edilen sonuçlar çerçevesinde, petrol fiyatlarından döviz kurlarına doğru 
oynaklığın yayıldığı görülmektedir. Çin, İngiltere, İtalya, Almanya, Endonezya, Fransa ve Rusya’da döviz 
kurlarından petrol fiyatlarına doğru oynaklık yayılırken, Suudi Arabistan, Türkiye, Güney Afrika, Güney 
Kore, Hindistan ve Japonya için böyle bir etki bulunamamıştır.  
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE LÜKS TÜKETİM ANLAYIŞI 

Özer Özçelik  

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 

Şükrüye Ece Görgü 

ÖZ 

İnsanoğlunun varoluşundan itibaren ihtiyaçların giderilmesine yönelik çözümlerin avcılık ve toplayıcılıktan, 
üretici tüketici ilişkisine dönüşmesi ile birlikte, insanların yaşamlarını sürdürebilmek adına zorunlu bir 
eylem haline gelen tüketim, devamlı üretme ve gelişmeye odaklı ve ihtiyaçlarını asla tatmin edemeyen, 
fizyolojik ihtiyaçlarının yanı sıra psikolojik ihtiyaçlarını temin etmeye çalışan insanoğlu tarafından ihtiyaç 
tüketiminden çıkarılmış ve gösteriş tüketimi halini almıştır. Kişiler hayatta kalabilecekleri kadar tüketim 
yapmak yerine duygusal doyuma ulaşabilmek adına yalnızca gösteriş amaçlı tüketim yapabilir duruma 
gelmişlerdir. Tüketimi etkileyen birçok psikolojik sebep bulunmaktadır. Yalnızca cinsiyet farklılıkları dahil 
tüketimi etkileyebilmektedir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve internet üzerinden sosyal medya ile 
sosyalleşmenin artması ile tüketim çılgınlığı sosyal medya ağlarında da görülmeye başlamıştır. Kişiler 
sosyal medya üzerinden sınıf farklılığı, gelir farklılığı gözetmeksizin ilgi duyduğu tüm ürünlere hatta 
hizmetlere sahip olma isteği barındırmaya başlamış ve algı yönetimleri ile kitleler halinde sosyal medya 
tüketimini bir akım haline getirmişlerdir. Tüketim olgusu amacından mı uzaklaşmıştır yoksa insanoğlunun 
varoluşundan gelen tüketim ihtiyacı ortaya mı çıkmıştır? Bu çalışmada kişilerin tüketim olgusuna nasıl 
baktıkları, ihtiyaç tüketimi mi yoksa yalnızca duygusal doyuma ulaşmak için, daha değerli hissetmek için 
algı yönetimi ile dikte edilen bir tüketim çılgınlığında mı olduğu açıklanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Lüks Tüketim, Gösteriş Tüketimi, Tüketim, Tüketici. 

LUXURY CONSUMPTION UNDERSTANDING: FROM PAST TO PRESENT 

ABSTRACT 

Since the existence of human being on earth, with the transformation of the solutions that meet the 
needs of human beings from hunting and gathering to production-consumer relationship consumption, 
which has become a compulsory action in order to sustain people's lives, has been removed from the 
need consumption by human being who focused on continuous production and development and has 
never been able to satisfy their needs and tried to provide psychological needs as well as psychological 
needs. People can consume now just for making a display to achieve emotional satisfaction instead of 
consuming as much as they need and survive. There are many psychological reasons that affect 
consumption. Even gender differences can affect consumption. Today, with the development of 
technology and an increase in socialization with social media through the internet, consumption frenzy 
can be seen in social media networks. People have started to desire to have all the products or services 
they are interested in on social media, regardless of the class differences and social differences and they 
have created the trend of social media consumption in masses with perception management. Is the 
phenomenon of consumption away from its purpose or the need for consumption is revealed which 
comes from the existence of human beings? In this study, the questions of “how people perceive 
phenomenon of consumption, do they consume to meet their needs or to fulfill emotional satisfaction, or 
if they are in a consumption frenzy to feel more valuable which is dictated by perception management” 
are tried to be explained. 

Keywords: Luxury Consumption, Display Consumption, Consumption, Consumer. 

GİRİŞ 

Tüketim geçmişten günümüze var olan ancak zamanla amacı yön değiştiren ve sosyal bir olgu halini alan 
bir eylemdir. İktisat bilimine bakıldığında tüketici homoeconomicus olarak tanımlanmaktadır. Yani 
seçimlerini yaparken reel kararlar veren, faydasını maksimum tutmaya çalışırken aynı zamanda en az fiyatı 
ödeme isteğinde olan bireylerdir. Bir homoeconomicus seçimlerini yaparken para ödeyerek satın alacağı 
mal veya hizmetleri karşılaştırır ve en akıllıca kararı verir. Ancak günümüzde tüketicilere bakıldığında 
seçimlerin yön değiştirdiği görülmektedir. 
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Günümüzde lüks tüketim, kişileri homoeconomicus olmaktan uzaklaştırmış ve satın alınacak mal veya 
hizmetin yaratacağı sükse daha önemli bir hale gelmiştir. Kişiler tüketim yaparken satın alacakları mal ve 
hizmetin fizyolojik ihtiyaçlarını karşılaması ya da hayatta kalmalarını sağlaması kriterlerini unutup 
beğenilme arzusu, tek olma arzusu ile tüketim yapar hale gelmişlerdir. Tüketiciler temel ihtiyaçlarının 
tümünü karşılayabilir hale geldikleri günümüz yüzyılında artık manevi ihtiyaçlarını tatmin arzusu duyar 
hale gelmişlerdir. Yalnızca temel ihtiyaçların karşılanması gereken zamanlarda hiçbir tüketici bir başka 
tüketiciye karşı barındığı ev, kullandığı saat, yıllarca üretimini bekleyip sahip olduğu özel bir çanta ya da 
taksitlerini henüz bitiremediği lüks spor arabası ile tatmin hissi duyamazken, temel ihtiyaçların bir rutin 
olarak karşılandığı günümüzde tüm bu tüketimler birer haz ve kendini kanıtlama yolu haline gelmiştir. 

Tüketimin bu yönünün değişimi, tüketim sonucunda beklenen ihtiyaçların yön değiştirmesi iktisat 
biliminde bir inceleme konusu halini almış ve önde gelen iktisatçılar bu değişimi sınıflandırarak 
tanımlamaya ve aydınlatmaya çalışmışlardır. Ünlü iktisatçı Veblen lüks tüketimde yaptığı sınıflandırmada 
iki güdünün varlığından söz etmiştir. Bunlarda ilki kişinin kendi ait olduğu sınıfında onlarla aynı düzeyde 
olduğunu göstermek, diğeri ise ait olmadığı sınıftan farklı olduğunu o sınıftakilere göstermektir (Tığlı ve 
Akyazgan, 2003: 22). 

Bu çalışmada tüketimin evrimleşmesi incelenerek tüketimi etkileyen ve yönünü değiştiren faktörler 
tanımlanmaya çalışılarak geçmişten günümüze tüketim ve lüks tüketim kavramları açıklanmaya 
çalışılacaktır. 

Tüketimin Tanımlanması 

İnsanlar var olduğundan itibaren yaşamak için tüketmişlerdir. Tüketim insanoğlunun hayatta kalabilmesi 
için gereklidir. Temel gıda maddelerinin tüketiminden zaman ilerledikçe sayısız mal ve hizmet tüketimine 
uzanan bir yol vardır. Kişiler önceleri yalnızca temel gıda maddeleri tüketerek hayatta kalırken sonraları 
ihtiyaçlar gelişmiş ve yönlendirilmiş böylece tüketimin seyri ve tanımlanması da gelişmiş ve değişmiştir.  

Tüketim zamanla temel ihtiyaçların karşılanması gerekliliği dışında kişilerin kendilerini kanıtlama ve tatmin 
etme yöntemine dönüşmüştür. Kapitalizmden önceki dönemlerde tüketim malların hemen tüketilip 
yerine yenilerinin üretilmesi olarak tanımlanırken kapitalizm sonrası dönemde Maslow’un ihtiyaçlar 
hiyerarşisindeki tüm ihtiyaçların tamamlanmasına kadar uzanmıştır. Tüketim sonucunda ulaşılan fayda 
yerine tüketilen ürünler önem kazanmaya başlamıştır (Hürmeriç ve Baban, 2012: 88).  

İnsanın varoluşundan itibaren içgüdülerinde bulunan farklı olma, üstün olma, özel hissetme, daha iyisine 
sahip olma gibi dürtüler teknolojinin ve üretimin gelişmesi ile ortaya çıkmış ve önü alınamaz bir hale 
dönüşmüştür. Tüketiciler içgüdülerinin ortaya çıkarılması ile birlikte adeta bir tüketim yarışına 
girişmişlerdir. 

 Statü, ekonomik gelir, yaş, sınıf farkı olmadan herkes tüm mal ve hizmetlere ulaşma arzusu içine 
düşmüştür. Ulaşılması istenilen asıl şey fayda olmalıyken tamamen mal ve hizmetlerin elde edilmesine 
bağımlı bir tüketim anlayışı gelişmiştir. 

Hedonizm ve Materyalist Tüketim Anlayışı 

Hedonizm günlük yaşamda tüketicilerin önüne çıkmaktadır. Hedonizme göre hayatın asıl amacı hazdır. 
Bencillik çoğu zaman hedonizm ile birliktedir. Ancak buradaki hedonizm yani haz, psikolojik hedonizmdir. 
Psikolojik hedonizm güdülenme ile açıklanabilir. Bencillik ve psikolojik hedonizmin birleştiği noktada 
tabiatı ile insan yaşayacağı hazzın en yüksek noktada olmasına odaklanır (Odabaşı, 1999: 78-82). Günümüz 
toplumlarında insanlar farklı olmaktan, üstün olmaktan, belki de toplumdan ayrışıp çok daha özel 
olmaktan büyük haz duymaktadır. Bunun temeline bakıldığında hedonizm ve bencillik olması şaşırtıcı 
değildir. Kişiler sosyal kimlikleri ne olursa olsun en içlerinde bencillik taşımaktadır ve bunun sonucunda en 
iyisine sahip olup en yüksek hazzı yaşama isteğine çoğu zaman karşı koyamamaktadırlar. 

Tüketicilerin bazıları tüketimi haz almak için yapma eğilimindedirler. Tüketimi, mal ve hizmet satın almayı 
diğer tüketicilerden farklılaşmak için yapmaktadırlar. Bu tüketicileri tanımlamak için hedonik tüketiciler 
terimi kullanılmaktadır. Tüketicilerin tüketimden aldıkları hazzı sürekli tekrarlama isteklerine hedonizm 
denilmektedir (Özdemir ve Yaman, 2007). Kişiler herkes gibi olmaktan kaçınmaktadır. Özel hissetme, farklı 
olma iç güdüleri ile kendilerini kanıtlamak için tüketim yaparlar. Kullandıkları, sahip oldukları mal ve 
hizmetleri diğer bireylere fazlasıyla göstermek, farklılıklarını hissettirmek onlarda özel oldukları hissini 
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uyandırır ve haz almalarını sağlar. Farklı olma hissini yaşayan kişiler bunu tekrar hissetmek istediklerinde 
yine tüketim yoluyla kendi sınıflarına ya da alt sınıflarına bunu tükettikleri mal ve hizmetler ile gösterip 
aynı hazza ulaşmayı hedeflerler. 

Kapitalizmin varlığı ile birlikte bireysel haz ve çıkarları ön planda tutan hedonizmin etkinliğinin arttırılması, 
kapitalizmin yenilenmesine katkı sağlamıştır. Tüketim amacından uzaklaşmış, tüketicilerin gösteriş ile 
tatmine ulaşması, tüketimin kendini kanıtlama için bir yol olarak görülmesi ile üst sınıfa ait olma isteği 
duyan kişilerin sahip olduklarını gereğinden fazla sergilemelerine neden olmuştur (Osmanlı ve Kaya, 
2014). Esasen hedonik tüketimlere bakıldığında tüketiciler satın alacakları mal ve hizmetin somut amacı 
dışında o mal veya hizmete soyut bir anlam yükleyip onu özelleştirip bu özelliğine inanırlar. Ve o ürüne 
veya hizmete sahip olmak için katlanmayı kabul ettikleri maliyet somut amaç olmaktan çıkıp kendi 
yükledikleri özel anlam halini almıştır (Odabaşı, 1999: 87). Bu davranış hedonik tüketicilerin özel olma 
arzularını gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktadır.  

Materyalizmde ise maddecilik ön plandadır. Manevi değerler, paylaşımcılık bir kenarı bırakılıp materyalizm 
sonucu olarak kişilerde bencillik, kıskançlık gibi özellikler ortaya çıkmaktadır. Materyalist toplumlar manevi 
değerlerden ve mutluluklardan sıyrılıp, daha çok mal ve hizmete sahip olmayı iyi yaşam olarak tanımlarlar. 
Bu durum en çok gelişmiş ülkelerde göze çarpmaktadır, sosyal amaçlardan çok materyalist amaçlar vardır 
(Odabaşı, 1999: 94-95). Maddeciliğin önem kazandığı bu toplumlarda bireyler için ihtiyaç duyulan bir mal 
veya hizmet olması durumunda bunun ihtiyaçlarına yönelik kısmı dışında satın aldıkları mal veya hizmetin 
statülerine ne kadar katkıda bulunacağı, sahip oldukları ürünlerle kendilerini nasıl hissedecekleri önemli 
hale gelmiştir. Ve seçim yaparken reel bir tüketici olmalarının yanı sıra marka değerlerini de hesaba 
katarak tüketim yapmaktadırlar. Materyalist toplumlardaki bu yönelim reklamlar aracılığıyla ve algı 
yönetimleriyle kullanılarak basit bir ihtiyaca yönelik olan bir ürünün bile, kabul görmüş bir marka logosu 
altında piyasaya sunulduğunda, muadili bir ürünle aynı üretim aşamalarından geçmiş, çoğu zaman aynı 
fabrikalarda üretilmiş malların, marka logoları altında reel ihtiyaçlar dışında duygusal ihtiyaçlarına, daha 
iyisine sahip olma güdülerine hitap ederek önemlilik düzeyi arttırıldığında materyalist bir tüketici için o 
ürüne arzu duyulması kaçınılmaz bir hal alır. Tüketiciler bu ürünlere sahip olduklarında hem fiziksel 
ihtiyaçlarını karşılar hem de kendilerini diğerlerinden ayrıştırarak önemli ve özel hissederler. 

Günümüzde tüketiciler sosyal uyum güdüsü ile materyalizm çerçevesinde temel ihtiyaçları için bile reel 
tüketici davranışlarından uzaklaşıp gösteriş tüketimine yönelir hale gelmişlerdir. Tüketiciler ihtiyaçlarına 
ulaşmayı amaç edinmek yerine satın aldıklarında o ürüne yükledikleri tatmin hissini karşılamayı 
hedeflemektedirler (Dal vd., 2018). İnsanların tüketim toplumu haline dönüşmesi ya da dönüştürülmesi ile 
birlikte tüketim, reel ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir eylem olmaktan çıkmış, bireyler arası bir gösteriş 
savaşına dönüşmüştür. 

Modernleşme ile birlikte sanayi sonrası dönemde yaşamlarımız tüketim üzerine kurulu hale gelmiştir. 
Tüketim döngüsüne bağımlı hayatın bizlere adeta dikte edilmesiyle kişiler tüketime farklı anlamlarda 
yükleyerek ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlere ulaşmayı bir prestij ve statü meselesi haline getirmişlerdir 
(Öztürk ve Nart, 2016: 46).  

Alışveriş yapan bir tüketicide iki tip davranış beklenebilir. Bunlardan ilki olan yararcı tüketim tüketicinin 
satın alacağı ürünün işlevsel ve nesnel özelliklerine göre karar vermesidir. İkincisi ise hedonik tüketici 
davranışlarıdır. Bu durumda tüketiciler satın alacakları ürünle ilgili estetik kaygısı duyar, hayal kurar. Kişiler 
alışverişleri sonucunda gerçeklere karşı duyduğu hoşnutsuzluktan uzaklaşmayı hedefler. Tüm bunlar 
hedonizmin sembolik oluşunu gösterir (Odabaşı, 1999: 90). Kişinin alışveriş sırasında kararlarını etkileyen 
iki beklentide en iyi seçeneğin belirlenmesi için ölçüt olarak kullanılır. Çoğu zaman kararı iki beklenti 
birlikte yönlendirir. Tüketicilerin tercihleri incelenirken yalnızca tek güdülemeye dikkat etmek elbette ki 
doğru sonuçlar vermez. İlk önce kendi faydasını düşünen, temelinde ekonomik kaygı güden bireylerin 
kararlarının her iki güdüleme ile birlikte incelenmesi doğru olacaktır (Odabaşı ve Barış, 2002: 106-107). 

Veblen’ci Tüketim Aylak Sınıf 

Gösteriş ve gösteriş amaçlı tüketim sonradan oluşmamıştır. Aksine varlığı eski dönemlere dayanmaktadır. 
İnsanoğlu eski zamanlarda da kendilerini ayrıştırma, kabul görme gibi istekler içerisinde olup gösteriş 
tüketimi yapmıştır. Veblen’e kadar gösteriş tüketimi bilimsel açıdan incelenme şansı bulamamıştır (Güllülü 
vd., 2010: 106). Veblen çalışmasını sınıf farklılıklarına dayandırmış ve aylak sınıf olarak nitelendirdiği zümre 
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için betimlemelerde bulunmuştur. Veblen’e göre aylak sınıfın en gelişmiş şekli barbar kültürünün en üst 
aşamasındaki toplumlarda gözlenmiş ve sınıf ayrımlarının katılığı dikkat çemiştir. Aylak sınıf mensupları 
papazdan sonra gelen sınıftır. İcra ettikleri işlerin farklılık göstermesine karşın endüstriyel faaliyetlerde 
bulunmamaları ekonomik özelliklerinin ortak noktasıdır (Veblen, 2005: 19-20).  

İnsanların eğlenme anlayışları, dış görünümleri gibi bir tüketim zincirini yeni yaşam tarzı olarak tanımlayan 
ve gösteriş tüketimi olarak inceleyen Veblen, klişeleşmiş aidiyet normları yerine tüketimin kişilerin aidiyet 
duygusundaki yerine önem verir. Modernleşme süreci ile birlikte Veblen’in ortaya attığı tüketim kuramı 
ışığında şekillenen gösterişçi tüketim olgusuna göre insanlar kendilerini ifade etme amaçlı, sosyal statü 
endişesi ile tüketim yapar hale gelmiştir (Hürmeriç ve Baban, 2012: 91-92). Gösteriş tüketimi kavramı her 
zaman var olmasına karşın ilk kez Veblen’in Aylak Sınıfın Teorisi adlı kitabında kavramlaşmıştır. Bu kavrama 
göre insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için ucuz ürünlerle yetinebilecekken, toplum içindeki statülerini, 
yaptıkları tüketim ile ihtiyaçlarını gidermenin yanı sıra içinde bulundukları sosyal çevreye karşı daha 
gösterişli ve ayrıcalıklı bireyler olduklarını gösterme düşüncesi ile toplumca kabul görmüş, ucuz olmayan, 
markası kişiler tarafından bilinen ve beğeni gören ürünleri seçer hale gelmişlerdir. Kişiler daha pahalı 
ürünleri tercih ettiğinde o ürünün ihtiyaca yönelik faydasına ek olarak başka faydaları da satın almış 
olurlar. 

Gösteriş tüketimi farklı amaçlarla yapılabilir. Kişiler kendi bireysel tatminlerini sağlamak amacıyla, içlerinde 
ait olduklarını düşündükleri sınıf bireyleri gibi hareket etme ve bunu çevreye gösterme güdüsüyle ya da 
aidiyet duygusu besledikleri sınıf üyelerinin yanında yer alabilmek, onlarla iletişim içinde kalabilmek içinde 
gösteriş tüketimini gerçekleştirebilirler. Bu tüketimler sonucunda gösteriş tüketimine bağlı fayda ortaya 
çıkar (Bozacı, 2015: 215). Veblen’e göre aylak sınıfın en belirgin örnekleri Feodal Avrupa ve Feodal 
Japonya gibi barbar kültürünün en üst aşamalarının yaşandığı bölgelerde görülmüştür. Bu toplumlarda 
belirli sınıf ayrımları vardır ve bu ayrımlar arasındaki sınır büyük bir özenle korunur. Bu sınıflardaki en 
önemli farklılık sınıfa özgü çalışma alanlarıdır. Üst sınıflar toplum tarafından şerefli görülen işlerde çalışır 
ve sınai işlerden uzak tutulur (Güleç, 2015: 67).  

Veblen’e göre gösteriş için yapılan tüketimler israftır. Ancak tüketiciler satın aldıkları ürün ve hizmetleri 
yalnızca gösteriş değil ihtiyaç olarak da görür ve benimserler. Kullanmak istedikleri ürün veya hizmete 
ihtiyaçları olduğuna inanarak tüketimi gerçekleştirirler (Çelik, 2013: 181). Bunun sonucunda gösteriş 
tüketiminden rahatsızlık duymazlar aksine tatmin duyguları katlanarak artar. İnsanoğlu varoluşundan 
itibaren inançlı ve aidiyet duygusu barındıran varlıklardır. Gösteriş tüketimine eğilimli kişilerin üst sınıfa 
duyduğu aidiyet duygusu ve tüketiminden kaynaklı sağlayacağı faydaya inancı, bunun sonucunda büyük 
bir bağımlılık doğurmaktadır. Kişilerin gösteriş tüketiminden vazgeçemeyişi de bundan kaynaklıdır. 
Gösteriş tüketimindeki israfı fark edemeyip, ihtiyaçlarını daha ucuz ürünlerle de giderebileceğinin farkına 
varamayıp gösteriş tüketimi batağına düşen kişilerin ihtiyaç duyguları gün geçtikçe, tüketim arttıkça 
katlanarak fazlalaşır ve o sınıfa ait olmasalar dahi başka bireylerinde gösteriş tüketimine yönelmesine 
sebep olur. Gösteriş tüketiminde ürün veya hizmet satın alınırken ihtiyaç duyulan, ürün veya hizmetin 
faydası, özellikleri dikkate alındığı düşünülse de tamamen statüyü, satın alma gücünü göstermektedir. 
Geçmişte olduğu gibi bugün de statü için tüketim anlayışları şekillenebilmektedir. Tüketim içinde bazı 
ürünler statü göstergesi olarak kullanılabilmektedir. İnsanlar bunun için özellikle belli markaları tercih 
edebilmektedir (Sabuncuoğlu İnanç ve Özdemir, 2018: 9-10). Bireylerin ihtiyaçlarını giderebilmesi için 
türlü yol ve fiyat varken özellikle fiyatı yüksek, markası bilinen, üst sınıf denilebilecek bir kesimin kullandığı 
ürünler tercih ediliyorsa burada gösteriş tüketiminden söz edilebilmektedir. Kişilerin asıl ihtiyaçlarını 
gidermek için reel davranışlar sergilemesi beklenebilir. Ancak kullan at toplumunun bireyleri olan kişilerin 
ihtiyaçları hala daha gerçek ihtiyaç mıdır yoksa tamamen gösteriş için yapılan lüks tüketim midir bilinmesi 
gerekir.  

Günümüz bireyleri kullandığı ve ihtiyacını giderdiği bir ürünü gördüğü bir reklam ile kolayca saf dışı bırakıp 
aynı ihtiyaca yönelik farklı markanın bir ürününe yönelebilmektedir. Bu şekilde tutum sergileyen bir 
bireyin yaptığı tüketim her ne kadar ihtiyaç tüketimi olarak gösterilmeye çalışılsa da tamamen gösteriş 
amaçlı lüks tüketim halini almıştır. Ancak toplumlarda ne yazık ki bu şekilde gerçekleştirilen lüks 
tüketimler belli bir zümreye aitliği ifade ettiği için bu tüketimleri gerçekleştirebilen kişiler saygınlık 
kazanmaktadır. Emek ve iş gücünün değer görmediği statü ve gösteriş tüketimi yarışlarının ön planda 
olduğu bu toplumlar Veblen’in aylak sınıf olarak adlandırdığı toplumlardır. Her zaman var olan ancak 
Veblen’in bakış açısı ile şekillenen ve literatürde yer bulan gösteriş tüketimi ile Veblen iktisada farklı bir 
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bakış açısı kazandırmış ve iktisadın sosyal bir bilim oluşuna, insan davranışları ve güdüleri ile ne kadar 
şekillenip yönlendiğine dikkat çekebilmiştir (Turan vd., 2015). 

Gösteriş Tüketimi 

Gösteriş tüketimini bazı sosyologlar lüks markaların belli bir imajının var olması ve tüketicilerin bu imajdan 
faydalanmak adına tercihlerini şekillendirmesi olarak tanımlamaktadırlar. Lüks markanın kişilere göre 
değişmesi sebebiyle kesin bir tanımı olmamakla birlikte yapılan farklı tanımlar aynı cevapları vermektedir. 
Örneğin bir tanıma göre lüks, bireylere mutluluk, rahatlık, tatmin hissi veren düşkünlüktür denilebilir 
(Kablan Günay, 2015). Sosyal sınıfların varlığı, bireylerin ekonomik gelirleri arasındaki uçurumlar göz 
önüne alındığında lüks nedir sorusuna birçok farklı kesimden birçok farklı cevaplar alınabilir. Lüks marka, 
gelir guruplarına ve sosyal guruplara göre farlılık gösterebilir. Bu kişilerin yaşadıkları hayatlarla, 
beklentileriyle ilgili bir durum olabilir. Ancak sonuç olarak tüm kesim ve sınıflarda lüks, kişileri rahat 
ettiren, huzur veren, iyi ve farklı hissettiren bir kavram olarak düşünülebilir.  

Gösteriş tüketiminin temelinde enderlik prensibi vardır. Bireyler kullandıkları ya da kullanmayı düşledikleri 
lüks markanın ne kadar az kişi tarafından ulaşıldığını bildiklerinde o lüks markadan tüketim 
gerçekleştirdikten sonra tatmin hisleri de o kadar fazla olacaktır. Örneğin bir lüks markadan tüketici ilk kez 
tüketim gerçekleştiriyorsa daha sonra yapacağı tüketimlere kıyasla çok daha fazla haz duyacak, kendini 
özel hissedecektir (Tığlı ve Akyazgan, 2003: 23). Bilinen bir lüks markadan ilk kez ürün satın alan tüketici, o 
markaya ilk kez ulaşmanın, o marka değerine imkanları ile sahip olmanın hazzını yaşarken, daha sonraki 
aynı lüks markadan ürün alımlarında tüketicinin markaya daha önce ulaşabilmiş olması aldığı hazzı 
azaltacaktır. Bu da esasen enderlik prensibi ile ilgili olabilir. Tüketici lüks markaya ulaştıktan sonra o lüks 
markaya atfettiği değer zayıflamış olacaktır. 

Veblen’in aylak sınıf olarak isimlendirdiği kesim tüketimi amacından uzaklaştırmış ve farklı anlamlar 
yüklemiştir. Tüketimi diğerlerinden ayrışmak, farklı olmak için gerçekleştiren bu kesim gösteriş tüketimi 
yapmaktadır. Çoğalan meta üretimleri gösteriş tüketiminin nedenlerindendir. Gösteriş tüketimini 
benimseyen kesimler için bu metalar ayrışmanın, farklılaşmasının göstergesi halini almıştır (Hürmeriç ve 
Baban, 2012: 99). Yani anlaşılacağı üzere ya lüks markaların, firmaların tüketicinin algılarını yönlendirmesi 
ile ya da tüketicinin atfettiği değerle belki de hiçbir farkı olmamasına rağmen farklılaştırılan ürünler, 
tüketiciye tatmin ve doyum hissine taşıyacak birer basamak halini almış olur. Tüketici için o üründe 
sağladığı gerçek fayda adeta görünmez olup, lüks markadan ürün satın almış olmanın faydasını yaşar hale 
gelir. 

 Zaman içinde tüm dünyada ekonomik anlamda büyük değişimler yaşanmıştır. Bu değişimler elbette ki 
tüketime de yansımıştır ve tüketim kavramı yeniden şekillenmeye başlamıştır. Önceleri yalnızca ihtiyaca 
yönelik olan tüketim anlayışı, üst gelir seviyesindeki insanların algılarının ve isteklerinin değişmesi ile 
birlikte lüks tüketim halini almıştır (Çelebi ve Pırnar, 2017: 366). Lüks tüketim yapan üst gelir kesimine 
sahip bireyler tüketim algısının değişimi ile birlikte gösteriş tüketimi yapmaya başlamışlardır. İnsanoğlu 
tüketim toplumu halini aldığından beri, ürünlerin işlevleri tüketim için bir kriter olmaktan çıkmıştır. Bunun 
yerine kişilere satın alacakları ürünlerin hissettireceği duygular, sembolik faydalar önem kazanmıştır. Tüm 
bunlar aslında marka olgusunu almıştır (Baumgarth vd., 2008: 536). Marka gösteriş tüketimi için benzersiz 
bir zemin hazırlamaktadır. Bir ürün marka ise özeldir, özelliklidir ve enderdir düşüncelerini akla getirmekte 
ve gösteriş tüketimine eğilimli bireylerin yaptıkları tüketimlerde onlara özel olma hazzını yaşatmakta ve 
farklı hissetmelerini sağlamaktadır. Lüks markalar günümüzde belli bir kesime hitap etmektedir, ulaşılması 
zordur. Çünkü ürün fiyatları üst gelir sınıfına hitap eder niteliktedir. Sıradan bireyler lüks marka tüketimi 
elbette ki yapmaktadır. Ancak lüks markaların daimi tüketicileri olan üst gelir sınıfı mensupları belki de 
tüketimlerini bir alışkanlık haline getirmişlerdir. Ancak sıradan bireyler için lüks markaya ulaşmanın birçok 
sonucu vardır. Lüks markaların daimi müşterisi haline gelmiş tüketiciler ile ilk kez lüks marka tüketimi 
deneyimleyecek sıradan bireyler arasında gerçekleştirilen tüketim için oldukça fazla fark bulunabilir. 
Bunun nedeni sıradan bireyler için doyumsuzluk ya da lüks tüketime duyulan açlık, üst gelir sınıfı mensubu 
içinse doyuma ulaşma, lüks markanın sıradanlaşması olabilir. Lüks tüketimde en önemli olgulardan birisi 
ürüne ya da markaya atfedilen değerdir. Önceki bölümlerde de çok kez bahsedildiği gibi lüks markadan 
tüketim yapan birey yalnızca ürün satın almaz, ürüne ya da markaya atfettiklerini de satın almış olur. Bu 
da tüketicinin doyuma ulaşması ya da atfettiklerini bulamaması halinde zayıflayacak bir durumdur.  

Moda olan ürünler materyalist kesim tüketiciler tarafından statü göstergesi olarak sıklıkla tercih 
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edilmektedir (Öztürk ve Nart, 2016: 47). Markalar sayesinde kolaylıkla moda haline getirilebilen ürünler 
tüketiciler üzerinde büyük bir etki yaratmakta ve kuvvetli bir satın alma isteği uyandırmaktadır. Moda 
belirleyici, üstün görülen sınıf mensupları tarafından kullanılan, lüks marka aracığı ile piyasaya sürülmüş 
yeni bir ürün, herhangi bir tüketicinin zevkine hitap etmese dahi, ürünü kullanan kişinin moda belirleyici 
olması nedeniyle, tüketim algısını kolaylıkla etkileyebilmesi ve ürünün lüks marka aracılığı ile piyasaya 
sürülmesi, materyalist bir tüketici için ürünü cazip hale getirmeye, statü için ürünü satın alma isteği 
duymasına yetecektir. 

Tüketicilerin gösteriş tüketimi ile statü elde etmeye çalışması esasen şaşılacak bir durum değildir. İnsanlar 
statü için tüketim yapabilir ve yapılan sosyo-biyolojik açıklamaya göre bu arayış hayvanlarda da 
mevcuttur. İnsanlarda bulunan statü arayışı irdelendiğinde görülüyor ki moda olan bir ürünün başka 
tüketiciler tarafından kullanımı, tüketim kararlarını etkileyebiliyor (Açıkalın ve Erdoğan, 2004: 12). Bu 
durum tüketim toplumuna dönüştürülmüş bireyler için, tüketimin çok kolay bir şekilde 
yönlendirilebilmesini sağlamaktadır. 

Gösteriş tüketimi gerçekleştirenler, kullandıkları ürünleri çevrelerinde anlatarak, bu ürünlerin kendilerine 
kattığı itibardan yararlanmayı amaçlarlar (Boğa ve Başcı, 2016: 465). Tüketiciler bir ürünü satın 
aldıklarında ya da kullandıklarında, elde etmeleri gereken faydaya tam anlamı ile ulaşmış olmazlar. Bu 
fayda seviyesine çıkabilmeleri için gösteriş amaçlı yaptıkları tüketimden, çevrelerinde bahsetmek, ürünü 
anlatmak, markasını dile getirmek tüketicilerin haz duygularını güçlendirir. Ürüne sahip olabildiklerini 
diğer insanlara gösterme isteği çoğu zaman tüketicilerde bulunmaktadır.  

Daha önceki bölümlerde de söz edildiği gibi gösteriş tüketimi insan doğasında eskiden beri var olan bir 
olgudur. İnsanoğlu, tanımlaması yapılmadan bile gösteriş tüketimi yapmaktaydı. Bu sebeple gösteriş 
tüketimini yalnızca lüks markalara ve üst sınıflara atfetmemek gereklidir. Maddi durumu yeterli olmayan 
tüketicilerde gösteriş tüketimi yapabilmektedir. Üst gelir sınıfına mensup olmayan tüketiciler, lüks 
markalar haricindeki satın aldıkları ürünlerle gösteriş tüketimi yapma eğilimine girebilirler (Bozacı, 2015: 
214). Bir tüketicinin gösteriş tüketimi yapması için kendini gösterme eğiliminde olması yeterlidir. Bu 
eğilime sahip olan tüketiciler gösteriş amaçlı tüketimine daha çok önem vermektedir (Güllülü vd., 2010: 
106-107). 

Toplumdaki tüm sınıflar için gösteriş tüketimi kavramı geçerlidir. Tüketiciler her zaman üst sınıfa geçme 
isteğindedirler. Bunu gerçekleştirebilmek adına uygulayabilecekleri en kolay yöntem ise tüketimdir 
(Sabuncuoğlu İnanç ve Özdemir, 2018: 11). 

Sosyalleşme ve Sosyal Medyanın Lüks Tüketim ve Lüks Tüketim Eğilimine Etkileri 

Sosyalleşme bireylerin içinde bulunduğu kültüre ve çevreye uyum sağlama süreci olarak düşünülebilir. 
Sosyalleşme süreci gerçekleşmediği taktirde toplumlar var olamazdı (Ateşoğlu ve Türkkahraman, 2009: 
215-216). Doğadaki diğer canlılar gibi insanoğlunun da birlikte yaşamaya, başka bireylerden, olaylardan 
etkilenmeye ihtiyacı vardır. Sosyalleşme insanoğlunun hayatın içinde varlığını sürdürebilmesini, benliğini 
oluşturabilmesini, yeni öğrenimler kazanmasını olanaklı hale getirir. Sosyalleşen insanoğlu, yaşadığı 
olumlu ve olumsuz deneyimleri başkaları ile paylaşır. Tüketim açısından sosyalleşme irdelendiğinde, 
tüketicilerin tüketim için sosyalleşme ile birbirini etkilemesi belki de en kolay yöntemlerdendir. 

Sosyalleşmede tüketici davranışlarını etkileyen ilk faktör ailedir. Tüketici olma olgusu bireye öncelikle 
ailede kazandırılır daha sonra birer tüketici haline gelen bireyler arkadaş ortamındaki sosyalleşmeden 
kolaylıkla etkilenerek tüketim eğilimlerini şekillendirebilirler. Özellikle genç bireyler arkadaş çevresinde 
marka ürün olgusundan kolaylıkla etkilenebilmektedir. Medya ile de tüketici davranışları kolaylıkla 
yönlendirilebilir duruma gelmiştir (Dal vd., 2018: 71). Örneğin hayvansal deneyler yapan markalardan 
alışveriş yapmak istemeyen bir tüketici, medya aracılığı ile kolaylıkla istenilen markaya yönlendirilebilir. 
Günümüzde büyük markaların sıkça kullandığı bir yöntem olan, alt marka oluşturmak tüketici 
davranışlarını yönlendirebilen etkili bir yöntemdir. Bir tüketici severek kullandığı lüks markasını hayvan 
deneylerinden duyduğu rahatsızlık için bıraktığında, lüks markanın tüm bu deneyleri tamamlayıp, son 
aşamasını farklı ve hayvan deneyi yapmayan tesislerde gerçekleştirmesi ile piyasaya sürdüğü ürün medya 
araçları ile özellikle de sosyal medya ile temiz içerikli bir marka gibi yansıtılıp tüketici algısı 
yönlendirilebilmektedir. Sosyal medya kullanımının oldukça arttığı günümüzde, doygunluğa ulaşıp 
televizyon gibi kitlelere ulaşım araçlarını kullanmayı tercih etmeyen lüks markaların bile, tüm tüketici 
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portföylerine rahatlıkla ulaşım sağlayabilmektedir. Daha önceleri lüks marka sınıfına girmeyen markalar 
için dahi, yüksek ücretler ödenip, halk çoğunluğu tarafından tanınan kimseler, halka ulaşmak, tüketim 
eğilimlerini yönlendirmek için kullanılırdı. Ancak son zamanlarda, sosyal medya üzerinden kullanıcıların 
gördüğü ürünler, o ürünü kullanan kişinin sosyal statüsü, tüketicilerin harcamalarını yönlendirmektedir. 
Gördüğü kişilerle aynı statüde olma isteği duyan tüketici, bu hazza ulaşabilmek için o ürüne karşı satın 
alma isteği duymaktadır. 

Arkadaş ilişkileri kadar akran ilişkileri de tüketimi yönlendiren faktörlerdendir. Çoğunlukla gençler arasında 
etkili olan bu yöntem sosyal medya aracılığı ile yeni ürün ve markalara ulaşmasına olanak sağlamakta, 
tüketim kararlarını etkilemektedir (Balıkçıoğlu ve Volkan, 2016: 314). 

Cinsiyet Farklılıklarına Göre Tüketim Anlayışı 

Tüm tüketiciler farklı kişilik özelliklerine sahip birer bireydir. Her bireyin tüketim anlayışı, ihtiyacı ve 
tercihleri birbirinden farklıdır. Bireyler arasındaki bu farklılıkları cinsiyetlere ayırarak kadın ve erkek 
tüketim eğilimi olarak incelemek mümkündür. Çünkü yapılan araştırmalar ile kadın ve erkek tüketicilerin, 
satın alma kararında aynı kriterleri göz önünde bulundurmadığı ortaya çıkarılmıştır (Çekiç, 2016:40). Aynı 
zamanda cinsiyetin tüketim üzerindeki etkisini incelemek için yapılan başka araştırmalara göre cinsiyet 
lüks tüketim eğiliminde önemli ve belirleyici bir role sahiptir. Araştırmalar kadınların lüks tüketim 
eğiliminin daha fazla olduğunu göstermiştir (Aslay, vd., 2013: 46). Psikolojik açıdan bakıldığında kadın ve 
erkeklerin tüketimde farklı değişkenleri esas alıp karar vermeleri şaşılacak bir durum değildir. Erkekler 
doğaları gereği daha işlevsel özelliklere dikkat ederken kadınlarında aynı şekilde doğaları gereği daha çok 
estetik kaygısı ile satın alma sürecinde karar aldığı düşünülebilir. Bir kadın rahatlıkla çevresinde gördüğü 
ve beğendiği bir ürüne karşı tüketim eğilimi gösterebilir. Estetik olarak ürünün kadın tüketiciye hitap 
etmesi, satın alma isteği uyandıracaktır. 

Özdemir ve Yaman (2007: 89) yapmış oldukları çalışmanın sonucunda bilinen tüketici davranışları 
haricinde hedonik alışverişin cinsiyetlere göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır. Farklılığın sebebi 
ise kadın tüketicilerin alışverişten haz duyma eğiliminde olmasıdır. Kadın tüketici için alışveriş haz alınacak 
bir durumdur. Fakat erkek tüketiciler hedonik alışveriş bağlamında daha çok rasyonel tercihlerde bulunma 
eğilimi göstermektedirler. Kadın tüketicilerin erkek tüketicilere göre hedonik alışverişten daha çok 
heyecan duyduğu araştırmanın sonuçlarına göre söylenebilir. 

Kadınların erkeklere oranla gerçekleştirdikleri faaliyetlerde daha çok duygusal davranması, hedonik 
tüketimde neden erkeklerden daha çok hedonik davrandığının açıklaması olabilir (Kükrer, 2011: 85). 

Sonuç 

Tüketim kavramı basit bir olgu gibi gözükse de incelendiğinde böyle olmadığı gözükmektedir. Tüketim 
“insan yaşamak için tüketir”den çok daha fazlasıdır. Eski çağlarda insanlar hayatta kalmak için tüketse de 
temel ihtiyaçlar daha kolay karşılanabilir duruma geldikten sonra tüketime farklı anlamlar yüklenmiştir. 
İnsanlar tüketimi bir ayrışma aracı olarak kullanmayı keşfettikten sonra daha da karmaşık bir hal almıştır. 
İnsanoğlu tüketimde farklı eğilimler göstererek, kendilerini özel hissetmeye, tüketimden haz duymaya ve 
yalnızca tüketmek için tüketmeye başlamışlardır. 

Rasyonel davranışlar göstermesi beklenen insanlar karar alırken faydalarını düşünmekten çok 
tüketimlerinden duyacakları hazzı hesaplar duruma gelmişlerdir. İnsanoğlunun bu derecede tüketim 
çılgınlığına kapılmaya başlaması elbette ki sanayi devrimi ile birlikte başlamıştır. Eskiden temel ihtiyaç 
maddelerini bile stoklamak durumunda olan insanoğlu, kolay üretim sayesinde istediği mala istediği 
zaman ulaşabilecek düzeye gelmiştir. 

Yeni Dünya düzeni olan kapitalizmin ayakta kalabilmesi için tüketici rolü üstlenen bireylerin tüketim 
çılgınlığı içinde kalması gerekmektedir. Zaten içinde daha fazlasını isteyen, en iyisine sahip olmayı 
düşleyen, kendini olduğu sınıftan daha üstte görmeyi hedefleyen bir bencillik barındıran insanoğlu 
kitlelere ulaşım aracı olan televizyon, radyo, gazete, dergi gibi materyallerle reklamlar aracılığı ile daha çok 
tüketime yönlendirilmiştir. Lüks tüketimin reklamlar aracılığı ile insan hayatına girmesi sonucunda üst gelir 
grupları haricinde de devamlı lüks marka tüketicisi olmayan ancak her fırsatta alışverişlerini aitlik 
duydukları sınıflara yönelik üretim yapan markalardan karşılama isteği duyan sınıflarda bu markalara 
yönlendirilmiştir. Zaten belli bir tüketici skalası olan lüks markalar sıradan ya da alt gelir grubuna mensup 
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insanların hayatlarına sızmış ve onlara haz duymanın bir yolunu göstermiştir. 

Özellikle günümüzde tüketicilerin yönlendirilmesi çok daha kolay yapılabilmektedir. Hayatlarımıza sosyal 
medyanın girmesi ile markalar büyükten küçüğe tüm tüketici portföylerine rahatlıkla ulaşabilmektedir. 
Son zamanlarda arttırılan tüketici portföy ve ihtiyaçlarına yönelik araştırmaların sonuçları ile kolaylıkla 
bireylerin dikkatini çekmekte ve tüketim algılarını lüks markalara çevirebilmektedir. Böylelikle tüketim, 
lüks tüketimle birlikte bir üstünlük göstergesi, haz duyma aracı halini almıştır. 

Bunun önüne geçilmesi zor olsa da tüketicilerin bilinçlendirilmesi, eğitim düzeylerinin artması azalmasını 
sağlayabilecek bir durumdur. Renklere, reklamlara, o malı kullanan kişilerin sınıflarına bakarak tüketim 
yapan tüketiciler yerine, bilinçli, tüketmek istediği ürünü ihtiyacına yönelik satın alabilen tüketicilerin 
sayılarının arttırılabilmesi, günümüzün gösterişçi ve kullan atçı tüketim anlayışının önüne geçebilir. 
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ÖZ 

Günümüz bilgi toplumunda teknolojinin en üst düzeyde kullanılması işletmelerin karar almalarında kilit rol 
taşıyan maliyetlerini hesaplamaları konusunda yeni yöntemlerin izlenmesine zemin hazırlamış olup 
maliyet ve yönetim muhasebesi teknikleri de bu durumdan kendisine düşen payı almıştır. Küresel 
pazarlarda rekabet yarışının maliyet odaklı gerçekleştirilmesi maliyet yönetiminde işletmeleri yeni 
yöntemler kullanmaya zorlamış; üretim maliyetinin nesnesi olarak yalnızca direkt ilk madde ve 
malzemenin (DİMM) esas alındığı ve direkt işçilik (Dİ) ve genel üretim giderlerinin (GÜG) ise dönem gideri 
olarak muhasebeleştirildiği Süper Değişken Maliyetleme (Throughput Accounting) yöntemi uygulanmaya 
başlanmıştır. Söz konusu yöntemin uygulanması ise analiz açısından gelir tablosunda bazı değişikliklerin 
oluşmasına yol açmış; ürün karması kararları, mamul üretiminin devam ettirilmesi ya da durdurulması, 
üretimde kullanılan makinelerin modernize edilmesi üzerinde önemli etki yaratmıştır. Bu çalışmada 
Gaziantep ili Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir imalat işletmesinin verileri kullanılarak 
süper değişken maliyetleme yöntemi uygulaması gerçekleştirilmiş sonucunda ise işletmenin gelecekte 
üretim kararlarını almasına yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Süper Değişken Maliyetleme, Katkı Muhasebesi, Kısıtlar Teorisi 

Jel Sınıflandırması: M41, M49 

SUPER VARIABLE COSTING (THROUGHPUT ACCOUNTİNG): AN APPLICATION IN GAZIANTEP 

ABSTRACT 

In today's information society, the use of technology at the highest level has provided the basis for 
monitoring the new methods for the enterprises to calculate the key costs in decision making and Cost 
and Managerial Accounting Techniques also took their share from this situation. Cost-oriented realization 
of competition competition in global markets forced businesses to use new methods in cost 
management: Throughput Accounting (Süper Variable Costing) method, which is the only direct material 
and material, is taken as input for the cost of production and direct labor and general production costs 
are accounted as expense for the period. The implementation of this method has led to some changes in 
the income statement in terms of analysis; Product mix decisions have had a significant impact on the 
continuation or cessation of product production and the modernization of machinery used in production. 
In this study, Throughput Accounting method was applied by using the data of a manufacturing company 
operating in the Organized Industrial Zone of Gaziantep province and as a result suggestions were made 
for the enterprise to take production decisions in the future. 

Key Words: Süper Variable Costing, Throughput Accounting, Theory of Constraints 

Jel Classiffication: M41, M49 

GİRİŞ 

Maliyet ve yönetim muhasebesinden elde edilen verilerin işletme yöneticilerinin alacağı kararlara ışık 
tutmasından dolayı günümüzde işletmelerin yaşam süreleri üzerinde giderek artan eğilimli bir etki 
yaratmaktadır. Özellikle 2000’li yıllardan başlayarak günümüze kadar olan süreçte maliyet ve yönetim 
muhasebesi alanında genel üretim giderlerinin maliyetlere yüklenme sorunları işletmelerin varlıklarını 
sürdürmelerinde hayati problemlere yol açmış ve sonucunda modern maliyet hesaplama yöntemleri 
ortaya çıkarmıştır. İşletmelerin geleceğinde hayati bir konuma sahip olan maliyet yönetimi günümüz 
işletmelerinin kaçınılmaz bir sorunu olmuş ve çözüm üretilmesi önemli gereklilik arz etmiştir. Dolayısıyla 
bu çalışmada Gaziantep ili Organize Sanayi Bölgesi’nde tekstil sektöründe faaliyet gösteren X Tekstil 
A.Ş.’nin üretime ilişkin verileri kullanılarak süper değişken maliyetleme yöntemi uygulanması 
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amaçlanmaktadır.  X işletmesinin kullanmış olduğu geleneksel maliyetleme yöntemi (tam maliyet) ile 
süper değişken maliyetleme yönteminin karşılaştırılarak uygulamada ortaya çıkacak karlılık düzeyinin 
tespit edilmesi araştırmanın önemini ortaya koymakta söz konusu yöntemin uygulanabilirliği bakımından 
ise farklı bir bakış açısı yaratması bu çalışmanın önemini ayrıca göstermektedir. Araştırmanın kapsamını 
Gaziantep ilinde organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren üretim işletmeleri oluşturmaktadır. Bilgi 
kullanıcılarına doğru ve tutarlı bilgilerin sunulması amacıyla sektörde faaliyet gösteren işletmeler 
içerisinden erişim ve temsil gücü kabiliyeti bakımından X Tekstil A.Ş. ile araştırmanın sınırı belirlenmiş ve 
işletmenin ismi gizlilik esasları bakımından; bu çalışmada “X Tekstil A.Ş.” olarak kodlanmıştır. Bu çalışma iki 
üç ana bölümden oluşmakta olup birinci bölümde; geleneksel maliyetler yöntemleri, ikinci bölümde; 
kısıtlar teorisi ve modern maliyet hesaplama yöntemlerinden birisi olan süper değişken maliyetleme 
yöntemi hakkında bilgiler verilmiş olup üçüncü bölümde; X Tekstil A.Ş.’nin kullanmış olduğu geleneksel 
maliyet (Tam Maliyet) yöntemi ile Süper Değişken Maliyetleme Yöntemi’nin karşılaştırmalı uygulamasına 
yer verilmiştir. Araştırmada X Tekstil A.Ş.’nin 2018 yılına ait üretimine ilişkin gerekli bilgiler; “işletmenin 
resmî web sitesinden, işletmenin üst düzey yöneticilerinden ve üretim departmanından” elde edilmiştir. 
İşletmenin üretim tesisinin kapasitesi makine çalışma saati tarafından kısıtlandığı bilinmekte ve elde edilen 
bilgilerin doğru ve tutarlı bir şekilde bilgi kullanıcılarına aktarılması amacıyla veriler normalize edilmiş olup 
karşılaştırmalı maliyet analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bilgiler çalışmanın 
sonucunda açıklanmış olup geleceğe yönelik alınması gereken karar ve önlemlere yönelik önerilerde 
bulunulmuştur. 

GELENEKSEL MALİYETLEME YÖNTEMLERİ 

Maliyet hesaplama yöntemleri çok çeşitli yönlerden sınıflandırılabilmekte yöntemlerin tamamını sıralamak 
ve açıklamak bu araştırmanın kapsamına girmemektedir. Süper Değişken Maliyetleme yöntemine 
alternatif olarak uygulamada kendine yer bulan ve özellikle maliyetleri hesaplamada temel teşkil eden 
gider türlerine göre sınıflandıran Geleneksel Maliyetleme Yöntemleri aşağıdaki şekilde 
açıklanabilmektedir. 

Tam Maliyet Yöntemi: Üretime ait bütün giderlerin (sabit ya da değişken, direkt ya da endirekt) maliyet 
hesaplamasına dahil edilmesi esasına dayanan maliyetleme yöntemi olarak ifade edilmektedir (Altuğ, 
1999: 28). 

Normal Maliyet Yöntemi: Direkt ilk madde ve malzeme (DİMM), direkt işçilik ve genel üretim giderleri 
(GÜG) gibi değişken üretim giderlerinin tamamının, sabit genel üretim giderlerinin ise kapasite kullanım 
oranına göre üretim maliyetine yüklenmesine dayanan maliyet hesaplama yöntemi olarak ifade 
edilmektedir (Büyükmirza, 2016: 239) 

Değişken Maliyet Yöntemi: Yalnız değişken üretim giderlerinin üretime maliyetine yüklenmesi esasına 
dayanan ve sabit genel üretim giderlerinin ise dönem gideri olarak gelir tablosunda gösterilmesini 
sağlayan maliyet hesaplama yöntemidir (Büyükmirza, 2003: 506). 

Asal Maliyet Yöntemi: Genel üretim giderlerinin tamamının maliyet kapsamı dışında bırakılarak sadece 
direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile direkt işçilik giderlerini üretilen mamul maliyetine yükleyen 
maliyet hesaplama yöntemidir. Söz konusu yöntem genel üretim giderlerinin maliyetlerin önemsiz olması 
durumunda uygulama alanı bulmakta iken günümüz ekonomik iş ortamında genel üretim giderlerinin 
maliyetlerde önemli bir etki yaratmasından dolayı uygulamada rastlanılmamaktadır (Akdoğan, 1998: 43). 

Geleneksel maliyetleme yöntemleri olarak yukarıda bahsedilen yöntemlerin üretim maliyetlerini 
hesaplama şekillerinin farklı olması dönem sonunda ulaşılacak karın da farklı olmasına yol açmaktadır. Bu 
noktada süper değişken maliyetleme ise söz konusu yöntemlerden daha farklı olarak sadece direkt ilk 
madde ve malzeme giderlerini üretim maliyetine yüklemektedir. Bu anlamda üretim maliyetinde dikkate 
alınan maliyet etkenleri karşılaştırmalı olarak aşağıda Şekil 1’de gösterilmektedir.  
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Şekil 1: Maliyetlendirme Yöntemleri ve Maliyet Unsurları 

 

Kaynak: Oğuz, 2018: 54 

Çalışmanın izleyen aşamalarında süper değişken maliyetleme yönteminin işleyiş mantığının dayanağı olan 
kısıtlar teorisi açıklanmış olup devamında süper değişken maliyetleme yöntemi detaylı olarak ele 
alınmıştır. 

KISITLAR TEORİSİ 

İşletmelerin üretim sorunlarına çözüm arayan İsrailli fizikçi Eliyahu Goldratt tarafından 1970’li yıllarda 
ortaya atılan kısıtlar teorisi; bir üretim programlama yöntemi olarak karşılanmakta olup söz konusu 
araştırmacı 1980’lerin başında yayımlamış olduğu “The Goal” adlı kitabı ile ilgili yöntemin kullanılmasına 
ve yaygınlaşmasına zemin hazırlamıştır (Çakıcı, 2006: 105). 

Satışlardan elde edilen hasılatın en üst düzeye çıkarılarak maliyetlerin en alt seviyeye düşürülmesini 
amaçlayan bir üretim yönetimi olarak ifade edilen kısıtlar teorisi (Ünal, Tanış ve Küçüksavaş, 2005: 434-
435) süper değişken maliyetlemede ortaya çıkan katkı payının en üst düzeye çıkarılmasına engel olan 
kısıtlara (darboğaz) odaklanmasından dolayı süper değişken maliyetleme yöntemi ile yakından ilişkilidir. 
İşletmelerin yıllık karlılık potansiyelini sınırlayan bir kısıt olarak ifade edilen darboğaz; kara ulaşma 
konusunda engel teşkil edebilen her şey olarak karşılanmaktadır. Hemen her işletmede darboğaz 
bulunmakta olup değer zinciri yönetiminin en önemli işlevi ise söz konusu kısıtların ortaya konularak 
çözüme kavuşturulmasıdır. Örneğin; General Motors, üretim aşamalarında meydana gelen darboğazları 
düzeltmeye odaklanmanın üretim tesislerinin tam kapasite çalışmasına çaba harcamaktan daha önemli 
olduğunu keşfetmiş; işletmenin, darboğazların düzeltilmesine yönelmesi ile birlikte müşterilere yanıt 
verilmesinde ve fazla mesai yapılmasında ortaya çıkan verimde artış sağlandığını ortaya koymuştur 
(Weygandt, Kimmel ve Kieso, 2012: 755).  

İşletmelerin başarı sağlamasına yönelik kısıtların belirlenerek yönetilmesinde kullanılan kısıtlar teorisi; 
direkt işçilik giderlerini dönem gideri olarak ele alan özel bir yaklaşımı bünyesinde barındırmakta olup her 
bir mamul için en az bir kısıtın olacağını ve mamul akışının sistematize edilmesini gerektirmektedir 
(Kaygusuz, 2011: 175). Bu anlamda Goldratt kısıtlar teorisinin aşamalarını aşağıdaki şekilde düzenlemiştir 
(ACCA, 2011: 51): 

1. Adım: Kısıtın belirlenmesi 
2. Adım: İşletme yararına yönelik olarak kısıttan nasıl fayda sağlanacağının belirlenmesi 
3. Adım: İşletme kaynaklarının 2. Adıma göre yönlendirilmesi 
4. Adım: Kısıtın ortadan kaldırılması 
5. Adım: Tekrar başa dönülerek yeni kısıtın belirlenmesi 

SÜPER DEĞİŞKEN MALİYETLEME YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

İşletmelerde kullanılmakta olan maliyet sistemlerini meydana getiren yöntemler: maliyetin kapsamını 
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belirleyen yöntemler, maliyetlendirme şeklini belirleyen yöntemler ve maliyetlendirme zamanını 
belirleyen yöntemler olarak 3 gruba ayrılmaktadır. Bu noktada maliyetin kapsamını belirleyen yöntemler; 
tam maliyet, normal maliyet, değişken maliyet ve asal maliyet olarak 4 alt gruba ayrılmaktadır. Modern bir 
maliyetleme yöntemi olan süper değişken maliyetleme yöntemi ise söz konusu yöntemlere ek olarak ifade 
edilebilmektedir (Yükçü, 2014: 117-118; Büyükmirza, 2016: 238).  

Eş zamanlı olarak stok ve faaliyet giderlerinin düzeyini sabitlemek ya da azaltmak ve satış hasılatı düzeyini 
artırmayı amaçlayan süper değişken maliyetleme yönteminde (Tabitha ve Ogungbade, 2016: 6), üç farklı 
unsur önem arz etmektedir. Bu unsurlar; Toplam Fabrika Maliyeti (Total Factory Costs – TFC), Stoklar 
(Inventory) ve Karlılık (Profitability)’tır. Kısa dönemde fabrika içerisinde madde ve malzeme giderleri 
dışında oluşan giderlerin toplamı toplam fabrika maliyetini oluşturmakta; söz konusu giderler direkt işçilik 
giderlerini de bünyesinde bulundurmakta olup sabit gider niteliği taşımaktadır. Stoklar bakımından konu 
ele alındığında ise JIT üretimi dikkate alındığında bir müşteri sipariş vermeden üretime başlanmaması 
gerekmektedir.  Ürünün imalatı tamamlanması durumda ise fabrikanın en düşük düzeyde günlük 
faaliyetlerini yürütmesi gereklilik arz etmektedir. Söz konusu durum ise faaliyetler içerisinde boş 
kapasitenin oluşmasına yol açmaktadır (ACCA, 2011: 52). 

Süper değişken maliyetleme yönteminin uygulanması durumunda oluşacak gelir tablosundaki yeni 
görünüm aşağıdaki gibi olacaktır: 
Satışlar......................................................... XX 
Satışların Direkt Madde Maliyeti..................... (XX) 
Katkı Payı….................................................. XX 
Faaliyet Giderleri......................................... (XX) 
Faaliyet Karı................................................. XX 

Yukarıda bahsedilen kavramlardan yola çıkılarak geleneksel maliyetleme yöntemi ile süper değişken 
maliyetleme yöntemleri arasında ortaya çıkan farklılıklar ise aşağıda Tablo 1’de özetlenebilmektedir. 

Tablo 1: Geleneksel Maliyetleme Yöntemleri ile Süper Değişken Maliyetleme Arasındaki Farklılıklar  
GELENEKSEL MALİYETLEME 
 

SÜPER DEĞİŞKEN MALİYETLEME 

Maliyetler direkt ve endirekt olarak 
sınıflandırılmaktadır. 

Direkt ve endirekt ayırımı yoktur.  
 

Mamul Karlılığı= Satış Fiyatı – Mamul 
Maliyeti 

Kârlılık= Para kazanma gücü 

Stok bir varlık olarak ele alınmaktadır. Stok bir varlık olarak ele alınmamaktadır, senkronize 
olmayan bir üretimin sonucu olarak kar elde edilmesinin 
önünde bir engel değerlendirilmektedir 

Maliyetlerinin azaltılması ile karlılık 
artırılabilmektedir. 

Kâr= madde-malzeme maliyeti, toplam fabrika maliyeti ve 
toplam satış gelirinden oluşmaktadır. 

Direkt işçilik giderleri değişken 
giderlerdendir. 

Bütün işçilik giderleri toplam sabit giderlerin bir parçasıdır. 

Kaynak: Dugdale ve Jones, 1998: 207; Drazic Lutilsky ve Liovic, 2018: 1384  

Süper değişken maliyetleme yönteminde yer alan performans ölçümü; yalnızca direk ilk madde ve 
malzeme maliyetlerinin dikkate alınması ile yapılmaktadır. Bu anlamda mamul karlılığının belirlenmesi 
açısından süper değişken maliyetleme yöntemi, geleneksel maliyetleme yöntemine kıyasla daha iyi bir 
rehberlik sunacağı düşünülmekte olup saat başına katkı payı (return per hour) ve katkı muhasebesi oranı 
(throughput accounting ratio- TA) kullanılmaktadır (ACCA, 2011: 54; Çakıcı, 2006: 107-108). 

Süper değişken maliyetlemede ulaşılacak olan katkı payı mamullerin üretimine ilişkin optimum üretim 
planının oluşturulmasıyla en üst düzeye yükseltilebilmektedir. Dolayısıyla işletmelerin üretimini 
gerçekleştirecekleri mamulleri saat başına katkı paylarına göre sıralamaları gerekmekte olup öncelikle 
katkı payının hesaplanarak saat başına katkı payı aşağıdaki gibi hesaplanabilmektedir (Oğuz, 2018: 55-56): 

Katkı Payı= Satışlar – DİMM  
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Saat Başına Katkı Payı=  

Katkı muhasebesi oranı ise mamuller arasında üretim ve satış önceliğine göre sıralama yapılarak optimum 
üretim planının oluşturulmasını sağlamakta öncelikle saat başına maliyetin hesaplanması gerekmekte ve 
aşağıdaki şekilde hesaplanabilmektedir:  

Saat Başına Maliyet=  

Katkı Muhasebe Oranı (TA) =  

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işletmelerin üretim ve satış işlemlerinden zarar etmemeleri 
bakımından toplam katkı payının toplam fabrika maliyetlerinin (toplam fabrika giderlerinin) üzerinde 
olması gerekmektedir. Söz konusu durum ise TA oranının 1’den büyük olması anlamına gelmekte ve 
dolayısıyla optimum üretim planının oluşturulmasında; TA oranı 1’den büyük olan mamulden başlanarak 
üretim ve satışına öncelik verilmesi suretiyle mamul karmasının oluşturulması gerekmektedir. 

UYGULAMA 

Çalışmanın bu bölümünde Gaziantep ilinde organize sanayi bölgesinde tekstil sektöründe faaliyet 
gösteren X Tekstil A.Ş.’nin üretime ilişkin verileri kullanılarak süper değişken maliyetleme yöntemi 
uygulaması gerçekleştirilmiş olup araştırmanın amacı ve önemi ele alınarak kapsamı belirlenmiş ve 
araştırmanın içeriği hakkında bilgiler verilmiştir. 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmada Gaziantep ilinde organize sanayi bölgesinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren X Tekstil 
A.Ş.’nin üretime ilişkin verileri kullanılarak süper değişken maliyetleme yöntemi uygulanması 
amaçlanmaktadır.  X işletmesinin kullanmış olduğu geleneksel maliyetleme yöntemi (tam maliyet) ile 
süper değişken maliyetleme yönteminin karşılaştırılarak uygulamada ortaya çıkacak karlılık düzeyinin 
tespit edilmesi araştırmanın önemini ortaya koymakta söz konusu yöntemin uygulanabilirliği bakımından 
ise farklı bir bakış açısı yaratması bu çalışmanın önemini ayrıca göstermektedir. 

Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Araştırmanın kapsamını Gaziantep ilinde organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren üretim işletmeleri 
oluşturmaktadır. Bilgi kullanıcılarına doğru ve tutarlı bilgilerin sunulması amacıyla sektörde faaliyet 
gösteren işletmeler içerisinden erişim ve temsil gücü kabiliyeti bakımından X Tekstil A.Ş. ile araştırmanın 
sınırı belirlenmiştir. İlgili işletmenin isminin gizlilik esasları bakımından; bu çalışmada “X Tekstil A.Ş.” olarak 
ele alındığının belirtilmesinde yarar görülmektedir. 

Verilerin Elde Edilmesi ve Analizi 

Araştırmada X Tekstil A.Ş.’nin 2018 yılına ait üretimine ilişkin gerekli bilgiler; “işletmenin resmî web 
sitesinden, işletmenin üst düzey yöneticilerinden ve üretim departmanından” elde edilmiştir. İşletmenin 
üretim tesisinin kapasitesi makine çalışma saati tarafından kısıtlanmaktadır. İşletme tarafından elde edilen 
bilgilerin doğru ve tutarlı bir şekilde bilgi kullanıcılarına aktarılması amacıyla veriler normalize edilmiş olup 
elde edilen bilgiler aşağıda gösterilmektedir: 
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Tablo 1: X Tekstil A.Ş. Üretim Bilgileri 
ÜRETİMDE KULLANILAN  
DEĞİŞKENLER 

MAMUL TÜRÜ 
A B C D 

Birim Satış Fiyatı 240 280 300 320 
Birim DİMM 70 50 60 80 
Birim DİG 10 8 12 15 
Birim Değişken GÜG 12 14 15 16 
Sabit GÜG (Yıllık) 900.000 900.000 900.000 900.000 
Genel Yönetim Giderleri (Yıllık) 6.473.886 6.473.886 6.473.886 6.473.886 
Paz.Satış ve Dağ.Giderleri (Yıllık) 1.667.999 1.667.999 1.667.999 1.667.999 
Ar-Ge Giderleri (Yıllık) 233.858.115 233.858.115 233.858.115 233.858.115 
 ÜRETİM BİRİMLERİ 
Makine Türü I II III IV 
Makine Çalışma Süresi 8 8 8 8 
Üretilen Birim Sayısı (günlük) 990 1343 1400 1000 

2018 Yılı Üretim, Satış ve Stoklara İlişkin Miktar Hareketleri  

Mamul Türleri A B C D 
Dönem Başı Stok ---- ---- ---- ---- 
Üretim Miktarı  252700 361.000 469300 342.950 
Satış Miktarı 252700 361.000 469300 342.950 

Üretim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan dönüşüm giderleri 1.034.000 TL’dir. Yukarıda X Tekstil A.Ş.’den 
elde edilen veriler çalışmanın önceki bölümünde açıklanmış olan işletmenin hali hazırda kullanmış olduğu 
Tam Maliyet yöntemi; Süper Değişken Maliyetleme yöntemi ile karşılaştırmalı olarak analiz edilmiş olup 
elde edilen sonuçlar çalışmanın izleyen aşamalarında detaylı olarak aktarılmıştır. 

Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde X Tekstil A.Ş.’nin 2018 yılına ait üretim biriminden elde edilen bilgiler analiz 
edilmiş olup sonuçları düzenlenmiştir. Ayrıca geleneksel maliyetleme yöntemleri kapsamında analiz 
sonuçları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş olup aşağıda sonuçlar açıklanmıştır. 

Tablo 2: Mamul Satış, DİMM ve Katkı Payı Bilgileri 
Mamul Türü Birim Satış Fiyatı (A) Birim DİMM (B) Birim Katkı Payı  

(A-B) 
A 240 70 240-70= 170 
B 280 50 280-50= 230 
C 300 60 300-60= 320 
D  320 80 320-80= 240 

 Günlük Faaliyet Karı = Günlük Katkı Payı – Günlük Faaliyet Giderleri 

(170TL/br. x 800) + (230TL/br. x 1343) + (320TL/br. x 1400) + (240TL/br. x 1000) -  1.034. 000 = 
1.132.900TL – 1.034.000 TL = 98.900TL 

Tablo 3: Katkı Payı ve Katkı Muhasebe Oranları 
Mamul 

Türü 
Saat Başına Katkı Payı (A) Saat Başına Faaliyet Giderleri (B) 

(1.034.000  / 8 Saat) = 129.250 
TA 

Oranı 
(A/B) 

A 170TL/br. x 990 br. = 136.000 TL 129.250 TL 1,05 
B 230TL/br. x 1343 br. = 308.890 TL 129.250 TL 2,38 
C 320TL/br. x 1400 br. = 448.000 TL 129.250 TL 3,46 
D  240TL/br. x 1000 br. = 240.000 TL 129.250 TL 1,85 

Yukarıdaki sonuçlar dikkate alındığında fabrika çalışma saatinin mümkün olmaması halinde TA oranı en 
yüksek olan (3,46) C mamulünün üretimine ve satışına öncelik verilmesi daha fazla katkı payı elde 
edilmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla yalnızca C mamulünün üretilip satılması durumunda günlük; (8 saat x 
1400) 11.200 birim C mamulü üretilecek olup toplam katkı payı günlük (11.200 x 300) 3.360.000 TL ve 
toplam günlük kar ise 3.360.000 – 1.034.000 = 2.326.000 TL olacaktır. Elde edilen sonuç C mamulünden 
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edilen karın işletmenin mamul karmasından elde ettiği günlük kardan (2.326.000 – 98.900) 2.227.100 TL 
daha fazla olduğunu göstermektedir. Söz konusu durum; ilgili işletmeden elde edilen mamullere ilişkin 
spesifik bilgilerden yola çıkılarak yukarıda oluşturulan üretim karmasından elde edilen günlük kardan daha 
yüksek bir tutar olduğunu açıkça göstermekte olup ancak işletmenin ihracat bilgilerinin ve pazarlama 
anlayışının da bu noktada dikkatle incelenmesi gerektiği unutulmamalıdır. 

Belirtilen mamul karmasına ilişkin TA oranı 1,05 olarak hesaplanan A mamulünün saat başına fabrika 
maliyetlerine göre saat başına katkı payının daha fazla olduğu görülmekte ancak söz konusu fazlalığın 
diğer ürünlerin katkı payına göre daha düşük olduğu da açıktır. Daha açık bir ifade ile A mamulünün birim 
katkı payı birim maliyetinden yüksek olduğu ancak diğer mamullere göre düşük olduğu söz konusu olup A 
mamulünden D mamulüne, D mamulünden B mamulüne ve B mamulünden C mamulüne doğru sıralandığı 
Tablo 3’ten anlaşılabilmektedir. Dolayısıyla işletme yönetiminin ürün karması analizini, maliyetlerini ve 
maliyetlerin oluşumunda ortaya çıkan faaliyet giderlerini doğru analiz etmesi ve verimliliğin artırılması 
bakımından mamullerin niteliği dikkate alınarak yeniden mamul karmasını oluşturması önemli yarar 
sağlayacaktır. 

X Tekstil A.Ş. üretim maliyetlerinin belirlenmesine Tam Maliyet yöntemini benimsemekte ve maliyet 
yöntemi bakımından stokların değerlemesinde ise (Just in Time) JIT yöntemini kullanmaktadır. Buradan 
hareketle işletmeye ait Tam Maliyet yöntemi ile Süper Değişken Maliyet yöntemine göre ortaya çıkan kar 
rakamları ilgili işletmenin gelir tabloları üzerinden analiz edilmiş olup aşağıda açıklanmıştır.  

Tablo 4: X Tekstil A.Ş. Tam Maliyet Yöntemine Göre 2018 Yılı Gelir Tablosu 
X Tekstil A.Ş.’nin Tam Maliyet Yöntemine Göre 2018 Yılı Gelir Tablosu 

Satışlar 412.262.000 
Satışların Maliyeti (-) (129.036.950) 
Brüt Satış Karı  283.225.050 
Faaliyet Giderleri (-) (258.500.000) 
Genel Yönetim Giderleri 6.473.886 
Satış ve Pazarlama Giderleri 1.667.999 
Ar-Ge Giderleri 233.858.115 
Faaliyet Karı  24.725.050 

Tablo 5: X Tekstil A.Ş. Süper Değişken Maliyet Yöntemine Göre 2018 Yılı Gelir Tablosu 
X Tekstil A.Ş.’nin Süper Değişken Maliyet Yöntemine Göre 2018 Yılı Gelir Tablosu 

Satışlar 412.262.000 
Satışların D.İ.M.M. Maliyeti (-) (91.333.000) 
Katkı Payı 320.929.000 
Faaliyet Giderleri (-) (279.703.950) 
DİG (Direkt İşçilik Giderleri) 16.190.850 
Değişken GÜG 20.613.100 
Sabit GÜG 900.000 
Genel Yönetim Giderleri 6.473.886 
Satış ve Pazarlama Giderleri 1.667.999 
Ar-Ge Giderleri 233.858.115 
Faaliyet Karı  41.225.050 

Tam maliyet yönteminde, üretim miktarının satış miktarını aştığı dönemlerde sabit genel üretim 
giderlerinin tamamının üretim maliyetine yüklenmesinden dolayı faaliyet kârında aşırı olumlu sonuçlar 
elde edildiği bilinmektedir. Ancak işletmeye ilişkin alınan üretim verileri doğrultusunda dönem sonunda 
stok olmamasından dolayı bu durum gelir tablosuna yansımamıştır.  Dolayısıyla bu noktada tam maliyet 
yöntemi; gerçekte bir faaliyet artışı olmamasına rağmen sadece üretim miktarı artırılarak zahiri olarak 
faaliyet kârları yükseltmesinden dolayı eleştirilmekte ve bu durumu dikkate almayan yöneticilerin ve 
işletme ile ilişki içerisinde olan paydaşların yanlış kararlar almalarına yol açmaktadır. Süper Değişken 
Maliyetleme yönteminde ise katkı payı düzeyinin satış miktarına paralel olarak değişmesi söz konusu 
olmasından dolayı faaliyet kârları açısından özellikle stokların azaldığı dönemlerde en yüksek kâra 
ulaşılmakta ve bu durum yukarıdaki Tablo 5’ten de anlaşılmaktadır. Diğer taraftan stokların arttığı 
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dönemlerde ise en düşük kârı ortaya koymakta ve işletme yönetimini satış yönetimine yöneltmek ile 
beraber satış odaklı üretim yapılmasına teşvik etmektedir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Günümüz ekonomik konjonktürü işletmelerin faaliyetlerinin çeşitlenerek artmasına yol açmış olup 
özellikle çok uluslu işletmelerin sermayelerinin uluslararası alanda dolaşmaya başlaması ile beraber 
faaliyetlerin kontrol altına alınması güç hale gelmiş ve karar almada kilit rol taşıyan maliyet yönetimi de bu 
durumdan olumsuz etkilenmiştir.  

İşletme yöneticilerinin alacağı kararlara ışık tutan maliyet ve yönetim muhasebesi verileri işletmelerin 
geleceğinde kritik bir önem taşımakta olup günümüzde işletmelerin yaşam süreleri üzerinde önemli etki 
yaratmaktadır. Özellikle 2000’li yıllardan itibaren maliyet ve yönetim muhasebesi alanında genel üretim 
giderlerinin maliyetlere yüklenme sorunları ile karşı karşıya kalınması ve söz konusu problemlerin artış 
eğilimi göstermesi modern maliyet hesaplama tekniklerini ortaya çıkarmıştır. Söz konusu teknikler 
yardımıyla işletmeler maliyetlerini optimum bir şekilde yönetme ve minimum maliyet ile maksimum kalite 
ve kar elde etme konusunda başarı sağlamaya çalışmaktadırlar. Dolayısıyla bu çalışmada Gaziantep ili 
Organize Sanayi Bölgesi’nde tekstil sektöründe faaliyet gösteren X Tekstil A.Ş.’nin üretime ilişkin verileri 
kullanılarak süper değişken maliyetleme yöntemi uygulanması amaçlanmaktadır.  X işletmesinin kullanmış 
olduğu geleneksel maliyetleme yöntemi (tam maliyet) ile süper değişken maliyetleme yönteminin 
karşılaştırılarak uygulamada ortaya çıkacak karlılık düzeyinin tespit edilmesi araştırmanın önemini ortaya 
koymakta söz konusu yöntemin uygulanabilirliği bakımından ise farklı bir bakış açısı yaratması bu 
çalışmanın önemini ayrıca göstermektedir. Araştırmanın kapsamını Gaziantep ilinde organize sanayi 
bölgesinde faaliyet gösteren üretim işletmeleri oluşturmaktadır. Bilgi kullanıcılarına doğru ve tutarlı 
bilgilerin sunulması amacıyla sektörde faaliyet gösteren işletmeler içerisinden erişim ve temsil gücü 
kabiliyeti bakımından X Tekstil A.Ş. ile araştırmanın sınırı belirlenmiş ve işletmenin ismi gizlilik esasları 
bakımından; bu çalışmada “X Tekstil A.Ş.” olarak kodlanmıştır. Araştırmada X Tekstil A.Ş.’nin 2018 yılına ait 
üretimine ilişkin gerekli bilgiler; “işletmenin resmî web sitesinden, işletmenin üst düzey yöneticilerinden ve 
üretim departmanından” elde edilmiştir. İşletmenin üretim tesisinin kapasitesi makine çalışma saati 
tarafından kısıtlandığı bilinmekte ve elde edilen bilgilerin doğru ve tutarlı bir şekilde bilgi kullanıcılarına 
aktarılması amacıyla veriler normalize edilmiş olup karşılaştırmalı maliyet analizi gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan analiz sonucunda ulaşılan bilgiler aşağıda açıklanmıştır: 

 Tam Maliyet yöntemi ile üretim odaklı faaliyet gösteren işletmenin süper değişken maliyetleme ile 
satış odaklı üretime yönelmesi gerektiği 

 Süper Değişken Maliyetleme yönteminde katkı payının dikkate alınmasından dolayı işletmenin hangi 
mamulden ya da mamul karmasından daha fazla kar elde edilebileceği 

 Maliyet yönetiminde karmaşık hangi mamulün üretimine hangi maliyet hesaplama yöntemi ile neden 
yönelinmesi gerektiği konuları çalışmanın spesifik sonuçlarıdır. 

Yukarıdaki sonuçlardan hareketle X Tekstil A.Ş.’nin birden fazla mamul üretmesinden dolayı mamullerin 
işletmenin dönem sonundaki faaliyet karına katkısının belirlenmesi bakımından Süper Değişken 
Maliyetleme yönteminin kullanılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca mamul karının hesaplanmasında 
söz konusu yöntem farklı bir bakış açısı oluşturmakta olup karar almaya yeni bir yaklaşım getirmektedir. 
Söz konusu yöntemin kullanılması ile ortaya çıkan katkı tipi gelir tablosunun oluşturulmasında yalnızca 
direkt ilk madde ve malzeme giderlerinin değişken maliyet gideri olarak ele alınması ve diğer bütün 
giderlerin gelir tablosunda faaliyet gideri olarak gösterilmesi; işletmeleri, üretime artışına bağlı olmakta 
satış artışına bağlı olan bir üretim yönetimi anlayışına yönlendirmektedir. Dolayısıyla bu noktada işletme 
yönetimin satışlara odaklanması sağlanmaktadır. 

Türkiye’de özellikle 2000’li yıllardan sonra hızlı bir dışa açılma ve özelleştirme faaliyetleri ile beraber 
rekabet yarışının şekli ve yönü değişmiş olup bu durumdan üretim işletmeleri de derinden etkilenmiştir. 
Dolayısıyla günümüz işletmelerinin satış rakamları ile oynayarak kar elde etmesinin önünde ciddi engeller 
ortaya çıkmış olup maliyet yönetimine önem vermeleri gerekmiştir. Gelecekte işletmelerin maliyetlerini 
nasıl en alt düzeye düşürebilecekleri sorusuna süper değişken maliyetleme ile yanıt aranan bu çalışmada 
farklı araştırmacıların aşağıdaki soruları yanıtlaması ilgili literatüre, yönteme ve uygulamaya önemli katkı 
sağlayacaktır: 
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 Genel üretim giderlerinin mamul maliyetine yüklenmesi konusunda Türk ihracat ekonomisine hangi 
maliyet hesaplama yöntemi nasıl katkı sağlayacaktır? 

 Üretim eylemlerinin otomasyon ve interaktif teknolojiye yönelmesi uygulamada maliyet hesaplama 
yöntemlerini hangi sorunlar ile karşı karşıya getirecektir? 
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İŞLEM BAZLI PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇU 

M. Murat AKTAŞ 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 

ÖZ 

Piyasa dolandırıcılığı suçunun görünümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu m. 107’de bilgi bazlı 
piyasa dolandırıcılığı ve işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı olmak üzere iki başlıkta düzenlenmiştir. Bu Tebliğ, 
Türk hukukunda işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) hakkındaki yasal düzenleme olan 6362 
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu madde 107(1)’i ele almaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu madde 107(1)’ye 
göre, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış 
veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, 
emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin 
günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. Ancak, bu suçtan dolayı verilecek olan adli 
para cezasının miktarı, suçun işlenmesi ile elde edilen menfaatten az olamaz.  

Anahtar Kelimeler: Sermaye Piyasası Kanunu, İşlem Bazlı Piyasa dolandırıcılığı 

MANIPULATIVE TRADING PRACTICES FRAUD 

ABSTRACT 

Manipulation crime schemes can be divided into two main different schemes as “information-based 
manipulation fraud” and “manipulative trading practices fraud”. This paper aims to briefly explain the 
Turkish regulation on “manipulative trading practices fraud”, which is stated under the Turkish Capital 
Market Law (Law Nr. 6362) sec. 107(1). Acoording to the sec. 107(1), those who make purchases and 
sales, give orders, cancel orders, change orders or realise account activities with the purpose of creating a 
wrong or deceptive impression on the prices of capital market instruments, their price changes, their 
supplies and demands, shall be sentenced to imprisonment from two years up to five years and be 
punished with a judicial fine from five thousand days up to ten thousand days. However, the amount of 
the judicial fine to be imposed due to this crime cannot be less than the benefit obtained by committing 
the crime.  

Keywords: Capital Market Law, Information-based Manipulation fraud 

GİRİŞ 

Bu Tebliğ, Türk hukukunda işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı suçu hakkındaki yasal düzenleme olan 6362 
sayılı SerPK m. 107(1) hükmünü ele almaktadır. 

Piyasa dolandırıcılığı suçu, işlem bazlı (işleme dayalı) piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı (bilgiye dayalı) 
piyasa dolandırıcılığı olmak üzere iki temel farklı kategoriye ayrılmaktadır.  

6362 sayılı SerPK m. 107, belirtilen bu her iki temel piyasa dolandırıcılığı suçu görünümü iki farklı fıkra ile 
düzenlemiştir.  SerPK m. 107(1), işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ile ilgili iken SerPK m. 107(2) ise bilgi bazlı 
piyasa dolandırıcılığını düzenlemektedir. 

SERMAYE PİYASASI SUÇU OLARAK PİYASA DOLANDIRICILIĞI 

Sermaye piyasası anlamında piyasa dolandırıcılığı kavramı bakımından önemli olan husus, manipülasyonun 
kelime anlamından ziyade onun bir suç olarak, sermaye piyasası hukuku ve finansal piyasalara ilişkin 
düzenlemeler bakımından nasıl ele alınmış olduğudur.  

Manipülasyonun sermaye piyasası hukuku anlamında yeknesak bir tanımı yapılamamıştır1. Hukuki 
bakımdan yapılan Piyasa dolandırıcılığıiçin yapılan genel tanımlamaların ise manipülasyonun suç olma 
vasfını da vurgulaması gereklidir.       

                                                      
1 Goldwasser, V. (2009).  Stock Market Manipulation And Short Selling, Melbourne,  S. 99-100; Şensoy, D. (2013) 
Manipülasyon; Piyasa Dolandırıcılığı Suçu, Uygulanacak Tedbirler Ve Yaptırımlar, Ankara Barosu Dergisi, S. 2013/3, S. 
378.S. 378.  
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Manipülasyon, en basit tanımlama ile hisse/sermaye piyasası aracı fiyatlarının, “trader” olarak tabir 
edilebilecek piyasa oyuncuları tarafından, kendilerine kazanç sağlayacak şekilde yönlendirilmesini 
amaçlayan alım-satım şekilleri2 olarak ifade edilebilecektir.  

Manipülasyon, ABD Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) tarafından ise, bir menkul kıymetin piyasasını 
kasıtlı/bilinçli bir davranışla, tasarlayarak, yatırımcıları dolandırmak üzere, menkul kıymetlerin fiyatlarını 
kontrol etmek veya yapay olarak etkilemek olarak tanımlanmıştır. SEC ayrıca manipülasyonun bir payın 
arzını veya talebi üzerinde etkili çok sayıda teknik ile gerçekleştirilebileceğini belirtmiştir. SEC tarafından 
burada belirtilen örnek teknikler şunlardır: Bir şirket  hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgi yayılması, hukuka 
aykırı şekilde halka açık/piyasadaki fiili pay oranının sınırlanması, danışıklı olarak yapılan işlemlerle fiyat 
oluşturma,  paya ilişkin yanlış veya hileli talep tablosu ortaya koyulması. SEC burada manipülasyona 
girişen kişiler için çeşitli hukuk ve ceza davaları açılacağı da ifade edilmektedir3. 

Kanımızca, manipülasyonun belirli işlem kalıpları ile sınırlanarak tanımlanması, günümüz teknolojik 
gelişmeleri göz önünde alındığında Piyasa dolandırıcılığı suçunun etkisiz bir düzenleme haline 
getirebilecektir. Hatta Piyasa dolandırıcılığı suçu, suç ve cezanın kanuniliği ilkesinin zedelemeyecek 
düzeyde esneklik sağlamak üzere Kanunen tanımlanmamalı ve Kanunen suçun temel unsurlarının 
belirlenmesi yöntemi izlenmelidir. Burada suçun cezalandırılmasında etkinlik için sağlanan bu esnekliğin 
sınırı ise mutlaka konulmalıdır4. 

Piyasa dolandırıcılığı ile spekülatif işlemler birbirinden farklıdır. Spekülatif işlemler, spekülatörlerin 
manipülasyonda görülüğü gibi aldatıcı/yanıltıcı yöntemlere başvurulmaksızın veya bir diğer ifadeyle yapay 
yollarla sermaye piyasası araçlarının değer/fiyatını etkilemeye yol açılmaksızın, yalnızca kendisinin elindeki 
ve kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgi ve/veya duyumlara dayanılarak, doğal fiyatlamalar 
üzerinden kazanç elde etmeye yönelik işlemler yapmasıdır5. 

İŞLEM BAZLI PİYASA DOLANDIRICILIĞI DÜZENLEMESİ 

A. Genel Olarak 

İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı genel olarak, sermaye piyasasında işlem yapan kişilerin sermaye piyasası 
aracının fiyatını etkilemek ve yapay fiyat oluşumunu sağlamak şeklindeki asıl niyetleri gizleyerek, o araç ile 
ilgili alım ve/veya satım işlemi gerçekleştirilmesi veya başkaları tarafından bunun yapılmasının sağlanması 
şeklinde gerçekleştirilmektedir. İşlem bazlı Piyasa dolandırıcılığı ile yapay piyasada yapay fiyat oluşumu 
sağlanmış olmaktadır. Bu Piyasa dolandırıcılığı türü bakımından da yatırımcının yeterince ve etkin 
bilgilendirilmesinin veya bir diğer ifadeyle kamunun aydınlatılmasının yapılan düzenleme ve denetimlerle 
etkin şekilde sağlanması önem arz etmektedir. Kamuyu aydınlatma ve denetim bakımından etkili şekilde 
işleyen sermaye piyasalarında, ağırlıklı görülen Piyasa dolandırıcılığı türünün bilgi bazlı piyasa 
dolandırıcılığı yerine işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı olması beklenmelidir. 

Günümüzde özellikle bilişim ve iletişim alanındaki teknolojik gelişmeler ve hızla artan sosyal medya 
kullanımı nedeniyle sermaye piyasalarındaki manipülasyonun tespiti ve önlenmesi her geçen gün 
güçleşmektedir.  

B. 2499 sayılı SerPK Dönemindeki Düzenleme 

Mülga 2499 sayılı SerPK döneminde Piyasa dolandırıcılığı suçu, SerPK m. 47/I.A-2 (işlem bazlı 
manipülasyon) ve 47/I.A-3 (bilgi bazlı manipülasyon) olarak düzenlenmiş idi6.    

2499 sayılı SerPK m. 47/I.A son bendine göre piyasa dolandırıcılığı fiilleri, SerPK m. 47/I.A’nın her bir alt 
bent kapsamına giren fiillerden olmaları nedeniyle, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin günden onbin 

                                                      
2 Özcan, R. , Hisse Senedi Piyasalarında Manipülasyon  Stratejileri,  İmkb Dergisi, Yıl: 13, S. 49, S.  20 Vd.  
3 Https://Www.Sec.Gov/Fast-Answers/Answerstmanipulhtm.Html.  
4 Goldwasser, S. 101. 
5Evik, A. H. (2004). Sermaye Piyasası Araçlarının Değerini Etkileyebilecek Aldatıcı Hareketler Yapma -Manipülasyon 
Suçları, Ankara, S. 83-84. 
6 Mülga Serpk M.47/I.A,B Ve C Bentlerinde Birden Fazla Suç Aynı Madde İçinde Tanımlanmış Olmakla Birlikte Bu 
Suçlar İçin Ortak Ceza Düzenlemesi Yapılmış İdi. 6362 Sayılı Kanun İse Serpk Kapsamındaki Suçları Ayrı Maddeler 
İçinde Ve Suç Tipleri Başlıklarda İsimlendirilmek Suretiyle Düzenlemiştir.  
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güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılmaktaydı.  

C. İşlem Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı Düzenlemesine İlişkin SerPK m. 107(1) Düzenlemesi 

a. Hüküm 

İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığını düzenleyen SerPK m. 107(1) şu şekildedir: “Sermaye piyasası araçlarının 
fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak 
amacıyla alım veya satım yapanlar7, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap 
hareketleri gerçekleştirenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para 
cezası ile cezalandırılırlar8. Ancak, bu suçtan dolayı verilecek olan adli para cezasının miktarı, suçun 
işlenmesi ile elde edilen menfaatten9 az olamaz”. SerPK m. 107’de uygulamada yerleşik Piyasa 
dolandırıcılığı terimi yerine karışıklığa neden olabilecek piyasa dolandırıcılığı terimi kullanılmıştır.  

b. Suçun Maddi ve Manevi Unsurları  

SerPK m. 107(1) bakımından işlem bazlı/dayalı piyasa dolandırıcılığı suçunun maddi unsuru, "sermaye 
piyasası araçlarının alım ve satımını yapmak, emir vermek, emir iptal etmek, emir değiştirmek veya hesap 
hareketleri gerçekleştirmek" şeklideki seçimlik fiillerdir. SerPK m. 107(1)’de belirtilen fiillerin işlemlerin 
madde kapsamında suç oluşturabilmesi için SerPK m. 107(1)’de belirtilen suçun manevi unsuru ise 
“sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya 
yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla10” yapılmasıdır (kast unsuru/manevi unsur). 

İşlem bazlı Piyasa dolandırıcılığı suçu oluşturabilecek fiil veya işlemlere örnek olarak, “piyasa bozucu 
eylemler” ile ilgili VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği m. 5’te belirtilen işlemler ve V-102.1 sayılı 
Bildirim Yükümlülüğü Tebliği EK/2-B’de belirtilen işlem kalıpları verilebilecektir.      

SerPK m. 107(1) ile manipülasyon/piyasa dolandırıcılığı fiili bir "tehlike suçu" düzenlenmiş ve Piyasa 
dolandırıcılığı sonucu bir menfaatin gerçekleşmesi şart koşulmamıştır. Burada, işlemin büyük veya küçük 
olması değil, Piyasa dolandırıcılığı veya bir diğer ifadeyle yapay piyasa sonucunu doğurmaya elverişli olup 
olmaması önem arz etmektedir11. Bir diğer ifadeyle işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı suçunun neticesi 
sermaye piyasası araçlarının fiyatının etkilenmesi tehlikesidir. İşleme dayalı Piyasa dolandırıcılığı 
bakımından haksızlık, failin işlemi yaparken güttüğü amaç ile oluşturulmaktadır12.  

Piyasa dolandırıcılığı doğurmaya elverişli işlemleri, Piyasa dolandırıcılığı yapmak kasdıyla/amacıyla yapmak 
suçun oluşumu bakımından yeterli olup, manipülasyonun hedefine ulaşması veya ortaya bir menfaat 
ve/veya zarar ortaya çıkması gerekli değildir. Kaldı ki, doğal fiyat oluşumuna yapay etki eden kasdi 
işlemler, her halükarda piyasadaki doğal fiyat oluşumunu doğrudan veya dolaylı olarak etkileyecektir. 

Suçun oluşması için manipülatif işlemi yapan kişinin bu işlemden kendisi veya bir başkası için beklediği 
menfaatin sağlanması zorunlu değildir. Burada, “menfaat” kavramı, failin veya birlikte hareket ettiği 
kişilerin malvarlığında ortaya çıkacak zararın (eksilmenin) önlenmesi veya bu kişilerin malvarlığında 
oluşacak pozitif bir artış olarak, geniş şekilde ele alınmalıdır. Suçtan menfaat sağlanması halinde ise bu 
husus adli para cezası hesaplamalarında esas alınacak bir unsur olacaktır. Kaldı ki, hiçbir menfaat 
sağlanmasa dahi işlem bazlı Piyasa dolandırıcılığı suçu, hem hapis hem de asgari beş bin günden on bin 
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılabilecektir.     

Sonuç olarak, işlem bazlı Piyasa dolandırıcılığı bakımından suçun varlığının kabulü bakımından, suça esas 
fiilin kasten ve bu amacı gerçekleştirmeye ‘elverişli' nitelikteki bir fiil ile yapılması gerekli ve yeterlidir (T.C. 

                                                      
7 İşlem Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı İçin Örnek Olarak, T.C. Yargıtay  7. Ceza Dairesi  E. 1998/9278 K. 1998/10013 T. 
2.12.1998 Kararına (Http://Www.Kazanci.Com) Konu Olan Olay Verilebilecektir. 
8 Mülga 2499 Saylı Serpk M. 47/I.A  Son Fıkra İle  M. 47/A’nın  Her Bir Alt Bent Kapsamına Giren Fiillerden Dolayı İki 
Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis Ve Beşbin Günden Onbin Güne Kadar Adlî Para Cezası İle Cezalandırılacağı Düzenlenmiş 
İdi. 
9 Burada Adli Para Cezası İle Suçtan Elde Edilen Menfaat Arasında İlişki Kurulmuştur.  
10 Mülga 2499 Sayılı Serpk M. 47’de Bu Amaç, “Yapay Olarak Sermaye Piyasası Araçlarının Arz Ve Talebini Etkilemek, 
Aktif Bir Piyasa Varlığı İzlenimini Uyandırmak, Fiyatlarını Aynı Seviyede Tutmak, Arttırmak Veya Azaltmak” Olarak 
Düzenlenmiş İdi.  
11Aynı Yönde Bkz. Http://Www.Spk.Gov.Tr/İndexpage.Aspx?Pageid=757. 
12 Http://Www.Selmandursun.Com/?P=118.  
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Yargıtay 19. Ceza Dairesi E. 2016/46 K. 2016/13857 T. 24.3.201613).  

3. İşlem Bazlı Piyasa Dolandırıcılığında Etkin Pişmanlık   

SerPK m. 107(3) sadece işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı faili için yararlanılabilecek seçenek olarak etkin 
pişmanlığı düzenlemiştir.  

SerPK m. 107(3) şu şekildedir: “(3) Birinci fıkrada tanımlanan suçu işleyen kişi pişmanlık göstererek, beş 
yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki 
katı miktarı kadar parayı, Hazineye; 

a) Henüz soruşturma başlamadan önce ödediği takdirde, hakkında cezaya hükmolunmaz. 

b) Soruşturma evresinde ödediği takdirde, verilecek ceza yarısı oranında indirilir. 

c) Kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödediği takdirde, verilecek ceza üçte biri oranında 
indirilir”. 

SerPK m. 107(3) ile etkin pişmanlığın yapıldığı gerekli ödenmenin yapılması suretiyle gerçekleştirildiği 
zaman göre farklı ceza indirimleri düzenlenmiştir. SerPK m. 107(3)’e göre işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı 
faili suçtan hiç menfaat elde etmemiş olsa dahi en az beş yüz bin Türk lirası tutarına bir ödemeyi Hazineye 
yapmak zorundadır.  

TCK’daki etkin pişmanlık hükümleriyle karşılaştırıldığında burada diğer etkin etkin pişmanlık hükümlerinin 
çoğunda görülen bir mağduriyetin giderilmesi ya da ilgili suçla mücadeleye katkı sağlanması teşvik 
edilmesi amacı bulunmamaktadır. Çünkü işlem bazlı manipülasyon bakımından mağduru belirlenebilir bir 
kişi değildir. Bir diğer ifadeyle bunun tespiti genellikle fiilen mümkün değildir. Suçun mağduru burada 
piyasanın kendisi, ona duyulan yani kamudur. Burada bir nev’i kamu adına hazineye ödeme yapılmaktadır. 
Kanun ile belirlenen asgari maktu bir meblağın ya da menfaatin iki katı bir miktarın ödenmesinin 
öngörülmesi de “kamusal mağduriyet”in giderilmesinin daha ötesinde, dolaylı olarak faile uygulanan 
ekonomik nitelikli bir yaptırım izlenimi ortaya koymaktadır.    

SONUÇ 

SerPK m. 107(1) bakımından işlem bazlı/dayalı piyasa dolandırıcılığı suçunun maddi unsuru, "sermaye 
piyasası araçlarının alım ve satımını yapmak, emir vermek, emir iptal etmek, emir değiştirmek veya hesap 
hareketleri gerçekleştirmek" şeklideki seçimlik fiillerdir. SerPK m. 107(1)’de belirtilen fiillerin işlemlerin 
madde kapsamında suç oluşturabilmesi  için  SerPK m. 107(1)’de belirtilen suçun manevi unsuru ise 
“sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya 
yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla” yapılmasıdır (kast unsuru/manevi unsur).  

SerPK m. 107(1) bakımından “menfaat” kavramı, failin veya birlikte hareket ettiği kişilerin malvarlığında 
ortaya çıkacak zararın (eksilmenin)  önlenmesi veya bu kişilerin malvarlığında oluşacak pozitif bir artış 
olarak, geniş şekilde ele alınmalıdır. Kanımızca, yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, Piyasa dolandırıcılığı 
suçunun tanımlanması yerine Kanunda temel unsurlarının tanımlanması yerinde olacaktır. Örnekleme 
yoluyla yapılan tanımlamalarda ise sınırlayıcı ifadeler kullanılmamalı ve esneklik sağlanmalıdır. 
Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, Piyasa dolandırıcılığı suçunun işleniş yöntemlerinin sınırlayıcı şekilde 
tanımlanmasını olanaksız kılmaktadır. Burada Piyasa dolandırıcılığı suçunun manevi  unsuru (kast) 
bakımından ise Kanunen ispat kolaylıkları sağlayıcı hükümlere (karineler, ters ispat yükü gibi) yer verilmesi 
yerinde olacaktır. 

SerPK m. 107(3) ile etkin pişmanlığın yapıldığı gerekli ödenmenin yapılması suretiyle gerçekleştirildiği 
zaman göre farklı ceza indirimleri düzenlenmiştir. SerPK m. 107(3)’e göre işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı 
faili suçtan hiç menfaat elde etmemiş olsa dahi en az beş yüz bin Türk lirası tutarına bir ödemeyi Hazineye 
yapmak zorundadır.  

TCK’daki etkin pişmanlık hükümleriyle karşılaştırıldığında burada diğer etkin etkin pişmanlık hükümlerinin 
çoğunda görülen bir mağduriyetin giderilmesi ya da ilgili suçla mücadeleye katkı sağlanması teşvik 
edilmesi amacı bulunmamaktadır. Çünkü işlem bazlı manipülasyon bakımından mağduru belirlenebilir bir 

                                                      
13 Http://Www.Kazanci.Com/Kho2/İbb/Giris.Htm.  
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kişi değildir. Bir diğer ifadeyle bunun tespiti genellikle fiilen mümkün değildir. Suçun mağduru burada 
piyasanın kendisi, ona duyulan yani kamudur. Burada bir nev’i kamu adına hazineye ödeme yapılmaktadır. 
Kanun ile belirlenen asgari maktu bir meblağın ya da menfaatin iki katı bir miktarın ödenmesinin 
öngörülmesi de “kamusal mağduriyet”in giderilmesinin daha ötesinde, dolaylı olarak faile uygulanan 
ekonomik nitelikli bir yaptırım izlenimi ortaya koymaktadır. 
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BİLGİ BAZLI PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇU 

M. Murat AKTAŞ   

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF 

ÖZ 

Finansal piyasalardaki düzenlemeler genel olarak doğal fiyat oluşumunu sağlayarak piyasa dolandırıclığını 
önlemeyi amaçlamaktadır. ABD’deki Menkul Kıymetler Kanunu (Securities Act of 1933) ve Menkul 
Kıymetler Borsası Kanunu (Securities Exchange Act of 1934) hazırlayıcıları, 1929 pay piyasası çöküşü ve 
1930’lardaki büyük buhran ile aşırı spekülasyon ve piyasa dolandırıcılığı arasında doğrudan bir bağlantı 
olduğu inancıyla hareket etmişlerdir. Piyasa dolandırıcılığı suçları, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu m. 
107’de bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı ve işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı olmak üzere iki başlıkta 
düzenlenmiştir. Bu Tebliğ, Türk hukukunda bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı hakkındaki yasal düzenleme 
olan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu madde 107(2)’i ele almaktadır. 

Anahtar kelimeler: Sermaye Piyasası Kanunu, Bilgi bazlı Piyasa dolandırıcılığı 

INFORMATION-BASED MANIPULATION FRAUD 

ABSTRACT 

Financial regulations generally aims to real prices and prevent the manipulation. The Securities Act of 
1933 and the Securities Exchange Act of 1934 in the United States were convinced that there was a direct 
link between excessive speculation and manipulation, the stock market crash of 1929 and the Great 
Depression of the 1930s.Manipulation crimes can be divided into two main different schemes as 
“information-based manipulation fraud” and “manipulative trading practices fraud”. This paper aims to 
briefly explain the Turkish regulation on “information-based manipulation fraud”, which is stated at the 
Turkish Capital Market Law (Law Nr. 6362) sec. 107(2). 

Keywords: Capital Market Law, Information-based Manipulation fraud 

GİRİŞ 
 
Bu Tebliğ, Türk hukukunda bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçu hakkındaki yasal düzenleme olan 6362 
sayılı SerPK m. 107(2) hükmünü ele almaktadır. 
Piyasa dolandırıcılığı suçu, işlem bazlı (işleme dayalı) piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı (bilgiye dayalı) 
piyasa dolandırıcılığı olmak üzere iki temel farklı kategoriye ayrılmaktadır.  
6362 sayılı SerPK m. 107, belirtilen bu her iki temel piyasa dolandırıcılığı suçu görünümü iki farklı fıkra ile 
düzenlemiştir.  SerPK m. 107(1), işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ile ilgili iken SerPK m. 107(2) ise bilgi bazlı 
piyasa dolandırıcılığını düzenlemektedir. 

SERMAYE PİYASASI SUÇU OLARAK PİYASA DOLANDIRICILIĞI 

Sermaye piyasası anlamında piyasa dolandırıcılığı kavramı bakımından önemli olan husus, piyasa 
dolandırıcılığıun kelime anlamından ziyade onun bir suç olarak, sermaye piyasası hukuku ve finansal 
piyasalara ilişkin düzenlemeler bakımından nasıl ele alınmış olduğudur.  

Piyasa dolandırıcılığının sermaye piyasası hukuku anlamında yeknesak bir tanımı yapılamamıştır1. Hukuki 
bakımdan yapılan piyasa dolandırıcılığı için yapılan genel tanımlamaların ise piyasa dolandırıcılığının suç 
olma vasfını da vurgulaması gereklidir.       

Piyasa dolandırıcılığı, en basit tanımlama ile hisse/sermaye piyasası aracı fiyatlarının, “trader” olarak tabir 
edilebilecek piyasa oyuncuları tarafından, kendilerine kazanç sağlayacak şekilde yönlendirilmesini 
amaçlayan alım-satım şekilleri2 olarak ifade edilebilecektir.  

                                                      
1 Goldwasser, V. (2009).  Stock Market Manipulation and Short Selling, Melbourne,  s. 99-100; Şensoy, D. (2013) 
Manipülasyon; Piyasa Dolandırıcılığı Suçu, Uygulanacak Tedbirler ve Yaptırımlar, Ankara Barosu Dergisi, S. 2013/3, s. 
378.s. 378.  
2 Özcan, R. , Hisse Senedi Piyasalarında Manipülasyon Stratejileri,  İMKB Dergisi, Yıl: 13, S. 49, s.  20 vd.  
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Piyasa dolandırıcılığı, ABD Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) tarafından ise, bir menkul kıymetin piyasasını 
kasıtlı/bilinçli bir davranışla, tasarlayarak, yatırımcıları dolandırmak üzere, menkul kıymetlerin fiyatlarını 
kontrol etmek veya yapay olarak etkilemek olarak tanımlanmıştır. SEC ayrıca piyasa dolandırıcılığının bir 
payın arzını veya talebi üzerinde etkili çok sayıda teknik ile gerçekleştirilebileceğini belirtmiştir. SEC 
tarafından burada belirtilen örnek teknikler şunlardır: Bir şirket hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgi 
yayılması, hukuka aykırı şekilde halka açık/piyasadaki fiili pay oranının sınırlanması, danışıklı olarak yapılan 
işlemlerle fiyat oluşturma,  paya ilişkin yanlış veya hileli talep tablosu ortaya koyulması. SEC burada piyasa 
dolandırıcılığına girişen kişiler için çeşitli hukuk ve ceza davaları açılacağı da ifade edilmektedir3. 

Kanımızca, piyasa dolandırıcılığının belirli işlem kalıpları ile sınırlanarak tanımlanması, günümüz teknolojik 
gelişmeleri göz önünde alındığında piyasa dolandırıcılığı suçunun etkisiz bir düzenleme haline 
getirebilecektir. Hatta piyasa dolandırıcılığı suçu, suç ve cezanın kanuniliği ilkesinin zedelemeyecek 
düzeyde esneklik sağlamak üzere Kanunen tanımlanmamalı ve Kanunen suçun temel unsurlarının 
belirlenmesi yöntemi izlenmelidir. Burada suçun cezalandırılmasında etkinlik için sağlanan bu esnekliğin 
sınırı ise mutlaka konulmalıdır4. 

Piyasa dolandırıcılığı ile spekülatif işlemler birbirinden farklıdır. Spekülatif işlemler, spekülatörlerin piyasa 
dolandırıcılığında görülüğü gibi aldatıcı/yanıltıcı yöntemlere başvurulmaksızın veya bir diğer ifadeyle yapay 
yollarla sermaye piyasası araçlarının değer/fiyatını etkilemeye yol açılmaksızın, yalnızca kendisinin elindeki 
ve kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgi ve/veya duyumlara dayanılarak, doğal fiyatlamalar 
üzerinden kazanç elde etmeye yönelik işlemler yapmasıdır5. 

BİLGİ BAZLI PİYASA DOLANDIRICILIĞI DÜZENLEMESİ 

A. Genel Olarak 

İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı genel olarak, sermaye piyasasında işlem yapan kişilerin sermaye piyasası 
aracının fiyatını etkilemek ve yapay fiyat oluşumunu sağlamak şeklindeki asıl niyetleri gizleyerek, o araç ile 
ilgili alım ve/veya satım işlemi gerçekleştirilmesi veya başkaları tarafından bunun yapılmasının sağlanması 
şeklinde gerçekleştirilmektedir. İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ile yapay piyasada yapay fiyat oluşumu 
sağlanmış olmaktadır. Bu piyasa dolandırıcılığı türü bakımından da yatırımcının yeterince ve etkin 
bilgilendirilmesinin veya bir diğer ifadeyle kamunun aydınlatılmasının yapılan düzenleme ve denetimlerle 
etkin şekilde sağlanması önem arz etmektedir. Kamuyu aydınlatma ve denetim bakımından etkili şekilde 
işleyen sermaye piyasalarında, ağırlıklı görülen piyasa dolandırıcılığı türünün bilgi bazlı piyasa 
dolandırıcılığı yerine işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı olması beklenmelidir. 
Günümüzde özellikle bilişim ve iletişim alanındaki teknolojik gelişmeler ve hızla artan sosyal medya 
kullanımı nedeniyle sermaye piyasalarındaki piyasa dolandırıcılığının tespiti ve önlenmesi her geçen gün 
güçleşmektedir.  

B. 2499 sayılı SerPK Dönemindeki Düzenleme 

Mülga 2499 sayılı SerPK döneminde piyasa dolandırıcılığı suçu, SerPK m. 47/I.A-2 (işlem bazlı 
manipülasyon) ve 47/I.A-3 (bilgi bazlı manipülasyon) olarak düzenlenmiş idi6.    

2499 sayılı SerPK m. 47/I.A son bendine göre piyasa dolandırıcılığı fiilleri, SerPK m. 47/I.A’nın her bir alt 
bent kapsamına giren fiillerden olmaları nedeniyle, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin günden onbin 
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılmaktaydı.  

                                                      
3 https://www.sec.gov/fast-answers/answerstmanipulhtm.html.  
4 Goldwasser, S. 101. 
5Evik, A. H. (2004). Sermaye Piyasası Araçlarının Değerini Etkileyebilecek Aldatıcı Hareketler Yapma -Manipülasyon 
Suçları, Ankara, s. 83-84. 
6 Mülga SerPK m.47/I.A,B ve C bentlerinde birden fazla suç aynı madde içinde tanımlanmış olmakla birlikte bu suçlar 
için ortak ceza düzenlemesi yapılmış idi. 6362 sayılı Kanun ise SerPK kapsamındaki suçları ayrı maddeler içinde ve suç 
tipleri başlıklarda isimlendirilmek suretiyle düzenlemiştir.  
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BİLGİ BAZLI PİYASA DOLANDIRICILIĞINA İLİŞKİN SERPK M. 107(2) DÜZENLEMESİ 

A. Hüküm 

Bilgiye dayalı piyasa dolandırıcılığı suçu, SerPK m. 107(2) 7 ile düzenlenmiştir. Buna göre, sermaye piyasası 
araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya 
yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan 
ve bu suretle menfaat sağlayanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile 
cezalandırılırlar8.  

B. Suçun Maddi ve Manevi Unsurları  

Bilgi bazlı/dayalı piyasa dolandırıcılığı bakımından suçun maddi unsuru veya suça dayanak olacak fiil 
bakımından aranacak ilk özellik, yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek, söylenti çıkarmak, haber vermek, 
yorum yapmak veya rapor hazırlamak ya da bunları yaymak şeklinde olmasıdır.  

Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçunun varlığı bakımından suç oluşturacak fiil bakımından aranan ikinci 
özellik ise “bu suretle menfaat sağlayanlar” ifadesinden hareketle, “menfaat sağlamak” şartını 
sağlamasıdır. Bir diğer ifadeyle, SerPK m. 107(2) bakımından piyasa dolandırıcılığı suçunun maddi 
unsurunun tanımlanması bakımından menfaat sağlanması şarttır.  Menfaat sağlanması şartı, 6637 sayılı 
Kanun m. 11 ile sonradan SerPK m. 107(2) hükmüne “ve bu suretle menfaat sağlayanlar” ifadesinin 
eklenmesi ile ortaya çıkmıştır9. O halde, suçun varlığı bakımından burada işlem bazlı piyasa 
dolandırıcılığından farklı olarak menfaat sağlanması gereklidir. Menfaat kavramı işlem bazlı piyasa 
dolandırıcılığında olduğu üzere burada da geniş yorumlanmalı ve bilgiye dayalı piyasa dolandırıcılığı yapan 
ve onunla birlikte hareket edenlerin her türlü menfaati (malvarlığındaki eksilmenin önlenmesi ve/veya 
malvarlığında artışa neden olması)  olarak anlaşılmalıdır. 

Bilgiye dayalı piyasa dolandırıcılığı suçunun manevi unsur veya amaç (özel kast) unsurunu, yukarıda 
belirtilen icrai fiillerin, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını 
etkilemek amacıyla (kasdıyla) yapılması oluşturur10.  

Kanımızca, bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçu bakımından Kanuna “menfaat sağlanmak” ifadesinin 
eklenmesi, bu kapsamda suç sayılabilecek fiillerin alanını daraltmış ve hatta bu fıkra kapsamında piyasa 
dolandırıcılığının cezalandırma imkanını yok denecek kadar azaltmıştır. Uygulamada, bilgiye dayalı piyasa 
dolandırıcılığı bakımından özellikle piyasa dolandırıcılığı ile sağlanan menfaatin ispatı konusunda sıkıntı 
yaşanacağı açıktır. Bu halde, ilgili hukuka aykırı fiil, piyasa bozucu eylemler kapsamında kabahat olarak 
                                                      
7 07.04.2015 tarihli ve 29319 sayılı RG’de yayımlanan 6637 sayılı Kanun m. 11 ile değişikliğe uğramış halidir.  
8 Mülga 2499 saylı SerPK m. 47/I.A  son fıkra ile  m. 47/A’nın  her bir alt bent kapsamına giren fiillerden dolayı iki 
yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiş idi. 
9 SerPK m. 107(2)’de yapılan Kanuni değişiklikten önceki dönemde bilgi bazlı manipülasyon için menfaat sağlamak 
şartının olmamasından kaynaklı edişeler nedeniyle SPK web sayfasından yapılan 07.01.2013 tarihli duyuruda şu 
ifadeler kullanılmıştır: "Eski SPKn. md.47/I.A-3 hükmü, bilgi bazlı piyasa manipülasyonu fiilini daha genel bir şekilde 
ifade ederek, suçun oluşması için bu fiillerin sermaye piyasası araçlarının değerlerini etkileyebilecek nitelikte olmasını 
yeterli saymıştır. Dolayısıyla önceki düzenlemede bilgiyi yayan kişinin amacına bakılmaksızın bilginin “değeri 
etkileyebilecek olması” yeterli görülmüştür. Yeni SPKn. md.107/2 hükmünde ise bu fiiller daha ayrıntılı şekilde sayılmış, 
ancak suçun oluşması için bu bilgileri yayan kişilerin “sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya 
yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla” hareket etmiş olduklarının, yani özel kastlarının, ispatı zorunlu 
tutulmuştur.  
      Bu nedenle, yeni SPKn. md.107/2 hükmü, iyi niyetli, amacı konusunda şüphesi bulunmayan piyasa yorumcularına 
daha fazla hareket imkanı sağlayacak niteliktedir. Eski düzenlemede yer almayan bazı ifadelere yeni düzenlemede yer 
verilmiş olması suçun kapsamının genişlediği anlamına gelmemektedir. Zira, “söylenti çıkarmak”, rapor hazırlamak” 
“bunları yaymak” ifadeleri, fiilin daha açık şekilde sayılması amacını taşımakta olup, esasen yeni bir fiil olarak 
değerlendirilmeyecek örneklerdir. Diğer taraftan bir kişinin maddede yazılı amaçla bu fiilleri işlediğinin ispat edilmesi 
halinde, kabul etmek gerekir ki piyasayı ve yatırımcıları korumak adına bu tür fiiller kovuşturulmalıdır. Benzer bir 
düzenlemenin Avrupa Birliği mevzuatının “Piyasa Bozucu Eylemler Direktifinde” (Market Abuse Directive 
2003/6/EC)’de düzenlendiği dikkate alındığında, yeni SPKn'nun bu hükmünün eski SPKn. hükmüne göre daha objektif 
ve açık olduğu değerlendirilmektedir”. SPK duyurularının metinleri için bkz. http://spk.gov.tr/duyuru.aspx. 
10 Mülga 2499 sayılı SerPK’da ise burada fiilin niteliği olarak “sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek” 
ifadesi kullanılmış ve icrai-ihmali fiillerin amacından bahsedilmemiş idi. Mer’i Kanunda ise burada fiilin niteliği yerine 
fiilin amacını esas alacak şekilde düzenleme yapılmıştır.  
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idari para cezası ile yaptırıma tabi tutulabilecektir.  

SPK tarafından 24.05.2017 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı 
olarak değerlendirilebilecek hukuka aykırı yönlendirmeler ile ilgili olarak web sitesinden yapılan basın 
açıklamasında11 şu ifadeler kullanılmıştır: “....Kurulumuzca yapılan piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri 
neticesinde, Kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyet izni 
olmadan Facebook, Twitter vb. sosyal medya hesapları üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek mağdur 
edilmeye çalışıldığı görülmektedir.  

Herhangi bir makul ekonomik ve finansal gerekçeye dayanmayan, tamamıyla yatırımcıların aldatılmasına 
ve mağdur edilmesine yönelik olduğuna dair ciddi emareler bulunan söz konusu fiilleri işleyenler ve 
bunlarla birlikte hareket edenler hakkında gerekli hukuki işlemler yapılmaktadır”. SPK’nın belirtilen 
açıklamasından bu yana geçen zaman zarfında bu konuda herhangi bir işlem yapıldığı tarafımızdan tespit 
edilememiştir. SerPK m. 107(2)’nin güncel metni göz önünde bulundurulduğunda, SPK açıklamasında 
anılan fiiller bakımından, SerPK m. 107(2) yerine ancak “piyasa bozucu eylemler” kapsamında işlem 
yapılabileceği düşünülmektedir. 

C. Etkin Pişmanlık 

SerPK m. 107(3) sadece işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı faili için yararlanılabilecek seçenek olarak etkin 
pişmanlığı düzenlemiştir. Bu nedenle SerPK bakımından bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı için etkin pişmanlık 
yoluna başvuru ile cezada indirim sağlanması olanağı bulunmamaktadır. SerPK Gerekçe’sinde ise bu 
tercihe ilişkin bir açıklama yer almamaktadır.  

SONUÇ 

SerPK m. 107(1)’de işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı, SerPK m. 107(2)’de ise bilgi bazlı piyasa 
dolandırıcılığına ilişkin düzenleme yer almaktadır.  
SerPK m. 107(2) bakımından bilgi bazlı/dayalı piyasa dolandırıcılığı suçunun maddi unsuru veya suça 
dayanak olacak fiilin taşıması gereken ilk özellik, yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek, söylenti çıkarmak, 
haber vermek, yorum yapmak veya rapor hazırlamak ya da bunları yaymak niteliğinde olmasıdır. Burada, 
bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçunun varlığı bakımından suç oluşturacak fiil bakımından aranan ikinci 
özellik ise “bu suretle menfaat sağlayanlar” ifadesinden hareketle, “menfaat sağlamak”tır. Bir diğer 
ifadeyle, SerPK m. 107(2) bakımından piyasa dolandırıcılığı suçunun maddi unsurunun tanımlanması 
bakımından menfaat sağlanması şarttır. 
Menfaat sağlanması şartı, 6637 sayılı Kanun m. 11 ile sonradan SerPK m. 107(2) hükmüne “ve bu suretle 
menfaat sağlayanlar” ifadesinin eklenmesi ile ortaya çıkmıştır. O halde, işlem bazlı piyasa 
dolandırıcılığından farklı olarak suçun varlığı bakımından burada menfaat sağlanması gereklidir. Kanımızca, 
bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçu bakımından Kanuna “menfaat sağlanmak” ifadesinin eklenmesi, bu 
kapsamda suç sayılabilecek fiillerin alanını daraltmış ve hatta bu fıkra kapsamında piyasa dolandırıcılığının 
cezalandırma imkanını yok denecek kadar azaltmıştır. Uygulamada, bilgiye dayalı piyasa dolandırıcılığı 
bakımından özellikle piyasa dolandırıcılığı ile sağlanan menfaatin ispatı konusunda sıkıntı yaşanacağı 
açıktır. Bu halde ilgili hukuka aykırı fiil, piyasa bozucu eylemler kapsamında kabahat olarak idari para 
cezası ile yaptırıma bağlanabilecektir. 
SerPK m. 107(2) bakımından “menfaat” kavramı, failin veya birlikte hareket ettiği kişilerin malvarlığında 
ortaya çıkacak zararın (eksilmenin)  önlenmesi veya bu kişilerin malvarlığında oluşacak pozitif bir artış 
olarak, geniş şekilde ele alınmalıdır.  
SerPK m. 107(3) sadece işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı faili için yararlanılabilecek seçenek olarak etkin 
pişmanlığı düzenlemiştir. Bu nedenle SerPK bakımından bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı için etkin pişmanlık 
yoluna başvuru ile cezada indirim sağlanması olanağı bulunmamaktadır. 
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ÖZ 

Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip olan Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, 
Japonya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Kore, Güney Afrika ve İngiltere, Afro-Avrasya ülkeleri içinde yer 
almaktadır. Söz konusu bu ülkeler 2000 yılı sonrasında çoğu zaman Türkiye’nin dış ticaret yaptığı ilk yirmi 
ülke arasında yer almıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Türkiye ile Afro-Avrasya ülkeleri arasındaki dış 
ticareti çekim modeli ile analiz etmektir.  Bu amaçla çalışmada, Türkiye’nin dış ticaret yaptığı 12 ülkeye ait 
2000-2017 dönemi yıllık verileri ile panel veri analizi yapılmıştır. Çalışmanın analizinde küçük 
örneklemlerde tutarlı tahminler yapabilen Poisson Pseudo Maksimum Olabilirlik (PPML) yöntemi 
kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, Türkiye ve seçilmiş Afro-Avrasya ülkelerinin ticaret hacminin, 
ülkelerin GSYİH’leri ile pozitif, ülkelerarası uzaklık ile negatif ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, ülkelerin 
GSYİH’lerinin dış ticaret hacmini etkileme düzeylerinin birbirlerine yakın olduğu görülmektedir. Sonuç 
olarak, bu analizde Türkiye’nin Afro-Avrasya ülkeleri ile yaptığı dış ticarette çekim modeli geçerdir.  

Anahtar Kelimeler: Çekim Modeli, Panel Veri, Türkiye 

Jel Kodu: C23, F10, F0 

TURKEY’S FOREIGN TRADE WITH AFRO-EURASIAN COUNTRIES WITH GRAVITY MODEL ABSTRACT 

China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Russia, Saudi Arabia, South Korea, South Africa, 
which have significant share in Turkey's foreign trade, are located in the Afro-Eurasian countries. Most of 
the time after 2000, these countries are among Turkey’s foreign trade in his first twenty countries. In this 
context, the purpose of the study is analyze the foreign trade between African-Eurasian countries and 
Turkey wih gravity model. For this purpose, panel data covering time series data from 2000 to 2017 for 12 
countries which are engaged in foreign trade with Turkey. Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) 
method which can make consistent estimations in small samples was used in the analysis of the study. 
According to analysis results, while gross domestic product of Turkey and selected Afro-Eurasian 
countries are positively correlated with bilateral trade, the distance is negatively correlated with bilateral 
trade. Moreover, it is seen that the level of influence of the GDP of countries on foreign trade volume is 
close to each other. As a result, the gravity model of foreign trade is valid between African-Eurasian 
countries and Turkey in this analysis.  

Keywords: Gravity Model, Panel Data, Turkey 

Jel Codes: C23, F10, F0 

GİRİŞ 

Afro-Avrasya, Afrika ve Avrasya’yı tek bir kıta olarak ifade eden terimdir. Bu kıta Eski Dünya şeklinde de 
tanımlanmaktadır. Coğrafi olarak ise; Afrika ve Avrasya Süveyş Kanalı ile; Avrasya ise Avrupa ve Asya 
şeklinde bölünmüştür (Saylan ve Koç, 2016: 557). Afro-Avrasya bölgesi incelendiğinde bölgenin önemli 
sayılabilen bazı ülkeleri son birkaç yüzyılda milli gelirlerini arttırarak hızlı bir ekonomik büyümeyi 
sağlamıştır (Kurnaz vd., 2016: 348).  Türkiye’nin dış ticaretinde Afro-Avrasya ülkelerinin önemli bir payı 
vardır (TÜİK, 2019). Ülkelerin karşılıklı ticaret ilişkisinin tespitinde farklı modeller kullanılmakla birlikte, bu 
modellerden birisi de çekim (gravity) modelidir.    

Çekim modeli, büyük ekonomik kümelenmeler arasındaki etkileşimin küçük olanlara göre daha güçlü 
olduğu, yakındaki ülkelerin birbirlerini uzaktakilere göre daha fazla çektiğini açıklayan ekonomi alanındaki 
en istikrarlı ilişkilerden birini olarak tanımlamaktadır (Bergejik ve Brakman, 2010: 1). Bir başka ifade ile 
çekim modeli, coğrafi unsurlar arasındaki ikili ticaret akışını analiz etmek için kullanılmaktadır. Çekim 
modelinde iki ülke arasındaki ticaretin ülkelerin ulusal gelirleri ile orantılı ve aralarındaki mesafeyle ters 
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orantılı olduğunu açıklamaktadır (Batra, 2006: 328). Literatürde dış ticarette mesafe faktörünün önemine 
ilişkin birçok araştırma yapılmıştır. Bunlardan en önemlisi uzaklık değişkeninin taşıma maliyeti olarak 
görülmesidir. Bunlar; nakliye sırasında geçen süre maliyeti, senkronizasyon maliyeti, iletişim maliyetleri 
(ticari faaliyetlerin araştırılması, potansiyel ticaret ortakları arasında güven oluşturulması vb.) kültürel 
farklılık maliyetleri vb. ilişkili temsili değişken oluşturmasıdır (Head, 2003: 6-8).  

Çekim modeli, farklı coğrafyalardaki ülkelerin karşılıklı ticaretini istatistiksel şekilde analizine imkan 
sağlamaktadır. Çekim modeli Tinbergen (1962), Poyhonen (1963) ve Linnemann (1966)’ın çalışmalarıyla 
literatüre kazandırılmıştır. Çekim modelinin teorik altyapısını ise Anderson (1979), Bergstrand (1985), 
Helpman (1987), Wei (1996), Breuss ve Egger (1999), Egger (2000), Soloaga ve Winters (2001) ve 
Anderson ve Wincoop (2003) çalışmalarıyla oluşturulduğu bilinmektedir (Kaplan, 2016: 79).  Öncü 
çalışmalardan sonra gerçekleştirilen pek çok analizde, mesafe değişkeninin yanında diğer değişkenlere de 
modellerde yer verilmiştir (Rauch,1999; Eichengree ve Irwin, 1998; Soloaga ve Winters, 2001; Martinez-
Zarzoso ve Nowak-Lehmann, 2003; Tripathi ve Leitão, 2013).  

Bu çalışmada çekim modeli uygulanarak Türkiye’nin seçilmiş Afro-Avrasya ülkeleri (Çin, Fransa, Almanya, 
Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Kore, Güney Afrika ve İngiltere) ile 
olan dış ticareti açıklanmaktadır. Bu ülkelerin ele alınmasının temel motivasyonu ülkelerin çoğunun 
Türkiye’nin dış ticaretinde ilk 20 ülke arasında yer almasıdır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. 
Çalışmanın ikinci bölümünde literatürde öne çıkan araştırmalara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde model, 
yöntem ve analiz bulguları yer almakta olup, dördüncü bölümde ise çalışmanın genel bir değerlendirilmesi 
ve sonuçları yer almaktadır.  

LİTERATÜR 

Yapılan literatür taramasında ülkelerarası dış ticaret akımlarının genellikle çekim modeli çerçevesinde ele 
alındığı görülmektedir. Genel olarak yapılan çalışmalarda ülkelerin milli gelirleri arttıkça iki ülke arasında 
gerçekleştirilen ticaretin arttığı, ülkelerarası mesafenin artmasının ise dış ticareti azaldığı görülmektedir. 
Çalışmada literatürde öne çıkan bazı çalışmalara yer verilmiştir. Bu çalışmalardan, Brülhart ve Kelly (1999), 
İrlanda’nın AB’ye katılması halinde dış ticaretine etkisini araştırmıştır. Bu amaçla İrlanda ile Orta ve Doğu 
Avrupa ülkeleriyle olan ticaretini çekim modeliyle incelemiştir. Yapılan analiz sonucunda 1994 yılında 
İrlanda’nın ihracatının normal seviyesine yakın olduğunu, fakat Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden yapılan 
ithalatın normal seviyesinin yarısından bile az olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Soloaga ve Winters (2001), 58 ülkenin 1980-1996 dönemini  verilerini kullanarak tercihli ticaret 
anlaşmasının ticaret üzerindeki etkisi araştırmıştır. Çekim modelinin kullanıldığı çalışmada yeni 
bölgeselciliğin blok içi ticareti arttırdığına dair herhangi bir kanıt bulunamamıştır. Ancak, AB ve EFTA 
ülkeleri için ticaretin saptırıcı etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bir başka çalışmada ise Martinez-Zarzoso 
ve Nowak-Lehmann (2003), MERCOSUR ülkeleri ile AB arasındaki ticareti 1988-1996 dönemi için çekim 
modeliyle analiz etmiştir. İhracatçı ve ithalatçı ülkelerin gelirleri ikili ticaret akımlarını olumlu 
etkilemektedir. İhracatçı ülkelerin nüfusunun ihracat üzerinde negatif etkili olduğu, ithalatçı ülke 
nüfuslarının ihracat üzerinde pozitif etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ruiz ve Vilarrubia (2007), Euromed 
Bölgesi’nin ABD’ye olan ihracatlarını arttırmada önemli fırsatların olduğu, Cezayir, Ürdün ve Lübnan hariç, 
diğer Euromed bölgesine yapılan ihracatın çekim modeliyle tahmin edilenden az olduğu tespit edilmiştir.  

Eichengreen vd. (2004), Çin’in ihracatındaki büyümenin diğer Asya ülkeleri üzerindeki etkisinin araştırıldığı 
çalışmada, Çin’in ihracatının diğer Asya ülkelerinin ihracatını dışlama eğiliminde olduğunu tespit etmiştir. 
Bussière ve Schnatz (2009) ise, Çin’in 61 ülkeyle olan ikili ticaretini araştırmıştır. Çin’in dünya ekonomisiyle 
iyi entegre olduğunun tespit edildiği çalışmada Çin’in diğer ülkelerle ticaret yoğunluğu da 
karşılaştırılmıştır. Çin’in ABD, Kanada, Avustralya ve birkaç Latin Amerika ülkesiyle diğer ülkelere göre daha 
iyi entegre olduğu tespit edilmiştir. 

Analizlerinde çekim modelinin kullanıldığı çalışmalarda; Sohn (2005), Güney Kore’nin ticaret yapısının 
Heckscher-Ohlin modeline uygun olduğunu ve Asya-Pasifik ticaret ağının Güney Kore’nin ticaretinde 
olumlu etkisi olduğunu, Batra (2006), Hindistan’ın Asya-Pasifik, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika bölgelerinde 
en yüksek ticaret potansiyeline sahip olduğunu, Bun ve Klaassen (2007), AB-15 ile Norveç, İsviçre, Kanada, 
Japonya, ABD ile karşılıklı ticaret ilişkisini araştırdığı çalışmasında Euro’nun ticarette benimsenmesinin 
ülkeler arası ticareti % 3 oranında arttırdığını, Rahman (2009), Avustralya’nın ticari potansiyelinin tespiti 
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için 50 ülke ile olan ticaretinde ülkelerin ekonomik büyüklükten, kişi başına düşen gelirden, ticari açıklıktan 
ve ortak dilden pozitif yönde, mesafe değişkeninden ise negatif yönde etkilendiğini, Binh vd. (2011), 
Vietnam ile 60 ülke arasındaki ticareti araştırdığı çalışmasında kültür ve mesafe değişkeninin karşılıklı 
ticaretin belirlenmesinde önemli etkisi olduğunu tespit etmiştir. 

Türkiye üzerine yapılan çekim modeli analizlerinden; Nowak-Lehmann vd. (2007) Türkiye’nin AB’ye olan 
sektörel ihracatında döviz kurunun pozitif etkisi olduğunu, taşıma maliyetlerinin negatif etkisi olduğunu ve 
Gümrük Birliği sonrası tarım sektörü ihracatında artış olduğunu tespit ederken, Antonucci ve Manzocchi 
(2006) Türkiye ile AB arasında özel bir ticaret ilişkisi olmadığını ileri sürmüştür. Karagöz ve Karagöz (2009), 
Türkiye ile dış ticareti olan 169 ülkeye ilişkin çalışmasında partner ülkenin ekonomik büyüklüğü Türkiye’nin 
dış ticaretini olumlu, nüfus büyüklüğü ve mesafe değişkeni Türkiye’nin dış ticaretini olumsuz etkilediğini 
bulmuştur, Tatlıcı ve Kızıltan (2011) ise Türkiye ve 46 ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası pozitif işaretli ve 
anlamlı, Türkiye ve diğer ülkelerin nüfus değişkenlerinin katsayılarının anlamsız, mesafe değişkeninin 
katsayısının negatif işarete sahip olduğunu belirtmiştir. Tatlıcı ve Kızıltan (2011) ek olarak Türkiye’nin ve 
ihracat yaptığı ülkelerin nüfuslarının Gümrük Birliği ve ortak sınırı paylaşmanın Türkiye’nin ihracatında 
anlamlı bir etkisi olmadığını da ifade etmiştir.   

Atabay Baytar (2012), Türkiye ile BRIC ülkeleri analizinde ticaret bağımlılık endeksinin ticaret hacmini 
pozitif etkilediği, ithalat nüfuz endeksinin ve ihracat eğilim endeksinin ticaret hacminde negatif etkide 
bulunduğunu göstermiştir. Aynı ülkeleri içeren bir başka çalışmada ise Sandalcılar (2012), Türkiye’nin BRIC 
ülkeleri ile olan dış ticaretinde, ülkelerin GSYİH’ları, nüfusları ve ortak sınıra sahip olmaları pozitif yönde 
etkilediğini ve ülkeler arasındaki coğrafi uzaklığın negatif yönde etki ettiğini tespit etmiştir.  

MODEL, YÖNTEM VE ANALİZ SONUÇLARI 

Bu çalışmanın amacı Türkiye ile Afro-Avrasya ülkeleri arasındaki dış ticareti çekim modeli ile analiz 
etmektir.  Bu amaçla çalışmada, Türkiye’nin dış ticaret yaptığı 12 ülkeye ait 2000-2017 dönemi yıllık 
verileri ile panel veri analizi yapılmıştır. Analizde verileri kullanılan söz konusu ülkelere Tablo 1’ de yer 
verilmiştir. 

Tablo 1. Afro-Avrasya Ülkeleri 
Çin Hindistan Japonya Güney Kore 
Fransa Endonezya Rusya Güney Afrika 
Almanya İtalya Suudi Arabistan İngiltere 

Panel çekim modeline Model 1’ de yer verilmiştir. Modelde bağımlı değişken Türkiye’nin (i) diğer ülke (j) 
ile (t zamanında) yaptığı dış ticareti, açıklayıcı değişkenler olarak da; diğer ülkelerin gayri safi yurt içi 
hasılaları ve başkentlerinin Ankara’ya olan mesafeleri yer almaktadır.  

                          (1) 

Model 1’ de ; sabit terimi, ; hata terimini, Tradeijt ; Türkiye’nin (i) diğer ülke (j) ile (t zamanında) 
yaptığı dış ticaretini, GDPjt; diğer ülkenin GSYİH’sini, GDPtrit; Türkiye’nin GSYİH’sini, Distij Türkiye ile diğer 
ülke arasındaki mesafeyi ifade etmektedir. Analizde kullanılan yıllık veriler için, dış ticaret verileri TÜİK veri 
tabanından, GSYİH verileri Dünya Bankası veri tabanından elde edilmiştir. Ayrıca, ülkeler arasındaki coğrafi 
uzaklık ise (https://www.distancefromto.net/)  internet sitesinden hesaplanmıştır.  

Uygulamalı çalışmalarda panel çekim modeli logaritması alınarak doğrusal hale getirilmektedir, en küçük 
kareler (EKK) yöntemiyle de katsayıları tahmin edilmektedir. Ancak, EKK yönteminde hata teriminin 
varyansının sabit olduğu varsayılmaktadır. Silva ve Tenreyro (2006) çalışmalarında klasik çekim modeli, 
doğrusal hale getirildiğinde hata teriminde değişen varyans problemi ortaya çıktığını ileri sürmüşlerdir. 
Değişen varyans durumunda parametrelerin katsayı tahminleri değişmese de tahminler tutarsız 
olmaktadır. Bu nedenle çalışmada katsayılar Poisson Pseudo Maksimum Olabilirlik (PPML) ile tahmin 
edilmiştir. PPML yönteminin tercih edilmesinin nedeni, küçük örneklemlerde etkin bir tahminci olmasıdır 
(Westerlund ve Wilhelmsson, 2011). PPML yöntemi kullanılarak yapılan analiz sonuçlarına Tablo 2’ de yer 
verilmiştir.  
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Tablo 2.  PPML Analiz Sonuçları 
Değişken Katsayı Std. Hata z P>|z| 
C 1.751393  0.0861368  20.33  0.000      
GDP 0.0301699    0.0017348     17.39    0.000      
GDPtr 0.0324802  0.0029449     11.03    0.000      
Dist -0.04405  0.0022854    -19.27    0.000      
R2 % 85     

Çekim modelinin tahminlerine göre, Türkiye ile Afro-Avrasya ülkeleri arasındaki dış ticaret hacmi, ülkelerin 
ve Türkiye’nin GSYİH’inden pozitif, ülkelerarası uzaklıktan negatif yönde etkilenmektedir. Ülkelerin ve 
Türkiye’nin GSYİH’leri, dış ticaret hacmini etkileme katsayısı birbirlerine oldukça yakındır. Yani, Türkiye’nin 
ya da ticaret partneri ülkenin gayri safi yurt içi hasılalarındaki artış dış ticaret hacmini aynı oranda 
artırmaktadır. Modelin açıklanma gücü ise % 85 dir. 

SONUÇ 

Yapılan literatür araştırmasında farklı ülke örnekleri için farklı sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Bu 
çalışmada ise, Türkiye ile dış ticaret ilişkisinin olduğu seçilmiş 12 Afro-Avrasya ülkesi arasında 2000-2017 
dönemine ait verilerle çekim modeli uygulanmıştır. Modelin tahmin edilmesinde PPML yöntemi 
uygulanmıştır. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; Türkiye ile Afro-Avrasya ülkeleri arasındaki dış ticaret hacmi, 
ülkelerin ve Türkiye’nin GSYİH’in den pozitif, ülkelerarası uzaklıktan negatif yönde etkilenmektedir. Bu 
sonuçlardan yola çıkarak, gelir seviyesi yüksek olan ülkelerle gerçekleştirilen ticaret hacminin arttırılması 
gerekmektedir. Ayrıca, uzaklık arttıkça dış ticaret hacmi azaldığından, ülkelerin kendi sınırlarına yakın 
ülkelerle olan ticaretini geliştirmesi maliyetleri azaltabileceğinden ticaret hacminde artış 
sağlayabilmektedir.  

KAYNAKÇA 

Antonucci, D. and Manzocchi, S. (2006). “Does Turkey Have a Special Trade Relation with the EU?: A 
Gravity Model Approach”,  Economic Systems, 30, 157-169. 

Atabay Baytar, R. (2012). “Türkiye ve BRIC Ülkeleri Arasındaki Ticaret Hacminin Belirleyicileri: Panel Çekim 
Modeli Analizi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21), 403-424.  

Batra, A. (2006). “India's Global Trade Potential: The Gravity Model Approach”. Global Economic 
Review, 35(3), 327-361. 

Bergejik, P. V. and Brakman, S. (2010). The Gravity Model in International Model in International Trade: 
Advances and Applications. New York: Cambridge University Press. 

Binh, D. T. T., Duong, N. V. and Cuong, H. M. (2011). “Applying Gravity Model to Analyze Trade Activities 
of Vietnam”. In Forum for Research in Empirical International Trade Working Paper. 

Brülhart, M. and Kelly, M. J. (1999). “Ireland's Trading Potential with Central and Eastern European 
Countries: A Gravity Study”. The Economic and Social Review, 30, 159-174. 

Bun, M. J. G. and Klaassen, F. J. G. M. (2007). “The Euro Effect on Trade is not as Large as Commonly 
Thought”. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(4), 473-496. 

Bussière, M. and Schnatz, B. (2009). “Evaluating China’s Integration in World Trade with a Gravity Model 
Based Benchmark”. Open Economies Review, 20(1), 85-111. 

Eichengreen, B. and Irwin, D. A. (1998). The Role of History in Bilateral Flows. In: Frankel, J. A. (Eds.), The 
Regionalization of the World Economy, University of Chicago, Press. 

Eichengreen, B., Rhee, Y. and Tong, H. (2004). “The Impact of China on the Exports of Other Asian 
Countries”, National Bureau of Economic Research, 10768, 1-34.  

Head, K. (2003). Gravity for Beginners. University of British Columbia, 2053. 



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

478

Kaplan, F. (2016). “Türkiye’nin Meyve ve Sebze İhracatı: Bir Çekim Modeli Uygulaması”, Journal of Yasar 
University, 11(42), 77-83.   

Kurnaz, N., Özbek, A.ve Altunal, I. (2016). “Afro-Avrasya Bölgesindeki Ülkelerin Sosyo-Ekonomik 
Gelişmişlik Seviyelerinin Değerlendirilmesi: G-20 Ülkeleri Üzerine Bir Çalışma”. Dumlupınar Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, 347-360. 

Martinez-Zarzoso, I. and Nowak-Lehmann, F. (2003). “Augmented Gravity Model: An Empirical 
Application to Mercosur-European Union Trade Flows”. Journal of Applied Economics, 6(2), 291-316. 

Nowak-Lehmann, F., Herzer, D., Martinez-Zarzoso, I., Vollmer, S. (2007). “The Impact of a Customs Union 
Between Turkey and the EU on Turkey's Exports to the EU”. JCMS: Journal of Common Market 
Studies, 45(3), 719-743. 

Rahman, M. M. (2009). Australia's Global Trade Potential: Evidence from the Gravity Model Analysis. 
In Proceedings of the 2009 Oxford Business and Economics Conference (OBEC 2009), Oxford University 
Press, 1-41. 

Rauch, J. E. (1999). “Networks Versus Markets in International Trade”. Journal of International Economics, 
48(1), 7-35. 

Ruiz, Juan, M. and Vilarrubia, J. M. (2007). “The Wise Use of Dummies in Gravity Models: Export 
Potentials in the Euromed Region”. Banco de España Research Paper No. WP-0720. 

Sandalcılar, A. R. (2012). “Türkiye’nin BRIC Ülkeleriyle Ticari Potansiyeli: Panel Çekim Modeli Yaklaşımı”, 
Journal of Yasar University, 25(7), 4164-4175.  

Saylan, U. ve Koç, A. (2016). “Afro-Avrasya Ülkeleri İçin Stratejik Bir Sektör: Turizm”. Dumlupınar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 556-570. 

Sohn, C. (2005). “Does the Gravity Model Explain South Korea's Trade Flows?”, The Japanese Economic 
Review, 56(4), 417-430. 

Soloaga, I. and Winters, L. A. (2001). “Regionalism in the Nineties: What effect on trade?”, North 
American Journal of Economics and Finance, 12, 1-29. 

Tatlıcı, Ö. ve Kızıltan, A. (2011). “Çekim Modeli: Türkiye’nin İhracatı Üzerine Bir Uygulama”. Atatürk 
Üniversitesi İİBF Dergisi”, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, 287-299.  

Tripathi, S. and Leitão, N. C. (2013). “India’s Trade and Gravity Model: A Static and Dynamic Panel Data”, 
MPRA Paper No. 45502. 

TÜİK (2019). http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist. (08.04.2019) 

Westerlund, J .and Wilhelmsson, F. (2011). “Estimating the Gravity Model Without Gravity Using Panel 
Data”. Applied Economics, 43(6): 641–649. 

 



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

479

GELENEKSEL KULA KONUTLARININ CEPHE DÜZENLEMELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

Özlem Atalan  

Celal Bayar Üniversitesi, Mimarlık ve Şehir Planlama  Bölümü,  

ÖZ 

Anadolu kent ve kasabalarında, 20. yüzyıl öncesinde,  büyük bir konut geleneği ve yaşama kültürü 
oluşmuştur. Geleneksel konut yapısı; sofalı tasarımları ile organik sokak örgüsü ile şekillenen cepheleri ile 
değişmiş ve gelişmiştir.  Kula geleneksel konutları, 17. yüzyıl başından itibaren, 20. yüzyıl başına kadar inşa 
edilmiştir. Ancak, günümüze genellikle, 18. yüzyılın sonlarından, 20. başlarına kadarki sürece ait konut 
mimarisi ulaşabilmiştir. Bu konutların cepheleri ve pencereleri yapıldığı dönemin mimari özelliklerini 
yansıtmaktadır. Yapılan bu çalışma; Kula geleneksel konutlarının cephe düzenlerini ve pencerelerine 
yönelik fonksiyonel, strüktürel ve estetik yönden analizi içermektedir. 

This study include functional, structural and aesthetic analysis for Kula Houses of facade layout and 
windows. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Konut, Geleneksel Cephe, Pencere ve Kapı, Kula, Manisa 

A STUDY ON FACADE ARRANGEMENTS OF TRADİTİONAL KULA HOUSES 

ABSTRACT 

In Anatolian cities and towns, before the 20th century, a large housing and a living culture were formed. 
Traditional houses; have been changed and developed with the organic texture shaped facades. Kula 
traditional houses were built from the beginning of the 17th century until the beginning of the 20th 
century. However, to the present day, the architecture of the residence, which survived from the late 
18th century to the beginning of the 20th century. The facades and windows of these houses reflect the 
architectural features of the this period. This study include functional, structural and aesthetic analysis for 
Kula Houses of facade layout and windows. 

Keywords: Traditional House, Traditional Facade, Windows and Doors, Kula, Manisa 

GİRİŞ 

20. yüzyıl öncesi, Anadolu kentlerinde büyük bir konut geleneği oluşmuştur. Geleneksel konut evi yada 
Türk evi Osmanlı Dönemi’nde Rumeli ve Anadolu kentlerinde ve yerleşimlerinde oluşmuş ve yaklaşık 600 
sene kadar devam etmiş konut kültürüdür (Eldem;1968). Geleneksel konut yada Türk evi, Anadolu’da 
örneklerini gördüğümüz hayatlı ev şemasında sürmüştür. Günümüze ulaşabilen geleneksel Anadolu 
konutları ise 17. Yüzyıl başından başlayarak, 20. Yüzyıl başına kadar uzanır. 

METHOD 

Çalışmaya Kula’nın geleneksel kent dokusunda yerinde yapılan gözlemler ve ölçümler ile mevcut 
geleneksel konutların pencerelerinin tespit edilmesiyle başlanmıştır. Belirlenen 3 mahallede toplam 20 
geleneksel konut tespit edilmiştir. Bu konutların pencere elemanları, değişimleri incelenmiştir. Ancak 
çalışmanın, yeterince irdelenebilmesi öncelikle Anadolu geleneksel konutunun cephe özellikleri 
araştırılmıştır. Bu bağlamda; çalışma kapsamında; 

 Geleneksel Türk Konutu ve Geleneksel konutun pencere özellikleri incelenmiştir. 

 Kula geleneksel konutlarında pencere özellikleri ve düzenleri incelenmiştir. 

 Diğer yörelerde yer alan geleneksel konutların pencereler ve düzenleriyle beraber 
değerlendirilmiştir. 

GELENEKSEL KONUT, TÜRK EVİ 

Anadolu yer alan geleneksel konutlar, pek çok defa mimari ve sanatsal özellikleri ile incelenmiş, yapı 
malzemesi, yapı tekniği, planları ve mimari elemanlarıyla analiz edilmiştir. Ayrıca, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun sınırları içindeki bölgelerde yer alan geleneksel konut tipinin incelenmesinde, kültürel 
ve sosyal öğelerin yeri ve önemi de araştırılmıştır (Eldem, 1955; Kuban, 1982; Küçükerman, 1991). 
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Eldem (1955), Anadolu yaşam kültürünün, konut inşası üzerindeki yansıması ile oluşan Anadolu konutunu 
genel olarak “Türk Evi” adlandırmaktadır. Anadolu kültürünü yansıması açısından, Türk evi yada Anadolu 
geleneksel konutunun en önemli özelliği, oda ve sofa düzenidir. Bununla birlikte, Küçükerman (1991) 
Anadolu geleneksel konutunda, yaşama birimi olarak oda ile göçebe çadırı mekanları arasındaki mimari 
benzerliğinin altının çizmektedir. Anadolu’da Türklerin yaşama ve konut kültürünün, göçebe dönemine 
dayandığını, konutun daha sonraki yüzyıllar süresince Anadolu’daki sosyal yaşama göre değişik nitelikler 
kazandığını belirtmiştir. 

Türklerin İslam’ı kabul etmesi ve Anadolu’ya yerleşmesi ile birlikte,  hem geçmiş gelenek görenek, 
inançlar,  hem de yeni yaşama koşulları ve inançlar doğrultusunda farklı yaşama mekânları 
oluşturmuşlardır. Türklerin, göçebe olarak yaşamaya elverişli Asya steplerinden, Anadolu’ya gelip 
yerleşmeleriyle, sabit, sınırlayıcı ve koruyucu bir “yaşama mekânı” yapma isteği ile birlikte geleneksel 
Anadolu konutu oluşmaya başlamıştır. Yani Anadolu konutunun temellerinin göçebelik dönemine kadar 
uzandığını söyleyebiliriz. 

Kuban (1998) da, makalelerinde geleneksel konut mimarisinin oluşumunu göçebe kültürü ile ilişkilendirir. 
“Türk odası yada başoda” diye nitelendirilen mekânın, göçebe çadırıyla olan bağlantısı oturmak, uyumak, 
yemek yemek, misafir kabul etmek gibi etkinliklerde kullanılması olarak nitelemektedir. Her iki mekanda 
da  çok işlevliliğin ve dışarıya açılan mekanların varlığını görüldüğünü belirtilmiştir. Türklerin göçebelik 
döneminde, kullandığı çadırlar, daha sonraki dönemde yaşama birimleri olarak kullanılan odalara ve 
konutlara dönüşmüştür. Küçükerman’a göre (1991 ), geleneksel konutun,  avluları, odaları, sofaları, 
eyvanları bu süreçte meydana gelmiştir. Yürekli (2005) de; geleneksel konutta yazlık ve kışlık odaları 
oluşumunu ve kullanımını, göçebelik kültürü ile bağdaştırmaktadır.  

Göçebe yaşam süren aile yazın sıcaktan; dağların ve yaylaların serinliğine göç etmekteydi. Yine, kışın sıcak 
yerleşim yerlerine taşınmaktaydı.  Geleneksel konutta yaşam süren aile, kışları üst katlardan alt katlara, 
yazları alt katlara, daha serin odalara, sofaya ya da avluya taşınmaktadır (Yürekli, 2005).  

Anadolu’nun küçük büyük yerleşimlerinde günümüze ulaşabilen geleneksel konutlar, aile kültür ve 
yaşantısının somut bir yansımasından meydana gelmiştir. Konut plan işleyiş şemasında ve mekânlarının 
oluşumunda, aile içinde kadının ve erkeğin rolü, İslam toplumunun değer yargıları ve inanışları etkili 
olmuştur.  

Geleneksel konut mimarisine oluşumuna, Anadolu’daki iklim çeşitliliği, yöresel yapım malzemeleri ve 
tekniği, yerel toplulukların kültürleri de etkili olmuştur. Geleneksel konut mimarisi 3 ana kategoride 
incelenebilir.  

1. Sofa ile ilişkilendirilen plan tiplerine, 

2. Yapım tekniği ve malzeme çeşitliliklerine, 

3. Plan tiplerinin coğrafi dağılımlarla ilişkilendirilmesine göre, incelenebilmektedir (Asatekin ,2005). 

Anadolu’da geleneksel konut mimarisinin yapım tekniği ve kullanılan malzemeleri farklılık göstermektedir.  

 Ege ve Akdeniz Bölgesi kıyılarında taş ( Moloz veya kesme taş) yığma yapım tekniği, Toros Dağları 
civarında (moloz taş) taş yığma yapım tekniği,  

 Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Kapadokya çevresinde taş ( kesme taş) yığma yapım tekniği, Doğu 
Anadolu Bölgesi’nde taş (Moloz veya kesme taş) ve kerpiç yığma yapım tekniği,  

 İç Batı ve İç Anadolu Bölgesi’nde hımış olarak adlandırılan ahşap-karkas arası kerpiç, tuğla veya 
taş dolgulu yapım tekniği,  

 İstanbul ve Marmara Bölgesi çevresinde ise, dolgusuz ve yalı baskı kaplamalı, ahşap karkas yapım 
tekniği, 

  Anadolu’nun Karadeniz Bölgesi’nde ahşap-karkas taş dolgulu, ormanlık ve dağlık bölgelerde 
ahşap yığma yapım tekniği görülmektedir (Günay, 1998:21).  

Ancak, önemle altı çizilmesi gereken önemli bir husus ise, Anadolu’nun tüm yerleşimlerinde geleneksel 
konutun malzeme ve yapım tekniklerinin farklılık göstermesine rağmen, plan kurgusu ve yaşama 
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bölümlerinin sistematik kurgusu benzer olmuştur. Küçükerman, (1991), plan şemasının ve sistematik 
kurgunun benzerliğini, ortak bir kültüre, toplumsal bilince ve İslami yaşantının benzer olmasına 
bağlamaktadır.  

Geleneksel konutlar organik sokak dokusu ile sokakların kenarlarına dizilmiş, girişleri de bu sokaklara 
dönüktür. Geleneksel Anadolu konutu genellikle az katlı olmakla birlikte, zaman içinde yapıların kat sayıları 
artmıştır. Yaşama mekânları üst katlarda planlanmış, üst katlar daha değerli görülmüştür (Eldem, 1955:14; 
Kuban, 1982; Küçükerman, 1991:59). Plan kurgusunda, yaşama ve servis birimleri, kendi içlerinde bir 
bütün olarak düzenlenmiştir. Konutun içe bakan yönü, avlunun, bir ya da birden fazla kenarına 
yerleştirilmiştir. Anadolu’nun hemen hemen çoğu yerleşiminde konutlarda ahşap karkas mimari görülür. 
Alt katlarda taş mimari egemen olup, demir parmaklıklı, ahşap kepenkli ve dekoratif şekilli pencerelerle 
dışarıya yönlenir. Geleneksel konutlarda ikinci ve üçüncü katlarda yer alan çıkma ve cumbalar, hem üst 
katlarda daha kullanışlı mekânlar yaratmak, hem de evin cephesini daha gösterişli ve hareketli kılmak 
adına çoğu evde uygulanmıştır. Türk evinin üst kat planı, konutun ana plan şeması olarak kabul 
edilmektedir. Bunun sebebi; üst katın daha önemli bir konum olduğu düşüncesi olabilir. Plan şemasının 
ana bölümleri ise, oda, eyvan ve sofadır. Odalar, sofa ve avlu birbiriyle bütünleşir ve merdivenle birbirine 
bağlanır (Yürekli, 2005). 

Kuban’da (1982:199) geleneksel konutun çekirdek planını, oda ve sofa bölümlerinin oluşturduğunu 
belirtir. Oda, sofa, hizmet mekânları, avlu ya da avluya açılan köşk gibi galeri öğeleri, değişik 
düzenlemelerle görülür. Hizmet mekânları, konutların alt katında yer alır.  Samanlık, ambar, tuvalet, 
mutfak, ahır gibi günlük yaşama hizmet veren bölümlerden oluşmaktadır. Üst katlarda yer alan odalar, 
oturma, yemek yeme, çalışma, yatma gibi yaşama işlevlerinin gerçekleştirildiği birimlerdir. Sofa ve avlu ise, 
bunlar arasında hem bağlayıcı rolü oynamakta, hem de her iki grubun işlevlerinin görüldüğü mekânlar 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  

GELENEKSEL KULA KONUTLARI VE PENCERE DÜZENLERİ  

Geleneksel Kula Konutlarının Genel Özellikleri 

Geleneksel kula evlerinde çoğu zaman iki bazen de üç kat görülür. Konutlarda avlu genellikle bulunur. 
Avlunun etrafı yüksek taş duvarla çevrilmiştir. Erken dönem örneklerinde bu taş duvardan avluya giriş 
görülürken, geç dönemde önce yapıya giriş sonra avluya geçiş kurgusu görülmektedir. 19. Yüzyılın ikinci 
yarısında iç ve orta sofalı ev şemaları görülür. Bu şemada planlanan evlerde sokak kapısı ve avlu kapısı 
olarak iki kapı yer alır. Avluları kayrak taşı ile döşenmiştir.  

Kula evlerinde sıklıkla açık sofalı plan şeması görülse de iç sofalı ve orta sofalı plan tipleri de 
görülmektedir. Açık sofalı evlerde, tek oda, iki oda ya da çok odalı ayrıca köşklü ve eyvanlı plan şemaları da 
görülmektedir. Araştırmacı ve akademisyen Rüstem Bozer’in de (1988)  derinlemesine incelediği 
geleneksel konutlar, sofalarıyla ve oda düzenleriyle oldukça dikkat çekici ve yapıların çoğunluğu büyük 
ebatlıdır.  

Kula geleneksel konutlarında zemin katta hizmet mekânları yer alır. Bunlar, mutfak, tuvalet, ahır, kiler, 
depo, fırın, vs. gibi bölümlerdir. Üst katlarda ise odalar, sofa bazen de köşk ve eyvan bölümleri bulunabilir. 
Sofa altında, sofayı taşıyan ahşap dikmeler yada taşıyıcı sütunlar vardır. Bazı evlerde arakat da 
bulunmaktadır.  

 

Resim 1. Kula Zabunlar evinden avludan bir görünüş, (2019) 
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Kula geleneksel konutları, genel olarak ahşap karkas yığma mimaride inşa edilmiştir. Zemin katları yığma 
taş olarak inşa edilen evlerin, üst katları ahşap karkas arası kerpiç dolgudur. Yapıların bir kısmı ise tümüyle 
taş yığma olarak inşa edilmiştir. Bu yapılar, günümüze daha iyi korunarak ulaşmışlardır. Taş malzeme 
olarak, yakınlarda yer alan volkanik alandan getirilmiş, Karataş ve köfeke taşı kullanılmıştır.  

 

Resim 2. Kula Evi sofadan bir görünüş, (2019) 

Geleneksel Kula Konutlarında Pencere Düzenleri 

Geleneksel Türk konutunda görülen iç ve iç batı Anadolu’da sıklıkla görülen, geleneksel yapım malzemesi 
bağdadi hımış sistem, Kula Geleneksel Konutlarında da ahşap strüktür yoğunlukla tercih edilmiştir. Bunun 
yanında, kentsel sit alanı içerisinde sıkça kâgir yığma yapılar da yer bulmuştur. Ahşap - karkas konutlarda 
ile kagir yığma yapılarda görülen pencere tipleri arasında farklılıklar yoktur. Geleneksel olarak, pencere 
ölçülerinde genişliğin yüksekliğe oranı ½ olarak görülmektedir. 

Geleneksel konut mimarisinde, farklı işlevleri olan pencereler, evlere göre farklılık göstermez. Boyut ve 
biçim açısından birbiriyle benzerdir. Geleneksel konutta yoğun olarak görülen, ahşap pencereler, 18. 
yüzyıl ortalarından sonra cam kullanımının yaygınlaşması görülemeye başlanmıştır. 18. yüzyıl öncesinde 
ise, alçı pencereler,  “kafa yada tepe penceresi” ya da “rezven” adıyla anılan pencereler de görülmüştür. 
Bu pencereler, büyük boyutlu cam üretilmediğinden yapı içine ışık sağlamak amacıyla, alt sıra pencerelerin 
üstüne tepe penceresi olarak planlanmıştır (Yüksek, Uluengin,  2001).     

Kula geleneksel konutlarında,  sokağa ve sofaya bakan pencerelerin ışıktan, güneşten faydalanmak 
amacıyla sıkça yer aldığı görülür. Özellikle dış cephe pencereleri, tozdan, güneş, yağmur, kar, rüzgar vb. 
etmenlerden korunmak için kepenklerle kapatılmak üzere kurgulanmıştır.  

  

Resim 3. Beyler Evi, 2019  (URL. 1)      Resim 4. Beyler Evi üst kat pencereleri, 2019 

Erken dönem Kula geleneksel konutlarında pencereler; tepe pencereleri ve alt sıra pencereleri olarak 
düzenlenmiştir.  Alt sıra pencerelerin yüksekliği, sergenin (raf) altından, süt seviyesine kadar devam 
etmektedir. Yaklaşık ölçülerinde en 65-70 cm ve boy 120-140 cm. arasında değişkenlik göstermektedir. 
Eşit aralıklar ile pencereler cephelerde düzenlenmiştir. Pencere sıraları ikili yada üçlü sıra halinde olabilir. 
Duvar içinde, yanlarda dikeyde ara dikmeler, yatayda ara aşıklarla boşluk oluşturularak inşa edilmektedir.  
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Resim 5. 1 No’lu Kula Taş Evi, 2019       Resim 6. 1 No’lu Kula Taş Evi üst kat penceresi, 2019 

 

         

Resim 7. 1 No’lu Kula Taş Evi, 2019       Resim 8. 2 No’lu Kula Taş Evi pencereleri, 2019 

 

                        

Resim 9. 3 No’lu Kula Taş Evi, 
2019              Resim 10. 3 No’lu 

Kula Taş Evi pencereleri, 2019                  

Resim 11. 3 No’lu Kula Taş Evi 

pencereleri, 2019 
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Resim 12. 4 No’lu Kula Taş Evi, 
2019                    Resim 13. 4 

No’lu Kula Taş Evi pencereleri, 
2019 

Resim 14.  4 No’lu Kula Taş Evi 
pencereleri, 2019 

 

        

Resim 15. 5 No’lu Kula Taş Evi, 2019      Resim 16. 5 No’lu Kula Taş Evi pencereleri, 2019 

 

                       

Resim 17. 6 No’lu Kula Taş Evi, 2019       Resim 18. 6 No’lu Kula Taş Evi pencereleri,2019 
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Resim 19. 7 No’lu Kula Taş Evi, 2019      Resim 20. 7 No’lu Kula Taş Evi pencereleri,2019 

Ahşap pencereler camlı çerçeveler ile iki yana açılan kanatlara sahiptir. Bu pencereler, pencere kenarında oturan 
kişinin dışarıyı görebileceği şekilde planlanmıştır. Pencerelerde genellikle açılan kısım pencerenin üçte ikilik kısmı 
olup, üstte açılmayan üçte birlik kısım yer alır.  Alt bölümde iki yana açılan kanatlar, sedirde oturan hane 
sahibinin dış çevre ile bağlantı kurmasını sağlamaktadır. 

Kula evlerinde, diğer pencere modelinde, her iki yana açılan pencere kanadı düzeni ve  giyotin olarak yukarı 
açılan pencere düzeni görülmektedir. Pencerenin kanatları, ahşap mandallarla kapatılmaktadır. Bazı yapılarda, 
aşağı düşmeye yada hırsızlığa engel olması amacıyla, erken dönemde ahşap yada geç dönemde  demir 
parmaklıklar yapılmıştır.  

Erken dönem yapılarda görülen tepe pencereleri ise pencerelerin üstünde yer alıp açılmamaktadır. İki bölümden 
oluşan pencerelerin içinde ‘’içlik’’ dışta bulunan kısma ‘’dışlık’’ adı verilir. Tepe pencereleri alçıdan imal edilmiştir 
. Tepe pencereleri büyük boyutlarda camın imal edilemediği, süreçte uygulanmıştır. Bu pencereler alt pencereler 
kepenkler vasıtası ile kapatıldığında odanın ışık almasına müsaade etmektedir. 

19. yüzyıl içinde ilerleyen teknoloji büyük boyutlarda cam üretilmesine olanak sağlarken, tepe pencere 
uygulamalarını büyük oranda ortadan kaldırmıştır. Bu süreçte, Batılılaşma etkisi ile barok, ampir, art neuveu yada 
eklektik gibi akımlarla pencere şekilleri ve düzenleri farklılaşmıştır. 19. yüzyılın sonu ile  20. yüzyılın başları 
arasında inşa edilen konutların Batılılaşmadan etkilendiği görülmektedir. İç mekanlarda yaşama sitillerinin 
değişimi etkisiyle sabit mobilyalar yerine hareketli mobilyaların yer almaya başladığı görülmektedir. Masada 
yemek yeme kültürünün gelmesiyle birlikte pencerenin yerden yüksekliği artmıştır. Oturma için kullanılan ve 
pencere kenarında yer alan sedir, artık odalarda yer almamaya başlamıştır. 17. ve 18. yüzyıllarda ait konutlarda 
yer alan sedirler, daha sonra gelen yüzyıllarda yükselmiştir. Buna bağlı olarak yaklaşık 42-50 cm. olan zemin- 
pencere altı arası yükseklik 60-70 cm’e çıkmıştır (Uluengin, 2000).  

Kula evlerinde pencere ölçüleri dar ve uzun tutulduklarından bir mekânda yan yana iki dizi, yada üç dizi pencere 
şeklinde planlanmıştır. Konutların pencerelerinde kepenk ve parmaklık görülür. Geleneksel Türk konutunda geniş 
ebatlı cam bulunamaması sebebiyle, küçük ebatlı camlar pencere çıtalarıyla bölünerek düzenlenmiştir. 
Geleneksel kula evlerinin cephelerinde ikişerli veya üçerli gruplarla oluşturmuş gruplamaları görülmektedir.  

      

Resim 21. Kula geleneksel konutu ikili pencere 
düzenlemesi, 2019                  Resim 22. Kula 

geleneksel konutu üçlü pencere düzenlemesi, 2019 
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Resim 23. Kula geleneksel konutunda ahşap 
pencere kepengi ve korkuluğu, (2019) 

Resim 24. Kula geleneksel konutunda ahşap 
pencere korkuluğu, (2019) 

 

               

Resim 25.  Geleneksel Kula konutlarında pencere 
düzenleri, (2019) 

Resim 26.  Geleneksel Kula konutlarında pencere 
düzenleri, (2019) 

 

Resim 27.  Geleneksel Kula 
konutlarında pencere 
düzenleri, (2019) 

 

 

 

 

 

 

Resim 28.  Geleneksel Kula 
konutlarında pencere 
düzenleri, (2019) 

 

 

 

 

 

 

Resim 29.  Geleneksel Kula 
konutlarında pencere 
düzenleri, (2019) 
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Kula geleneksel konutlarında pencere boyutları en/yükseklik ölçülerine göre sınıflandırıldığında iki grupta 
değerlendirilebilir. Kula geleneksel evlerinde, kapıların pencerelere oranla, daha gösterişli ve dikkat çekici 
olduğu görülmektedir. 1.grupta en 70cm ile 80cm arasında, boy 120cm ile 190 cm arasında olduğu 
görülmektedir. 2.grupta en 81 cm ile 90cm arasında, boy 140 cm ile 2000 cm arasında olduğu 
görülmektedir. 

SONUÇ 

Günümüzde, sürdürülebilirlik bilinci, insanlığın varlığını sürdürebilmesi için gerekli bir yaşama anlayışıdır. 
Anadolu’daki yer şekilleri, iklim ve doğal malzeme, Anadolu’nun sosyal, kültürel ve ekonomik yapısıyla 
buluşarak, kendine özgü bir tasarım dili oluşturmuştur. Bu geleneksel yapıların ve dokunun, ekolojik 
dengeler üzerine kurulu tasarımı ve sürdürülebilir özellikleri ile örnek alınması gereken pek çok özellikleri 
üzerinde taşımaktadır. Yapılar planlanırken ve inşa edilirken, doğanın korunması ana amaçtır. Geleneksel 
yapıların yüksekliği, insan ergonomisi ile uyum içindedir. Sokaklar, anıtsal yapılar, konutlar, avlular ve 
mekânlar, doğayla iç içedir. Ağaçlandırma ve peyzaj öğeleri, hem göze hitap etmiş, hem de sağlıklı ürünler 
yetiştirilebilmiştir. Yapıların yapıldığı döneme ait teknoloji ile doğal malzemeler bir arada kullanılmıştır. 
Minimum mekânlar içinde farklı çözüm arayışları ile kullanıcının konforu sağlanmıştır.  

Kula evleri doğayla iç içe olması, temiz havayı ve güneşi açık sofalar yoluyla, yapı içine dolaysız alması gibi 
sebeplerle sürdürülebilir tasarım kriterlerini üzerinde taşımaktadır. Ayrıca, tasarım kriterleri açısından, 
yapım malzemeleriyle, doğal ve yöresel kullanılan taş ve ahşapları ile kullanıcısına sağlıklı ve aynı zamanda 
otantik bir yaşam standardı sunmaktadır. Yöreden çıkarılan köfeke taşı, kayrak taşı, karataş, Kula’ya özgü 
bir mimari oluşturmakla ve kent kimliğini vurgulamakla beraber, enerji tasarrufu sağlamayı ve malzemenin 
yeniden kullanılabilmesini beraberinde getirmektedir. Yine aynı şekilde, yöresel ahşap, kerpiç ve tuğla 
kullanımının, yapıların yapım aşamasında ve kullanımında enerji tasarrufu sağladığı ve sağlıklı doğal 
malzemeler olduğu söylenebilir. 

Kula yöresinin geleneksel konutlarında görülen açık sofalı ve avlulu plan şeması, hem içe hem de dışa 
dönük yaşam anlayışı, kalabalık ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan ve sürdüren niteliktedir. Günümüz 
ailelerinde beraber yaşayan kişi sayısının, geçmiş yüzyıllara göre daha az olması sebebiyle, geleneksel 
konutlar ailelere büyük gelmektedir. Bu sebeplerle pek çok konut kullanılmamakta yada bir kısmı terk 
edilerek  küçük bir bölümü kullanılmaktadır. Kullanılmayan ve restore edilmeyen bu bölümler zaman 
içinde yıkılmaktadır.  

Kula geleneksel konutlarında malzeme ve detayların tespiti, vurgulanması, yörenin kimliğini koruyan ve 
tarihi çevrenin sürdürülmesini sağlayan önemli çalışmalardır. Kula’da inşa edilecek hem yeni yapılarda, 
hem de tarihi restorasyonlarda, yöresel elemanların ve bölgeden çıkan yapı malzemelerinin kullanımı, 
tarihi kentsel öğelerin tekrarlanması ve tarihi çevrelerin karakteristik özelliklerinin yansıtılması; yörenin 
başka kentlerden farklılığını ortaya çıkaracaktır. Kula evlerinin  en belirgin kentsel kimliğini vurgulayan 
öğesi ise,  pencere ve kapılarıdır. Kula’nın tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra, kent estetiği ve 
kimliğinin sürdürülmesi açısından, yöre karakterini oluşturan, geleneksel mimari tasarım anlayışının ana 
elemanı pencerelerin ve kapıların oranlarının korunarak ve stilize edilerek,  hem tarihi yapılarda, hem de 
yeni yapılarda uygulanmasının, Kula konutlarının cephelerinde düzen ve dil birliği yaratılmasında önemli 
katkısı olacaktır.  
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TARİHİ KENTLERDE ANITSAL YAPILARIN ÖNEMİ, KULA MERYEM ANA KİLİSESİ 

Özlem ATALAN 

Celal Bayar Üniversitesi, Kula Meslek Yüksek Okulu, Mimarlık ve Şehir Planlama 

ÖZ 

Tarihi kentlerde yer alan anıtsal ve sivil kültür varlıklarının korunması ve sürdürülebilmesi gerekmektedir. 
Anıtsal ve sivil kültür varlıklarının bir arada yer almaları kentlerin kimliklerinin vurgulanmasında önemi 
vardır. Geleneksel doku içinde görebileceğimiz camiler, kiliseler, çeşmeler, hamamlar, vs gibi anıtsal 
yapılar, bu kente kimlik katar ve dokuyu zenginleştirirler. 

Manisa’nın ilçesi Kula özellikle 19. yüzyılda yapılmış geleneksel mimari eserlerle ve 16. yüzyıldan itibaren 
tarihlenebilen anıtsal eserleriyle günümüze ulaşabilmiş önemli bir yerleşimdir. Geleneksel dokunun yanı 
sıra, Kula Kurşunlu Camisi, Sungur Bey Hamamı, Meryem Ana Kilisesi (Theotoku Kilisesi) gibi anıtsal yapılar 
bu kentin tarihi kimliğine değer katmaktadır. Bu çalışmada, Kula Meryem Ana Kilisesinin geçmişten 
günümüze kadar tarihçesi korunması ve restorasyonu incelenecektir. Yapı aynı zamanda, tarihi kente 
kattığı değer bağlamında değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Tarihi Kentler, Anıtsal Kültür Varlıkları, Kula, Manisa,  Meryem Ana Kilisesi 

IMPORTANCE OF THE MONUMENTAL BUILDING IN HISTORICAL CITIES, KULA VIRGIN MARY CHURCH 

ABSTRACT 

Monumental and civil cultural assets in historical cities should be protected and maintained. The 
combination of monumental and civil cultural assets is important in emphasizing the identity of cities. The 
monumental structures such as mosques, churches, fountains, baths, etc. that we can see in traditional 
texture enrich the identity and texture of this city. 

Kula, the town of Manisa, is an important settlement that has reached today with its traditional 
architectural works made in the 19th century and monumental works dating back to the 16th century. In 
addition to the traditional texture, Kula Kurşunlu Mosque, Sungur Bey Bath, the Virgin Mary Church, such 
as monumental buildings, adds value to the historical identity of the city. In this study, history, 
conservation and restoration of the Church of the Virgin Mary of Kula from past to present will be 
examined. The building will also be evaluated in the context of the value it adds to the historic city. 

Keywords: Historical Cities, Monumental Building, Kula, Manisa, Virgin Mary Church, Theotoku Church 

GİRİŞ 

Günümüzde işlevini kaybetmiş anıtsal yapıların yeniden işlevlendirilmesi, tarihi yapının, bir kültür varlığı 
olarak yaşatılmasına imkân sağlamaktadır. Kültürel turizmin önem kazandığı günümüz şartlarında, Kültür 
varlıklarının yeniden işlevlendirilmesi, tarihi kentlere ve ilçelere büyük katkıda bulunmaktadır. Bununla 
birlikte, tarihi anıtsal yapıların yeniden işlevlendirilmesi en önemli katkısını; tarihi kentlerin kimliklerinin 
sürdürülmesinde göstermektedir. Ancak, bu restorasyon teknikleri, yapının özgün niteliklerine zarar 
vermeyecek, hatta özelliklerini kentin kimliğini vurgulayacak şekilde kurgulanması gerekmektedir. 

Çalışmanın amacı, tarihi kentlerde anıtsal yapıların önemini araştırmaktır. Çalışma konusu ve alanı olarak 
seçilen Manisa ilinin Kula ilçesinde Meryem Ana Kilisesi değerlendirilecektir. Yapılan bu araştırma 
kapsamında; 

 Anıtsal yapılar ve tarihi kentlerde anıtsal yapıların önemi araştırılacaktır.  

 Kula Meryem Ana Kilisesi’nin mimarisi ve küçük kilise plan tipleri içindeki yeri araştırılacaktır. 

  Kilise’nin günümüzdeki yeniden kullanımı, sürdürülebilirliği ve kentsel sit alanındaki konumu 
tartışılacaktır.  

Anıtsal Mimarinin Önemi ve Korunması 

Kentlerin kültürel ve mimari kimliğinin devamlılığının sağlanması için sürdürülebilir koruma ilkelerinin 
uygulanması önemlidir. Kültürel varlıklarının yeniden işlevlendirilmesi, dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
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yapılması gerekli restorasyon aşamasıdır. Tarihi değer taşıyan kültür varlıklarının zaman içinde özgün 
işlevini kaybetmesi, kentsel anlamda, imar alanında uğradıkları değişiklikler, sosyal, ekonomik etkenler, 
yapıların yeniden işlevlendirilmesini aynı zaman da da tekrar kullanılmalarını gerektirir. Tarihi ve kültürel 
önem taşıyan anıtsal yapıların yeniden işlevlendirilmesi, bu yapıların günümüzde de kullanımına olanak 
tanımaktadır.  

Kültürel varlıkların yeniden işlevlendirmesine için uygun işlevlerin öngörülmesi, hem kentsel hem de 
yapıya yönelik araştırmaların yapılmasını gerektirmektedir. Tarihsel süreçteki işlevi ile kullanılamayan 
anıtsal yapılara yeni işlevler verilirken, yapının mevcut özelliklerini sürdürmek yönünde planlama 
yapılmalıdır.  

Ülkemizde yer alan eski saraylar, medreseler, kervansaraylar, hanlar, kiliseler, şapeller, bedestenler, 
hamamlar gibi pek çok kültür varlıkları günümüzde işlevini kaybetmiştir. Bu anıtsal yapıları tarihsel 
süreçteki işlevleri ile kullanmak ise çoğu zaman imkânsızdır. Bu bağlamda, yapılara uygun işlevler vermek 
yapıları sürdürüp koruyabilmenin en önemli bir basamağıdır. 

İlerleyen zaman içinde değişen yaşama biçimi, talep ve ihtiyaçlar, tarihi yapıların işlevlerini ve kullanımını 
bozabilmektedir. Kilise, Medrese, Kervansaray, han, bedesten,  hamam, saray gibi pek çok tarihi anıtsal 
yapı özel durumlarda kullanılabilmektedir. Ayrıca, Osmanlı konut yapılarının ve otellerin de, günümüz 
şartlarına uyarlanması gerekmektedir. Yeniden işlevlendirme, Yenileme, Yeniden Kullanım isimleriyle 
belirtilen restorasyon tekniği ile tarihi yapılar yeniden kullanılabilmektedir. 

Tarihi anıtsal yapıların işlevlendirilmesi aşamasında, yapılar genellikle mekânları ve çevresi ile tasarım 
sürecine girer. Bu süreçte yapılacak müdahaleler, yapının kimliğini, mimari karakterini, tipolojik özellikleri 
ve mekânsal ilişkilerini koruyacak yönde olmalıdır. Ayrıca kent- yapı- mekân ilişkisi yeni verilecek işlevle 
korunmalı ve bu ilişkinin sürdürülmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, yeniden işlevlendirme aşamasında yapıya 
verilecek işlev, yararlı bir toplumsal amaç için olmalıdır (Kuban, 2000;  Ahunbay, 1996; Atalan, 2018). 

Venedik Tüzüğü’nün 3-4-5. Maddesi’nde, “Kültür varlığının korunmasında ve onarılmasındaki amaç, onları 
bir sanat eseri olduğu kadar, bir tarihi belge olarak da korumaktır. Kültür varlığının korunmasındaki temel 
tutum korumanın kalıcı olması, sürekliliğinin sağlanmasıdır. Kültür varlığının korunması, her zaman onları 
herhangi bir yararlı toplumsal amaç için kullanmakla kolaylaştırılabilir. Bunun için bu tür bir kullanma arzu 
edilir, fakat bu nedenle yapının planı, ya da bezemeleri değiştirilmemelidir. Ancak bu sınırlar içinde yeni 
işlevin gerektirdiği değişiklikler tasarlanabilir ve buna izin verilebilir” denilmektedir (URL 1) 

Venedik tüzüğünün bu maddeleri, kültür varlığının sürdürülebilir korunmasına ve yeniden 
işlevlendirmenin gerekliliğine vurgu yapar. Ancak, toplumsal ihtiyaçların karşılanması ile anıtsal yapıyı 
koruma ve sürdürme amacı dengeli bir şekilde uygulanmalıdır. Yani toplumsal beklentileri sağlamak adına 
yapılacak renovasyon yapıda geri dönüşümü imkânsız zararlar verebilir. Zira, renovasyon sırasında yapılan, 
plan işleyiş şemasının bozulması, cephe düzeninin zarar görmesi veya iç-dış süsleme ve bezemelerin 
kapatılması,  değiştirilmesi gibi işlemler yapıyı geri dönüşümsüz bir şekilde bozacaktır. Bununla birlikte, 
koruma ve sürdürme adına verilecek işlevlendirme kararı, toplum tarafından desteklenmeyebilir. Örneğin, 
ticari olarak işlemeyen kafeterya, müze, hamam vs. gibi yapılar zamanla sürdürülebilirlik özelliğini yitirir. 

Bu bağlamda, yeniden işlevlendirme aşamasında, yapıya verilecek yeni işlevin kapsamlı analizlerle ortaya 
çıkarılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Çünkü kapsamlı analizler yapılmadan ve kent- kentli ilişkisi ve 
desteği alınmadan yapılacak renovasyonlarda yapının kullanılması yönünde sürdürülebilirlik 
sağlanamamaktadır.  

Ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında, yeni yapı yapmak yerine mevcut potansiyeli 
kullanmak önemlidir. Ancak, renovasyon ile yeniden işlevlendirilecek yapının kullanılmaması da, hem 
ülkeye ekonomik olarak zarar vereceği gibi, aynı zamanda yapının kullanılmaması neticesinde daha kolay 
yıpranması sonucunu gündeme getirecektir.  

Kula’nın Kısa Tarihçesi 

Günümüzde, Manisa’nın bir ilçesi olan Kula'nın hangi tarihte ve kimler tarafından kurulduğu kesin olarak 
bilinmese de, tarihte ortaya çıkışının 14. yüzyılın başlarında Türklerin bu bölgeyi yurt edinme aşamalarında 
ortaya çıkmıştır. Germiyanoğulları'ndan I. Yakup Bey 1300 yılında Anadolu Selçuklu Sultanlığı'ndan 
ayrılmış, Batı Anadolu'da Bizans'ın sınırları içinde olan yerleşimlere fetihler düzenlemiştir. 1304 yılında 
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Kula’nın yanında yer alan yerleşim Alaşehir'i (Philadelphia) kuşatmışıtr. Bu sırada, Bizans İmparatorunun 
yardıma çağırması sonucu Katalan kuvvetlerinin gelmiştir. Bir kısım araştırmacı, Alaşehir kuşatmasını 
yapılıp Türklerin geri çekilmeleri sonrasında,  Katalan kuvvetlerinin Kula'yı da bir süreliğine işgal ettiklerini 
yazmaktadır (Bozer, 1988 ).  

Bazı tarihçiler, Kula'nın ilk kez ne zaman Türk hâkimiyetine girdiği konusunda bilgi vermeden bu savaştan 
önce de Kula'nın Germiyanoğulları'nın elinde bulunduğunu, fakat Alaşehir kuşatmasının kaldırılıp Türklerin 
geri çekilmeleri sırasında Katalan kuvvetlerinin Kula'yı da aldıklarını belirtirler. Tekrar Germiyanoğulları 
Beyliği idaresi altına geçen Kula, 15. yüzyılın sonunda da Osmanlı Devleti’nin idaresine geçmiştir  
(Bozer,1988).  

Osmanlı Dönemi Kula yerleşimi hakkındaki bilgiler, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi’nde görülmektedir. 
Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde 1671 yılında Kula'da 24 cami, 3 hamam, 6 han ve 1200 ev olduğu 
belirtilmektedir ( Evliya Çelebi, 1935). Bazı tarihçiler, 18. yüzyılda kapsamlı bir çarsı olan Kula’da “8 han, 11 
çeşme ve cami, 3 okul olduğunu yazmışlardır. İlçe Kütahya merkezli Anadolu Eyaleti’nin Merkez 
Sancağı’na, bağlı iken, daha sonraları (1864) Aydın Vilayeti’nin Saruhan Sancağı’na bağlanmıştır.  

19. Yüzyıl başlarında da farklı din gruplarının bir arada yaşadığı sakin bir yerleşim yeri olmuştur. Tarihi kent 
alanı içerisinde Müslüman ve gayri Müslimler bir arada yaşamaktadır. 19. Yüzyılın ilk yarısında Kula’da 30 
cami, 2 ortodoks kilisesi, 3 hamam, 2 han, 1 Pazar, 35 dükkân, 10 kahvehane, 12 depo, 15 çeşme, 4 fırın 
olduğu belirtilmektedir. Yine 19. Yüzyılın ilk yarısında kente gelen Texier insanların çalışkanlığından, 
sanatkâr olduklarından, varlıklı olduklarından ve sokakların temizliğinden bahsetmektedir. O dönem için 
kasaba nüfusunun 4000-5000 kişi arasında olduğu söylenmektedir. Genel olarak kent dokusunun 
tanımlanmasında,  yöreye ait kara taşın kullanıldığı ve aynı zamanda beyaz evlerin ve camilerin kent 
siluetinde yer aldığı belirtilmektedir.  

19. Yüzyıl sonlarına ait bilgilere bakıldığında Kula ile ilgili bilgi veren Şemsettin Sami burada 30 cami, 3 
hamam ve 15 çeşmenin bulunduğunu belirtir. Fransız Seyyah Vital Cuinet’de benzer rakamlara 
değinmektedir. İlter’e göre 2001 tarihinde, bu dönemden 18 cami ve mescit,1 türbe, 1 hamam, 3 han, 1 
ribat (kervansaray) kitabesi, 1 çeşme ve bir çeşmenin ayna taşı ulaşabilmiştir. Bu yapıların bir kısmının 
özgün hali değişmiştir. Bozer (1988), yerleşimde 20. yüzyılın başlarında 11 mahallesinden 2 tane 
mahallenin Rum-Hıristiyan nüfustan oluştuğunu belirtmektedir. İlçede, bu din grubuna ait 3 kilise yer 
almakta idi.  

İlçe, 20.yüzyılın ikinci yarısından sonra kısmen, önemini kaybetse de,  21. Yüzyıldan itibaren tarihi 
geleneksel kent dokusunun önemi ve zengin volkanik alanları ile Türkiye’de ön plana çıkmaya 
çalışmaktadır. Günümüzde, Kula Ankara-İzmir otoyolu üzerinde yer almakta olan bir ilçedir. Kula tarihi 
kent yerleşimi ise bu yola oldukça yakın bir güzergâhtadır. Doku, Osmanlı kentlerine benzer şekilde 
bölünmüş, çarşı-mahalle örgüsünden oluşur. Bu Tarihi kent dokusunda, geleneksel konut mimarisinin 
önemli örnekleri yoğun olarak yer almaktadır.  Kent günümüze ulaşmış ve kısmen de olsa, özgün 
yaşantısını sürdüren bir müze kent niteliğindedir.  

Geleneksel konutların tasarımlarında olan sürdürülebilirlik özelliği yapıların mimarisine yansımıştır. Kula 
geleneksel konut dokusunu ve çarşısını kapsayan tarihi  bölge, 1979 yılında Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından  “Kentsel Sit Alanı” olarak koruma altına alınmıştır. Kula’nın 19. Yüzyıl 
kozmopolit yapısında, doku içinde yer alan kiliseler, Rum- Ortodokslarının kullandığı yapılar olmuştur. Aya 
Yorgi Kilisesi ve Meryem Ana Kilisesi, bu doku ile uyumlu olarak inşa edilmiş, küçük ölçekte bir yapılardır. 
Ancak, günümüze “Aya Yorgi Kilisesi” yıkıntı halinde ulaşmıştır.  “Meryem Ana Kilisesi” ise 2011 yılında 
restore edilmiştir.   
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Resim 1. Kula 1960’lı yıllar (Kula Belediye Arşivi) 

 

Şekil 1. Kula Kentsel Sit Alanı ve Kilisenin konumu (Kula Belediye Arşivi) 
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Şekil 2. Kula Kentsel Sit Alanı ve çevresinde yer alan jeolojik bölgeler (Kula Belediye Arşivi) 

Meryem Ana Kilisesi’nin Mimarisi ve Restorasyonu 

İmar planında yapı” müze-ev” olarak tanımlanmıştır. Yapı uzun süre tekel deposu ve sebze meyve deposu 
olarak işlevlendirilmiştir (İlter, 2001).  Günümüzde restore edilen yapı,  geleneksel kula evlerinin 
maketlerinin sergilendiği bir mekândır. Ancak, yapının konumu, merkez çarşı bölgesine uzak ve geleneksel 
doku içinde biraz içerde, olduğu için ziyaretçisi azdır ve yapı çoğu zamanda kapalı tutulmaktadır. 

Kilise Mustafa Şapçı sokakta yer almaktadır. Doğu batı aksında dikdörtgen planlı bir şemada, apsisi dışarı 
yarım daire çıkacak şekilde inşa edilmiştir. Kırma çatılı olan yapıda narteks yer almamaktadır. Üç girişi olan 
yol cephesinden ana girişi vardır.  İki uzun yanda kenarda yer alan girişler, portikli iken yol cephesi girişi 
portiksizdir. Kilisenin restorasyonundan önceki dönemde kapatılmış olan bu kapılar, restorasyondan sonra 
tekrar açılmıştır. Güney batı kapısı üzerinde yapının yapım tarihi olan 1837 tarihi, yunanca olarak kitabede 
yazılmıştır. Güney yüzde, apsis yönünde küçük bir kapının daha yer aldığı görülmektedir. Yapının dış 
cephesine bakıldığında mermer söveli yuvarlak kemerli pencereler görülmektedir. Uzun yan cephelerde 
üçer adet pencere vardır.  Yol cephesi girişinde iki adet pencere vardır. Duvarlarda üzerinde haç olan 
mermer panolar vardır. 

Yapının yapım sistemi yığmadı. Yapının beden duvarlarında, almaşık olarak adlandırılan yöreye ait volkanik 
taş olan kara taş, tuğla ve yer yer mermer malzemelerinin kullanıldığı karışık taş örgüsü görülmektedir. 
Resimlerden ve geçmiş dönemlerde yapı ile ilgili yazılan makalelerden tespit edilebilen bu taş örgü 
sitemleri, günümüzde yapı sıvandığı için görülmemektedir. Ahşap hatıllar ile yapı yatayda 
sağlamlaştırılmıştır. Günümüzde yapı restore edildiği için taş sıraları ve ahşap hatıllar görülmemektedir. 
Ancak eski resimlerde bu detaylar tespit edilebilmektedir. 
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Şekil 3. Meryem Ana Kilisesinin konumu 

 

Şekil 4. Kilisenin Planı (İlter, 2001) 

  

Şekil 5. Kilisenin yol cephesi  rölövesi (İlter, 2001) Şekil 6. Kilisenin arka cephesi rölövesi  (İlter, 2001) 
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Şekil 7. Kilisenin kuzeydoğu cephesi rölövesi ( İlter, 
2001) 

Şekil 8. Kilisenin  güneybatı cephesi rölövesi ( İlter, 
2001) 

Yapının yol cephesi olan ana giriş cephesi simetrik olarak yapılmıştır. Ortada gösterişli bir ana giriş, yanlarda 
pencereler yer almaktadır. Giriş kapısının üstünde, dikdörtgen bir pencere vardır. Yapının kemerli ana giriş 
kapısında ahşap bezemeli gösterişli bir kapı vardır.  Yapının cephesinde yer alan kapılarda kemerler ve söveler 
mermerden yapılmıştır.  

   

Resim 2. Restorasyon Öncesi Kilise (Yol Giriş) Batı 
Cephesi (İlter,2001). 

Resim 3. Restorasyon Öncesi Kilise Güneybatı ve 
Doğu cephesi (İlter,2001). 

   

Resim 4. Restorasyon Öncesi Kilise Kuzeydoğu 
cephesi (İlter,2001). 

Resim 5. Restorasyon Öncesi Apsis Cephesi 
(İlter,2001). 
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Resim 6. Restorasyon Öncesi, Giriş kapısı yönüne 
doğru bakış (İlter,2001). 

Resim 7. Restorasyon Öncesi, Apsis yönüne doğru 
bakış (URL 1)  

Yapının Naos bölümü tek sahın olarak inşa edilmiştir (8.5 m.-23.10 m.). Yapının iç tavan döşemesi beşik tonozlu 
olarak, bağdadi sistemle inşa edilmiştir. Yapının iç süslemeleri restorasyon öncesi oldukça bozulmuş durumda 
iken, restorasyon sonrası düzeltilerek restore edilmiştir. Tonoz ve duvar resimlerinde merkezde İsa daha sonra 
Meryem, Havariler, Aziz, Cebrail (Gabriel), Mikail gibi melekler kullanılmıştır. Tonoz yanlarındaki madalyonlarda 
12 havari yer almıştır. Merkezdeki yer alan madalyonda Pantakrotor İsa figürü kullanılmıştır (İlter, 2001). Yapının 
asma katı restorasyonda sonra, tekrar yapılmıştır. Resimlerde asma kat görülmemektedir. Yapıya girişten sağ 
tarafta ahşap döner bir merdivenle üst kata çıkılmaktadır.  

Meryem ana kilisesinin girişlerinde farklı özellikler taşımaktadır. Yol cephesinde yer alan girişte, cephenin 
ortasında mermer kemerlidir (240 cm-262 cm). Kemerin kilit taşında istridye motifi yer almaktadır. Kemer yan 
ayaklarında üç bölümden oluşan profiller, alt ve üst başlıklar vardır. Bu bölümlerde melek ve insan figürleri yer 
almaktadır. Giriş kapısı ahşap bezemeleriyle sanatsal açıdan önemlidir. Kapı iki kanatlıdır (84 cm-234 cm). Kapı 
kanatları 4 parçalıdır. 1. ve 3 parçalar 2 bölümlüdür. Kapı kanatlarında yer alan detaylarda, bitkisel ve geometrik 
motifler ve baş melek Mikail (Michael), Cebrail (Gabriel), kerrubiler motifi yer alır. İlter, (2001) yazısında ahşap 
kapıyı ayrıntılı olarak anlatmaktadır.  Yapının kapısı 2011 restorasyonu sonrası tamamlanarak kullanıma açılmıştır.  

      

Resim 8. Restorasyon Öncesi, Güneybatı girişi 
cephesi, (İlter,2001). 

Resim 9. Restorasyon Öncesi, kuzeydoğu cephesi 
haçlı , (İlter,2001). 
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Resim 10. Restorasyon Öncesi, Yol cephesi Giriş 
kapısı ve detayı , (İlter,2001). 

Resim 11. Restorasyon Öncesi, kapatılan güneybatı 
kapısı (İlter,2001). 

        

Resim 12. Restorasyon Sonrası, Güneybatı Giriş 
kapısı 

Resim 13. Restorasyon Sonrası, Güneybatı Giriş 
kapısı 

         

Resim 14. Restorasyon Sonrası, Güneybatı Giriş 
Kapısı 

Resim 15. Restorasyon Sonrası, Apsise Doğru Bakış 
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Resim 16. Restorasyon Sonrası, İç Detaylar Resim 17. Restorasyon Sonrası, İç Detaylar 

                     

Resim 18. Restorasyon Sonrası, İç Mekân 

Resim 19. Restorasyon Sonrası, Kuzeydoğu 

Kapısında yer alan levha 

Kuzeydoğu ve Güneybatı girişlerinde portikler yer almaktadır. Ahşap beşik çatılar 2 şer mermer sütun ile 
taşınmaktadır. Yan Kuzeydoğu kapısında 1.10 cm.lik ayrı bir kapı yer almaktadır. Kapı apsise yakındır. Bu kapının 
Rahip için yapıldığı düşünülebilir. Güneybatı ve Kuzeydoğu girişleri 3.60m. derinlikte, genişlikte 2.40 m. dir. 
Günümüzde sütunlara oturan portik restore edildiği için iyi durumdadır. Kapı açıklığı her iki kapı da 1.70m.dir. 
Önceki dönemlerde kapatılmış olan bu kapılar restorasyon sonrası tekrar açılmıştır. Kuzey doğu kapısında bir de 
kitabe yer almaktadır. Kapı üstünde yuvarlak kemerli kapı üzerinde yer alan kitabe de 1837 tarihli yunanca 
metinde aşağıda belirtilen yazı yazmaktadır. 

 

Şekil 8. Kilise’nin kitabesinde yazan Yunanca yazı. (İlter, 2001). 

“Tanrı Anasının bu çok Aziz ve kutsal kilisesi Philadelphia’nın ( Alaşehir’in) alçak gönüllü, saygıdeğer Metropoliti 
Panaretos’un kutsanmış bütün sakinlerin ve sonsuza dek anımsanacak yabancıların yardım ve al birliğiyle 
kusursuz ve tam olarak yapıldı. (Bu kilise) dua ve yakarışlarıyla Azizemiz ebedi bakire Merye’e adanmış ve Tanrısal 
ölümüne sunulmuştur. 1837 (Şükran Yılı) 25 Mart. (İlter, 2001). 
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Resim 20. Restorasyon Sonrası, dış apıya doğru 
bakış 

           

21. Restorasyon Sonrası, Madalyon Süsleme 
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Meryem Ana Kilisesi’nin restorasyon öncesi duvar resimlerinin kapatılmış olmasını, İlter (2001) tarihli yazısında 
bir dönem cami olarak kullanıldığına bağlamaktadır. Yapıda narteks bulunmamaktadır. Bu mekânın bu süreç 
içinde yıkılmış olma ihtimali vardır. Yapının restorasyonundan sonra, yapıya yeni bir narteks eklenmemiştir. Ancak 
yapıya asma kat eklenmiştir. Asma katın geçmiş dönemdeki varlığına yapıda izler değerlendirilerek karar verilmiş 
olmalıdır. Yine yapının ana girişinde portik olmaması, bu bölümdeki portikin yıkılmış olduğunu 
düşündürtmektedir. Ancak restorasyonda sonra bu yol cephesine portik eklenmemiştir. Kula Meryem Ana 
Kilisesi, tek nefli plan şemasıyla ve bağdadi yassı beşik tonozlu çatısı ile Ege bölgesinde görülebilen dikkat çekici 
bir kilisedir.  

SONUÇ  

Kula Meryem Ana Kilisesi anıtsal kültür varlığı olarak günümüze ulaşabilmiş önemli bir yapıdır. Yapı 2011 yılında 
restore edilene kadar önemli pek çok detaylarını kaybetmiştir. 19 yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Rumlar ve 
Türkler bir arada yaşadığı için, farklı inançlar taşıyan bu toplulukların ibadet yapıları da tarihi kent dokusunda yer 
almıştır. Ancak, Kula ilçesi ve Anadolu’daki pek çok kentte zaman içinde kiliselerin kullanımı azalmış ve bitmiştir. 
Günümüzde, kiliselerin kullanımlarının azalması ile farklı işlevlerle kullanılması pek çok Avrupa ülkesi için geçerli 
bir durumdur.  

Tarihi anıtsal yapıların, yeniden işlevlendirerek kullanılmasının, sosyal, kültürel, ekonomik ve sürdürülebilirlik 
anlamında olumlu katkıları vardır. Geçmişten günümüze kalan birçok kilise yada şapel, mevcut yapıların yıkılması, 
sosyal ve ekonomik hayattaki değişim, kentsel gelişme ve düzenlemeler sebebiyle kullanılmamaktadır. 
Günümüzde gerek Anadolu’da gerekse, Avrupa’da (İngiltere vs.) bulunan bazı kiliseler işlev değişikliği ile farklı 
işlevlerle kullanılmaktadır. 

Zamanın ve yapıların kullanılmamasının verdiği tahribatlarla yapılar özgün niteliklerini kaybetmektedir. Yapıların 
işlevlendirilerek restore edilmesi, hem topluma kazandırılmasını hem de bakım ve onarımının yapılarak 
sürdürülebilmesini sağlayacaktır.  Meryem Ana Kilisesi’nin restorasyonu bitirildikten sonra yapıya müze  işlevi 
verilmiştir. Ancak yapı kullanılmamaktadır. Anıtsal yapıların işlevlendirilmesinde, yapıya en az değişiklikle 
işlevlendirme yapılması, yapının özgün halinin korunmasına destek olacaktır.  Yapıya en az müdahaleyle verilen 
bu işlev, yapının özgün halini korumasına yardımcı olurken, aynı zamanda yapının kendisinin bir sanat eseri gibi 
sergilemesine imkân tanımaktadır.  
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ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: DENİZLİ TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA 
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ÖZ 

İnsan ilişkilerinin sağlıklı işleyebilmesinin ve sürdürebilmesinin temellerinden biri güvendir. Güven, bir kişinin bir 
diğer kişiye karşı olumlu beklenti içinde bulunmasıdır. Güven ortamı yaratabilmek sadece kişilerarasında değil 
örgütler açısından da büyük önem taşımaktadır. Üyelerine olumlu imaj bırakan, kuşkuyla yaklaşmayan örgütler 
daha güçlü bir güven temeliyle süreklilik sağlayabilmektedir. Dolayısıyla, hızlı değişimlerin olduğu ve yeni 
anlayışların oluştuğu günümüzde, örgütsel güven kavramının önem derecesi artmaktadır. Örgütsel bağlılık, genel 
anlamda bireyin çıkar ve amaçları ile örgütün strateji ve hedefleri arasındaki dengeyi ifade etmektedir.  Böylece 
hem çalışan, hem de örgüt açısından kazançlı olan bir durum ortaya çıkmaktadır. Örgütsel bağlılığın olduğu 
ortamda, birey hem bilgi ve yeteneğini gösterebilecek hem de elde ettiği kazanımların devamlılığını 
sağlayabilecek; örgütler de işgörenin performans artışından yüksek verim elde edecektir. 

Bu çalışma Denizli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren orta büyüklükteki Tekstil işletmelerinde çalışan 
orta düzey yöneticilere yapılmıştır. Kolayda örneklem yöntemiyle seçilen 18 işletmenin orta düzey yöneticilerinin 
örgütsel güven ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkisi incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre; Örgütsel 
güven ve örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Örgütsel Güven, Örgütsel Bağlılık, Tekstil İşletmeleri 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL TRUST AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A RESEARCH IN 
DENIZLI TEXTILE FIRMS 

ABSTRACT 

One of the foundations of the healthy functioning and sustainability of human relations is trust.  Trust is the 
positive expectation of a person against another person. Creating an environment of trust is of great importance 
not only for individuals but also for organizations. Organizations that leave a positive image to their members 
and do not approach with suspicion can provide continuity with a stronger trust.  Therefore, the importance of 
the concept of organizational trust is increasing in today's world where rapid changes and new insights are 
formed. Organizational commitment generally refers to the balance between the interests and objectives of the 
individual and the strategy and objectives of the organization.  Thus, in terms of both the employee and the 
organization is lucrative.  In the context of organizational commitment, the individual will be able to 
demonstrate both knowledge and ability and ensure the continuity of the achievements; organizations will also 
get a high yield from the performance increase of the employee. 

This study was conducted to mid-level managers working in medium-sized textile enterprises operating in Denizli 
Organized Industrial Zone.  The relationship between organizational trust and organizational commitment levels 
of mid-level managers of 18 firms selected by sampling method was investigated. According to the findings; 
There is a positive relationship between organizational trust and organizational commitment. 

Keywords: Organizational Trust, Organizational Commitment, Textile Firms 

GİRİŞ 

İnsan ilişkilerinin sağlıklı işleyebilmesinin ve sürdürebilmesinin temellerinden biri güvendir. Güven, bir kişinin bir 
diğer kişiye karşı olumlu beklenti içinde bulunmasıdır. Güven ortamı yaratabilmek sadece kişilerarasında değil 
örgütler açısından da büyük önem taşımaktadır. Üyelerine olumlu imaj bırakan, kuşkuyla yaklaşmayan örgütler 
daha güçlü bir güven temeliyle süreklilik sağlayabilmektedir. Dolayısıyla, hızlı değişimlerin olduğu ve yeni 
anlayışların oluştuğu günümüzde, örgütsel güven kavramının önem derecesi artmaktadır. Örgütsel rekabet 
ortamında kalıcı olabilmek güven temelli örgütsel bağlılığı zorunlu kılmaktadır.  
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Örgüt içinde güveni artırmak örgütsel bağlılığı da artırmak demektir. Örgütsel bağlılık, genel anlamda bireyin çıkar 
ve amaçları ile örgütün strateji ve hedefleri arasındaki dengeyi ifade etmektedir. Dolayısıyla, hem çalışan hem de 
örgüt açısından kazançlı olan bir durum ortaya çıkmaktadır. Örgütsel bağlılığın yaratılabildiği ortamda, birey hem 
bilgi ve yeteneğini gösterebilecek hem de elde ettiği kazanımların devamlılığını sağlayabilecek; örgütler de 
çalışanın performansının artışı paralelinde yüksek verim elde edecektir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Örgütsel Güven 

Güven kavramının herkes tarafından anlaşıldığı düşünülmesine rağmen açıklanması ve tanımlanması zor bir 
kavramdır. Güvenin psikoloji, politik bilim, sosyoloji, ekonomi, antropoloji, tarih ve yönetim gibi birçok bilim 
tarafından incelenen karmaşık bir olgu olduğu belirtilmektedir (Gök,2011:1). Bu nedenle birçok düşünür, 
araştırmacı ve yazar tarafından tanımlanarak bazı yönlerde fikir birliğine varılmıştır (Agun, 2011: 3). Türk Dil 
Kurumu`na göre güven; korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat anlamına 
gelmektedir. 

Hosmer `e göre güven, güvenilen tarafın ahlaki olarak doğru biçimde davranacağına dair beklenti temeline 
dayanan, güvenilen tarafa güvenme isteği ile ilgili etik davranış beklentisidir (Tüzün, 2007: 95-96).  Gambetta 
güveni “bir ekonomik aktörün diğerine yönelik fayda sağlayan en azından zarar vermeyecek davranışta 
bulunmaya karar verme olasılığı” olarak tanımlamıştır (Mayer;Davıs;Schoorman, 1995:712). Solomon ve Flores’e 
göre ise güven, “vaatlerimizle, taahhütlerimizle, duygularımızla ve kendi iç tutarlılığımızla imal ettiğimiz, 
yarattığımız, inşa ettiğimiz, koruduğumuz, sürdürdüğümüz bir şeydir. Güven bir seçenek, bir tercihtir” (Agun, 
2011:3).  Luhman, güveni; bir kişinin, karşı tarafın adil, ahlaki kurallara uygun ve öngörülebilir biçimde 
davranacağına ilişkin inancı olarak tanımlar (Demircan, Ceylan, 2003:140). Güven kavramı Levin’e göre, “herhangi 
bir kişi, olay, durum ve sürecin mantıksal kabulü, güvenilirliği, tutarlılığı, pozitif etkisinin kişisel inanca 
yansımasıdır. Karşıdaki kişinin kişisel bütünlüğüne, tutarlılığına, güvenirliliğine, adalet duygusuna, samimiyetine, 
inanmak ve ondan emin olmaktır” (Joseph;Winston, 2005:9). Bireyler arası ilişkilerin oluşturulmasında, 
sürdürülmesinde ve kalıcı hale getirilmesinde temel ölçü olan güven, bireye dayalı olarak oluşan ve yine birey 
tarafından anlamlı hale getirilen bir kavramdır (Demirel, 2008: 180) .Sosyal teorisyenlere göre güven sağlam 
ilişkiler için gerekli, işbirliğinin korunması için önemli bir olgudur. Güven her türlü değişim ve rutin günlük ilişkiler 
için zorunlu olarak görülmektedir. Ayrıca güven etkili problem çözmeyi de kolaylaştırmaktadır (Toprak, 2006: 9-
10).  

Güven, organizasyonlar, gruplar ve insanlar arası ilişkilerin devamlılığında en önemli faktörlerdendir. Güven 
kavramı, iletişim ve bilginin doğru şekilde iletilmesi, sorunların çözümlenmesi, yetki verilmesi ve amaç ve 
sorumlulukların paylaşılması gibi, taraflar arasındaki birçok ilişkiyi etkiler. Karşılıklı güven duygusu, bireyler 
arasındaki ilişkinin gelişmesini ve uzun sureli devamını sağlar. (Asunakutlu, 2002:3) 

Güven kavramı kişiler arası davranışları ve grup davranışlarını etkileyen toplum için hayati önem taşıyan bir 
kavramdır. Bu nedenle güvenin yok edildiği toplumlar yıkılır. (Tokgöz, Seymen, 2012: 10-11) Güven, iki bireyden 
yalnızca biri tarafından benimsenen değil iki birey tarafından da karşılıklı paylaşılan bir olguyu ifade eder. Tek 
taraflı güven duyma dengeli ve kararlı bir ilişki oluşturmayacaktır. Bu nedenle güvenin oluşması için iki bireyler 
arası ilişkide karşılıklı veya paylaşılan güvenirliğin var olması temel bir zorunluluktur. (Altunkaya, 2011: 5) 

McAllister güveni, örgütsel yapı içerisinde bilişsel ve duygusal olarak ele alınmaktadır (Tüzün, 2007: 100) . Bir 
kişinin güvenilirliği, doğruluğu, dürüstlüğü ve bağlılığına ilişkin diğer kişilerin düşünsel modelleri bilişsel güven 
olarak ifade edilmektedir. Bilişsel güven açısından yöneticilerin özelliklerinin çalışanların tutum ve davranışları 
üzerindeki etkisi önemlidir  (Gök, 2011:  6). Duygusal güven, kişilere gösterilen özen ve ilgi sonucunda gelişen, 
duygusal bağın yansıttığı güçlü ve özel bir ilişkiyi ifade eder. Duygusal güven açısından yönetici ile çalışan 
arasındaki etkileşim ve kurulan ilişki esnasında gösterilen özen ve ilgi önemlidir (Arslantaş; Dursun, 2008: 114) . 
Duygusal güven yapısında, karşı tarafa yönelik duygusal bir bağlılık vardır ve özellikle yardım etme davranışı 
duygusal güven yapısının temel tutumudur (Gök, 2011:  7). 

 McAllister, yardım etme davranışını, duygusal güven yapısının temel tutumu olarak görmektedir. Bireylerin 
paylaştığı kültürel anlamların dünyası, duygusal tepkiler veya bireyler arası sosyal ilişkilerle, güven sadece 
düşünülerek değil, hissedilerek yaşanmaktadır. Bireyler arasında oluşan duygusal bağlar güven için temel 
oluşturur (Afşar, 2012:  56).  

Güven hem bireysel hem de örgütsel düzeyde gerçekleşebilmektedir. Örgütsel güven bir tanıma göre, çalışanların 
örgüte güçlü bir bağlılık arzusu ile bağlanmaları, örgütün amaç ve değerlerini benimsemeleridir (Kasil, 2010:13).  
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Nooderhaven, örgütsel güvenin örgütün kimliğine veya kişiliğine olan güveni temsil ettiğini ve bunun küçük 
örgütler için örgüt sahibinin kişiliğinden, merkezileşmiş yapıdan veya örgüt kültüründen kaynaklanabildiğini 
savunmaktadır. Lidere ve örgüte güven farklı ama birbiriyle ilişkili kavramlardır. Örgütsel güven bir çalışanın; 
liderin doğru sözlü olacağına ve sözünün ardında duracağına olan inanç olarak da ifade edilmektedir. Bu 
bakımdan örgüt içi ilişkilerin temelini oluşturmaktadır (Nyhan ve  Marlowe, 1997: 614). Mishra ' ya göre, örgütsel 
güven "örgütün iliskilerde ve etkileşimlerdeki kültür yapısına ve iletişimine dayalı olarak, diğer bireylerin, 
grupların veya örgütlerin yetenekli,  açık ve dürüst, ilgili, inanılır olduğu inancı ve temel amaçlardan, normlardan 
ve değerlerden haberdar olma istekliliğidir" (Çetinel, 2008: 28). 

Gilbert ve Tang örgütsel güvenin dört temel faktöre bağlı olduğunu savunmaktadır. Birinci faktör, örgüt içi açık bir 
iletişim, ikinci faktör, karar alma sürecinde çalışanların etkin rol alması, üçüncü faktör, bilgi ve enformasyon 
paylaşımı ve dördüncü faktör ise hislerin ve beklentilerin doğru olarak paylaşımıdır. Örgütsel güvenin 
sağlanabilmesi için, örgüt içi adaletin sağlanması, tepe yönetimi çalışanlara destek vermesi, çalışanların istek ve 
ihtiyaçlarının karşılanması, örgüt içi sosyal ilişkilerin istenilen düzeyde olması, çalışanlar arası işbirliğinin 
geliştirilmesi gereklidir (Demirel, 2008: 181). Örgütsel güvenin örgüte güven, yöneticiye güven ve çalışma 
arkadaşlarına güven olmak üzere üç alt boyutu bulunmaktadır. 

Örgütsel Bağlılık 

Son 30 yıldır örgütsel bağlılık konusu örgütler ve akademisyenler için ilgi odağı olmaktadır. Çünkü örgütsel bağlılık 
davranışının işgücü devri, devamsızlık ve performans gibi iş davranışları üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır. 
Örgütlerin değişime hızlı ayak uydurabilmeleri için çalışanların bağlılığı çok değerli bir kaynak olarak 
görülmektedir. Bu nedenle örgütsel bağlılık konusunun gelecek yıllarda da ilgi odağı olmaya devam edeceği ifade 
edilmektedir (Çetinel, 2008: 42). Son yıllarda örgütsel bağlılığın; örgütsel etkinlik, verimlilik, performans ve 
bireylerarası güven ile olumlu ilişkisinin; devamsızlık ve çalışan devir hızı ile olumsuz ilişkisinin bulunduğu ortaya 
konulmuştur (Tekingündüz, 2012: 4) . 

Örgütsel bağlılık; çalışanın örgütte kalma ve onun için çaba gösterme arzusu ile örgütün amaç ve değerlerini 
benimsemesi, örgütte kalma isteği duyarak örgütün amaç ve değerleriyle birincil hedef olarak maddi kaygılar 
gütmeksizin özdeşleşme, çalışanın işyerine psikolojik olarak bağlanması olarak tanımlanmıştır (Eğriboyun, 2013: 
39). 

Örgüte bağlılık, bireyin çalıştığı ortamda sadece işin kendisine yönelik geliştirdiği tutum olmayıp, yapılan işe, 
örgüte ve örgütsel amaçlara yönelik olumlu duyguların yanı sıra örgüte yönelik olumlu geliştirdiği bir tutumdur. 
Örgütsel bağlılık, çalışan kişinin örgüte olan sadakatinin ifadesi ve çalıştığı kurumun devamlılığı ve başarısı için 
gösterdiği ilgi olarak ifade edilmektedir. Başka bir deyişle, örgütsel bağlılık, bireyin örgüte kurduğu bağın 
gücüdür(Agun, 2011: 32). 

Örgütsel bağlılık, işgörenin örgütle özdeşleşmesi ve ona katılmasının göreceli gücü olarak ifade edilmekte ve üç 
faktörle karakterize edilmektedir. Bunlar: (Kasil, 2010: 27) 

• Örgütün amaç ve değerlerine güçlü bir inanç ve kabul gösterme, 

• Örgüt adına anlamlı çaba göstermeye isteklilik gösterme, 

• Örgütte üyeliğin sürdürülmesine güçlü bir arzu duymadır. 

Bu bağlamda örgütsel bağlılığın üç unsuru özdeşleşme, katılım ve sadakat olarak belirlenmektedir. Özdeşleşme, 
bireyin çalıştığı örgütten gurur duyması, örgütün değer ve amaçlarını içselleştirmesidir. Katılım, bireyin işin 
gerektirdiği rol faaliyetlerini psikolojik olarak benimsemesi; sadakat ise bireyin kendisini örgüte ait hissetmesidir  

Mowday, Steers ve Porter tarafından bağlılık ise tutum olarak bağlılık ve davranış olarak bağlılık olarak iki şekilde 
sınıflandırılmıştır. Tutumsal bağlılık; kişinin örgütsel amaçlarla özdeşleşmesini ve bunlar doğrultusunda çalışma 
istekliliğini belirtmektedir. Davranışsal bağlılık ise, kişinin davranışsal faaliyetlere bağlılığından kaynaklanan 
bağlılıktır. Yapılan çalışmalarda bu iki tür bağlılık arasında dönüşümlü (dairesel) bir ilişkinin olduğu belirtilmiştir 
(Taş, 2012: 13). 

Örgütsel bağlığın oluşmasında örgüt içi ve örgüt dışı birçok faktör bulunmaktadır. Örgütsel bağlılığı etkileyen 
kişisel-demografik faktörler genel olarak yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, çalışma süresidir. Bağlılığı 
etkileyen örgütsel faktörler ise; işin niteliği ve önemi, ücret düzeyi, yönetim ve liderlik stili, , rol çatışması ve rol 
belirsizliği, algılanan örgütsel destek, örgütsel ödüller, örgüt kültürü, örgütsel adalet, örgütsel iletişim ve örgütsel 
güvendir (Çetinel, 2008: 65-69). 
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Örgütsel Güven İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki 

Örgütsel bağlılığın sağlanmasındaki en büyük etmenlerin başında işgörenlerin örgüte güven duymaları 
gelmektedir. Örgütlerin, işgörenlerle arasındaki ilişkileri güven temelinde kurmaları son derece önemlidir. 
Güvenin örgütsel bağlılığa etki ettiği en temel nokta, işgörenlerin işten ayrılma isteğini azaltmasıdır. Costigan, 
İlter ve Berman yaptıkları araştırmada, işgörenlerin örgütlerine duydukları güven arttıkça, işten ayrılma 
isteklerinin azaldığını tespit etmişlerdir. İşten ayrılma isteğinin azalması, işgörenlerin örgüte bağlanması anlamına 
gelmektedir” (Topaloğlu, 2010:  75). Darrough, örgütsel güven ve bağlılık arasında güçlü bir ilişkinin olduğunu 
belirtmiştir. Kaneshiro, örgütsel güvenin çalışanların verimliliklerini artırarak örgütsel bağlılıklarını güçlendirdiğini 
savunmaktadır. Örgütü benimseme ve örgüte olan bağlılık duygusunun oluşumunda yöneticiye ve örgüte olan 
güvenin etkili olduğu ifade edilmektedir (Gök, 2011:  46). 

Güven, bir örgütün sağlıklı ilişkiler kurmasında temel ve kritik öğedir. Bağlılık ise iş görenlerin çalıştıkları 
örgütlerine olan pozitif yöndeki duygusal bağını göstermektedir. Bir örgüte güçlü bir şekilde bağlı olan çalışanlar 
örgütün hedeflerini kabul eder ve onun bir parçası olarak kalmak için çaba sarf ederler. Bu kapsamda da örgütün 
prensiplerine ve amaçlarına bağlılık hissederler” (Eğriboyun, 2013: 62). 

Amerika` da yapılan bir çalışma ilk düzey yöneticiye güven duymanın örgütsel bağlılıkta belirleyici bir rolü 
olduğunu ortaya koymuştur. Yine Hrebinak ve Alutto 1972`de yaptıkları çalışmada güven ile örgütsel bağlılık 
arasında bir ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Yapılan bir başka araştırmada ise güvenin örgütsel bağlılıkta tahmin 
edici bir unsur olduğu bulunmuştur (Arı, 2003: 10). 

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Araştırmanın Amacı 

Çalışmanın amacı örgütsel güven ve örgütsel bağlılık arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. Diğer 
deyişle çalışanların örgütsel güven düzeylerinin örgütsel bağlılıkları üzerinde etkili bir unsur olup olmadığının 
belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Araştırmanın Kısıtları 

Araştırma evreninin görece olarak dar olması ve araştırma verilerinin kısa sürede ve bir kişi tarafından edinilmesi 
araştırmanın önemli bir kısıtlarını oluşturmaktadır. Araştırmanın bir diğer kısıtı, araştırma verilerinin elde 
edilmesinde anket yönteminin kullanılmasıdır. Katılımcıların anket sorularını cevaplarken doğru cevap verdiği 
kabul edilmektedir. Ayrıca çalışma ortamının yeterince gözlemlenememesi, konuyla ilgili sınırlı bilgiler 
edinilmesine neden olmuştur. 

Veri Toplama yöntemi ve Kullanılan Ölçekler 

Araştırma Denizli`de bulunan ve sanayi sektöründe faaliyetlerini sürdüren 18 işletmede bulunan orta düzey 
yönetici konumundaki 72 kişiye anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemleri 
kullanılmıştır. Söz konusu anketler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmaya katılan çalışanların demografik özelliklerinin 
belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde örgütsel bağlılığı ölçen 24 soru ve üçüncü bölümde ise örgütsel 
güven anketinin kısa formu olan 12 soru yer almaktadır.  

Örgütsel bağlılık anketi Allen ve Meyer‟in (1990) çalışmalarında kullanmış oldukları ankettir. Bu anket, Suudan 
Gölçe Gök‟ün “Örgütsel Güven ile Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Bağlılığın Alt Boyutları Arasındaki İlişkinin 
Saptanmasına Yönelik Ampirik Bir Çalışma” konulu yüksek lisans tezinden alınmıştır. Ölçek, Türk çalışanlarına 
uygunluğu açısından Wasti (2000) tarafından özelde ve kamuda çalışan toplam 1267 kişi üzerinde yapılan bir 
çalışmayla da test edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda duygusal ve normatif bağlılık ölçeklerinin içsel 
bağlılık tutarlılıklarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Zorunlu bağlılık ölçeğinin ise içsel tutarlılığı düşük 
bulunmuştur (Gök, 2011, s. 51). 

Örgütsel güven anketi de Gök‟ün “Örgütsel Güven ile Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Bağlılığın Alt Boyutları 
Arasındaki İlişkinin Saptanmasına Yönelik Ampirik Bir Çalışma” adlı yüksek lisans tezinden alınmıştır. Katılımcıların 
örgütsel güven düzeylerinin ölçülmesi için Bromiley ve Cummings (1996) tarafından geliştirilen “Örgütsel Güven 
Envanterinin Kısa Formu” kullanılmıştır (Gök, 2011, s. 52). 

 

 



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

505

Evren ve Örneklem 

Araştırma orta düzeydeki yöneticilere yönelik bir çalışma olup, araştırmanın evrenini Denizli Organize Sanayi 
Bölgesinde çalışan orta düzeydeki yöneticiler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini tesadüfi örneklem 
yöntemiyle seçilen 18 işletmede çalışan 72 yönetici oluşturmaktadır.  

Araştırmanın Hipotezleri  

Örgütsel güvenle örgütsel bağlılık arasında ilişki olduğunu ortaya koyan çok sayıda araştırma bulunmaktadır.  Bu 
çalışmada da söz konusu değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla oluşturulan hipotezler şu şekilde 
belirlenmiştir:  

H1: Örgütsel güven ile duygusal bağlılık arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

H2: Örgütsel güven ile zorunlu bağlılık arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

H3: Örgütsel güven ile normatif bağlılık arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

Araştırmanın Modeli 

Örgütsel güvenile örgütsel bağlılık boyutları arasındaki ilişkiyi gösteren araştırma modeli aşağıdaki gibidir. 
 
 
                                                                                
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Bu çalışmada örgütsel bağlılık, üç alt form altında incelenmiştir. En çok kabul gören model olan Allen ve Meyer‟ın 
örgütsel bağlılık modeli bağlılığı bireylerin örgütle aralarındaki ilişkiyi yansıtan psikolojik bir durum olarak ifade 
etmektedir (Gök, 2011, s. 75). Allen ve Meyer tarafından geliştirilen modelin birinci boyutu, bireyin örgüte karşı 
duygusal ilgisini ortaya koyan duygusal bağlılıktır. Bu tür bağlılığı güçlü olan bireyler, örgütün amaç ve değerlerini 
kabul eder ve örgütte çalışmayı istedikleri için kalırlar.  Bu içten gelen bir histir.  

Modeldeki ikinci boyut, çalışanların örgütten ayrılmanın maliyetli olacağını algılama derecelerini ortaya koyan 
zorunlu bağlılıktır. Zorunlu bağlılığı yüksek olan bireyler, çalışmaya ihtiyaçları olduğu veya örgütte kalmak zorunda 
oldukları için örgütte kalmaya devam ederler.  

Modelin son boyutu, örgüte olan minnettarlık hissini ortaya koyan normatif bağlılıktır. Bu tür bağlılığı güçlü olan 
birey, toplumsal normlardan etkilenir ve ahlâki bir sorumluluk olduğunu düşünerek örgütte çalışmaya devam 
eder. 

Araştırmayla İlgili Bulgular ve Değerlendirmeler 

Örgütsel Güven ve Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişki: Korelasyon Analizi 

Bu araştırmada geliştirilen hipotezler doğrultusunda; çalışanların örgütsel güven ve duygusal bağlılık arasındaki 
ilişkileri belirlemek amacıyla Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Analize tabi tutulan değişkenler arasındaki 
ilişkiyi gösteren korelasyon katsayısı +1 ile -1 arasında bir değer almaktadır.  

 

 

 

 

ÖRGÜTSEL GÜVEN 

DUYGUSAL BAĞLILIK 

ZORUNLU BAĞLILIK 

NORMATİF BAĞLILIK 
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Tablo 1.Örgütsel Güven ile Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişki 
  Güven Duygusal Bağlılık 

Güven Pearson Correlation 1 ,435** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 72 72 

Duygusal Bağlılık Pearson Correlation ,435** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 72 72 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Çalışmanın kapsamı çerçevesinde,  örgütsel güven ve duygusal bağlılık arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi 
ile incelenmiş ve bulgular sunulmuştur. Tablo 1 ‘deki veriler incelendiğinde Örgütsel güven ile duygusal bağlılık 
arasında orta düzeyde, anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Dolayısıyla H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

Örgütsel Güven ile Zorunlu Bağlılık Arasındaki İlişki: Korelasyon Analizi 

Çalışmanın kapsamı çerçevesinde, örgütsel güven ve zorunlu bağlılık arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi 
ile incelenmiş ve bulgular sunulmuştur.  

Tablo 2 incelendiğinde örgütsel güven ile zorunlu bağlılık arasında anlamlı pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. Dolayısıyla H2 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 2. Örgütsel Güven ile Zorunlu Bağlılık Arasındaki İlişki 
  Güven Zorunlu Bağlılık 

Güven Pearson Correlation 1 ,465** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 72 72 

Zorunlu Bağlılık Pearson Correlation ,465** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 72 72 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Örgütsel Güven ile Normatif Bağlılık Arasındaki İlişki: Korelasyon Analizi 

Çalışmanın kapsamı çerçevesinde, örgütsel güven ve normatif bağlılık arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi 
ile incelenmiş ve bulgular Tablo 3 te sunulmuştur.  

Tablo 3. Örgütsel Güven ile Normatif Bağlılık Arasındaki İlişki 
  Güven Normatif Bağlılık 

Güven Pearson Correlation 1 ,465** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 72 72 

Normatif Bağlılık  Pearson Correlation ,465** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 72 72 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Örgütsel güven ile normatif bağlılık arasında anlamlı pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Dolayısıyla H3 

hipotezi kabul edilmiştir. 

SONUÇ 

Rekabet şartlarının arttığı günümüz iş dünyasında örgütlerin amacı sürekliliklerini devam ettirerek başarıya 
ulaşmaktır. Bu durum da insan ögesini öne çıkarmakta çağdaş işletme tekniklerine ve insan kaynaklarına olan 
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ilginin de artmasına sebep olmaktadır. Örgütsel güven ve örgütsel bağlılık konusu da günümüz örgütlerinde 
önemli bir yer tutmakta ve ilgi görmektedir. 

Örgütsel bağlılık iş görenlerin davranışları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olması nedeniyle araştırmacıların 
ilgisini çeken bir konudur. Literatüre bakıldığında örgütsel bağlılıkla alakalı yabancı araştırma sayısının çokluğu 
yanında ülkemizde de değişik sektörlerde ve yönetim kademlerinde araştırmaların arttığı görülmektedir.  

Yerli ve yabancı literatürde örgütsel bağlılıkla ilgili çalışmalar incelendiğinde, örgütsel bağlılığın çalışanların 
davranışlarını olumlu olarak etkileyen önemli bir konu olduğu ortaya çıkmıştır. Örgütsel bağlılık, çalışanların 
örgütün amaç ve değerlerini benimseyerek örgüt lehine fazladan çaba göstermesine, performansının 
yükselmesine ve işten ayrılmaların azalmasına sebep olmaktadır. Elde edilen bu bulgular yerli ve yabancı 
literatürde örgütsel bağlılık konusunun popülaritesinin daha da artacağını göstermektedir. 

Literatürde ilgi çeken konulardan biri örgütle çalışan arasındaki işbirliğinin temeli olarak kabul edilen güven 
konusudur. Örgütlerine güveni yüksek çalışanların bağlılıklarının arttığı ve doğal olarak da özdeşleşmenin artarak 
performanslarının arttığı görülmektedir. Ancak güvenin örgütlerde kendiliğinden ortaya çıkmadığı söylenebilir. 
Günümüz örgütlerinde çalışma yaşamındaki değişimler örgüt içindeki güvenin korunmasını zorlaştırmaktadır. 

Ekonomik sıkıntıların artması sonucu örgütler, maliyetlerini azaltma yoluna gitmekte, ilk olarak da işgücü 
maliyetlerini düşürmek için bir takım çalışmalar yapmaktadırlar. Örgütlerin çalışanlarına iş güvenliği 
sağlayamaması sebebiyle işgörenlerin örgütlerine duyduğu güveni azalmaktadır. Oysa örgütsel güvenleri yüksek 
olan işgörenlerin zor dönemlerde bile yüksek bağlılık düzeyine sahip olacakları ve örgütsel hedeflere ulaşmak için 
çaba sarf edecekleri düşünülmektedir.  

Literatürde yapılan çalışmalar, örgütsel bağlılığı sağlamanın örgütsel güvenin artırılmasıyla mümkün olacağını 
ortaya koymaktadır. Örgütsel güven ve örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Bu çalışmada, Denizli’de faaliyette bulunan Organize Sanayii sitesindeki işletmelerde görev yapan orta kademe 
yöneticilere yönelik anket yöntemiyle veriler elde edilmiş ve örgütsel güvenin örgütsel bağlılıktaki rolü 
araştırılmıştır.  

Araştırma sonucunda;  örgütsel güven ile örgütsel bağlılığın alt boyutları olan duygusal bağlılık, zorunlu bağlılık ve 
normatif bağlılıkta, orta kuvvette, pozitif yönde ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bu durumda örgütsel güvenin 
sağlandığı örgütlerde, çalışanların o örgüte karşı örgütsel bağlılıkları artmaktadır. Bu nedenle yöneticiler, 
personellerinin işletmeye bağlılıklarını sağlamaya yönelik uygulamalara yer vermeleri tavsiye edilebilir. Ayrıca bu 
konuda çalışma yapacak olan araştırmacılara, farklı sektörlerde daha kapsamlı çalışma yapmaları önerilebilir. 
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ÖZ 

Yapılan bu çalışma neticesinde Avrupa’daki katı atık verileri incelenmiş, oluşan atıkların ve atık yönetim şeklinin 
bölgenin coğrafik, sosyoekonomik ve bilimsel-teknolojik anlayış ilişkisi kurulmaya çalışılmıştır. Avrupa’da 2014 
yılına ait atıkların verileri Eurostat tarafından alınmış olup atık oluşum çeşitleri, bertaraf yöntemleri ve oluşum 
miktarları baz alınarak ülke gelir düzeyi ve gelişmişliği ile özellikle evsel atıkların oluşum miktarları arasındaki 
ilişkisi incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: 2016, Avrupa Katı Atık Verileri, Enerji ekonomisi, Katı atık yönetimi  

ECONOMIC ANALYSIS OF SOLID WASTE STATISTICS IN EUROPE 2016 

ABSTRACT 

Aim of this research is to analyse EU countries’ solid waste data and to make a relation between waste 
management system and types of waste in terms of geographic location, socioeconomic and scientific-
technologic perception for each region. Furthermore, the relationship between the production of domestic solid 
waste and income level of each region is observed based on waste production types, waste treatment types and 
waste amounts obtained from Eurostat’s 2014 data belonging to EU countries. 

Keywords: 2016, Solid waste management, Solid waste statistics of Europe, Energy Economics 

GİRİŞ 

Dünya nüfusu her geçtiğimiz yıl artsa bile artış hızı özellikle 1970'lerde tepe noktasına ulaştıktan sonra (Şekil 1) 
gittikçe azalmış ve hala azalma eğilimi göstermektedir. Bunun birden fazla sebebi vardır (Roser ve Ortiz-Ospina, 
2017); 

 Gelişen teknoloji ile birlikte gelişen nesillerin dünyaya bakış açıları 
 Gençlerin aile kavramına bağlı olmadan hayat sürdürmek istemeleri 
 Bölgesel olarak (Kuzey Avrupa) insanların çocuk yapma isteğinin olmaması, çocuk yapılması için devlet 

teşviklerinin bir işe yaramaması 
 Nüfusu hali hazırda çok fazla olan ülkelerdeki nüfus artış engelleme politikaları 
 Kıtlık, ölümcül hastalıklar gibi etmenlerin özellikle gelişmemiş ülkelerde yarattığı nüfus azalması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Dünya nüfusu ve nüfus artış hızı (Roser ve Ortiz-Ospina, 2017) 



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

510

Dünya üzerindeki nüfusun yoğunluğunu gösteren grafikte de görüleceği üzere (Şekil 2) nüfusun toplandığı 
bölgeler genellikle istihdam alanının, yer altı zenginliklerinin ve iklim kuşağının ılıman olduğu bölgelerdir ve 
bunun temel sebeplerinden biri bölgenin göç almasıdır. Bunun dışında nüfus yoğunluğunun fazla olması, bölgenin 
gelişmişliği ile de ilişkilendirilebilmektedir.  

 

Şekil 2. Dünya nüfus yoğunluğu haritası (http-1) 

Nüfus ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerde temel gıda, barınma ve günümüz çağında en ihtiyaç duyulan 
enerji talebi çok daha fazla olmaktadır. Örneklendirecek olursak yaklaşık 378 bin km2 toprak alanına sahip bir ada 
ülkesi olan Japonya’da atık üretim yoğunluğu, nüfus yoğunluğundan dolayı oldukça fazla olduğu halde (2-2,5 
kg/kişi) gelişmişliklerini atık yönetimi konusunda da göstermişlerdir (Şekil 3). Rakamlara dökecek olursak 
Japonya’da sadece atıkları yakarak 1 GWh lik güç elde edilmiş olup bunun Japonya piyasasına katkısı 183,2 milyon 
Yen etmektedir. Elektrik sarfiyatı üzerinden konuşacak olursak bu meblağ ile aylık 200 kWh tüketen konutlar için 
yaklaşık 70 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanabilir, veya bu konutların elektrik ihtiyacını ücretsiz olarak 
karşılayacak alternatif kaynaklara yatırım yapılabilir (Yolin, 2015, s.31-37). 

 

Şekil 3. Dünya'daki evsel atık yoğunluğu haritası (http-2) 

Burada Japonya'nın Avrupa ile ilişkilendirilmesinin nedeni elbette ki takip ettiği atık yönetim politikasıdır. Çünkü 
Dünya üzerinde herangi bir ülkede bu denli düşük miktarda depolama gerçekleştirilmemektedir (Tablo 1). 
Depolamaya verilen önem, özellikle atık yönetimi konusunda gelişmiş bu tip ülkelerde ancak atığın başka türlü 
hiçbir şekilde kullanılamayacağı zamanlarda açığa çıkmaktadır. İspanya ve İtalya gibi tarımdan fayda sağlayan 
ülkelerde yönetim kompostlamaya, Almanya ve ABD gibi teknoloji konusunda daha ileri ülkelerde ise amaç enerji 
kazanımına ve geri dönüşüme odaklıdır (Saraç ve Uludağ, 2011, s.247-250).  
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Tablo 1. Dünya'daki atık yönetimi verileri (The EU in the world, 2016, s.157) 
Ülke/Atık 
Yönetimi 

Depolama (Düzenli/Vahşi) (%) 
Yakma 

(%) 
Geri Dönüşüm 

(%) 
Kompostlama 

(%) 
EU-28 29.9 25.5 26.9 15.4 
Avustralya 49.0 : 45.0 : 
Kanada 71.0 4.0 18.0 7.0 
Çin 80.0 18.0 0.0 2.0 
Japonya 1.0 78.0 20.0 0.0 
Meksika 95.0 0.0 5.0 0.0 
Türkiye 99.0 0.0 0.0 1.0 
ABD 54.0 12.0 26.0 9.0 

YÖNTEM 

Araştırma neticesinde incelenen atık istatistikleri, Avrupa Birliği’nin istatistik ofisi olan EuroStat Ofisi tarafından 
elde edilen bilgiler neticesinde derlenmiştir. Avrupa Birliği tarafından doğruluğu kabul edilen ilk kaynak Euro Stat 
olduğu için güvenilir kaynak olarak tercih edilmiştir. Elde edilen değerler, Eurostat tarafından 2016 yılında 
yayınlnana yıllıkta yer alan 2014 verileridir. EU 28 ülkeleri için hazırlanmış olan rapor aşağıda bahsi geçen ülkeleri 
kapsamaktadır (Eurostat yearbook, 2016, Ch.11.5); 

•Almanya •Fransa •Romanya •Bulgaristan •Polonya •İsveç •İtalya •Hollanda •Birleşik Krallık 
•Finlandiya •İspanya •Yunanistan •Belçika •Avusturya •Estonya •Danimarka •Macaristan •Portekiz 
•İrlanda •Slovakya •Lüksemburg •Litvanya •Slovenya •Hırvatistan •Letonya •Kıbrıs•Malta•Çek 
Cumhuriyeti 

Avrupa Birliği üyesi olmaması veya konumu sebebiyle Eurostat tarafından değerlendirilmeye alınan ancak EU 28 
kapsamında bulunmayan ülkeler ise aşağıdaki gibidir: 

•Türkiye •Sırbistan •Karadağ •Norveç •Lihtenştayn •Bosna Hersek •Kosova •Makedonya   

VERİLER 

Eurostat tarafından belirtilen ülkeler için istatistiki veriler hazırlanmıştır ve bu veriler en son 2014 yılındaki 
değerler kullanılarak 2016 yılında paylaşılmıştır. Doğru analiz yapabilmek için öncelikle toplanan atık miktarlarını 
yorumlamak gerekmektedir. EU 28 ülkeleri için yapılan bu çalışmada elde edilen verilerin grafiği aşağıdaki gibidir 
(Şekil 4).  

 

 

Şekil 4. EU 28 atık miktarı grafiği (Eurostat yearbook, 2016, Ch.11.5) 
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Buradan ilk olarak çıkarım yapılacak konu, 2014 yılı itibariyle EU 28 ülkelerinde yaklaşık olarak 2,59 milyar ton 
atığın toplanmış olmasıdır. Atıkların en fazla toplandığı ülkeler 387 milyon ton ile Almanya, 328 milyon ton ile 
Fransa, 267 milyon ton ile Romanya, 251 milyon ton ile de Birleşik Krallık gelmektedir.  

Tablo 2’de de görüleceği üzere EU 28'de yer alan ülkelerin ürettiği atıkların %30'u maden atığı, %10'u üretim 
atığı, %34'ü inşaat ve yıkım atığı ve yalnızca %8'i evsel atıktır. Atık miktarı açısından zirvede olan Almanya'da 
üretilen atıkların %53'ü inşaat ve yıkım atığı, %16'sı üretim atığıdır. Fransa'da %71 oranında inşaat ve yıkım atığı 
oluşturulduğu halde Romanya'da ise üretilen atığın %84'ü maden atıklarından oluşmaktadır. Bulgaristan'da ise 
oluşan atığın büyük bir kısmı yine maden atığından oluşmaktadır ve hem miktar hem de oran bakımından en 
yüksek maden atığına sahiptir.  

Tablo 2. EU 28 atık üretimi kaynak oranları (Eurostat yearbook, 2016, Ch.11.5) 

 
Maden Üreti

m 
Enerji İnşaat ve Yıkım Diğer Ekonomik Eylemler Evsel Atıklar 

EU-28 30  10  4  34  15  8  
Portekiz 2  18  1  10  36  32  
Hırvatistan 0  13  3  17  36  31  
Letonya 0  9  28  17  18  27  
Kıbrıs* 10  5  0  46  17  22  
Slovakya 3  29  6  16  26  19  
Litvanya 0  42  2  7  30  19  
İtalya 1  17  2  32  30  19  
İspanya 17  13  5  18  29  18  
Macaristan 0  16  14  22  30  18  
Danimarka 0  6  5  53  18  17  
Çek Cumhuriyeti 1  19  4  40  22  14  
İrlanda* 15  34  3  3  33  12  
Slovenya 0  28  14  17  29  12  
Birleşik Krallık 10  3  1  48  26  11  
Almanya 2  16  3  53  17  10  
Malta 2  1  0  75  12  9  
Fransa 1  7  1  71  13  9  
Belçika 0  22  2  40  27  9  
Avusturya 0  10  1  72  10  7  
Yunanistan 68  7  16  1  2  6  
Hollanda 0  10  1  68  15  6  
Polonya 42  18  12  10  14  5  
Lüksemburg 2  4  0  85  6  3  
İsveç 83  3  1  5  4  2  
Estonya 36  20  33  3  6  2  
Romanya* 84  2  3  0  8  2  
Finlandiya 65  11  2  17  4  2  
Bulgaristan 89  2  5  1  2  1  
Lihtenştayn 2  2  0  0  0  96  
Türkiye** 4  20  33  :  1  43  
Kosova* 15  7  13  0  23  42  
Norveç 3  24  1  23  28  20  
Karadağ 23  5  32  9  15  16  
Sırbistan 84  2  9  1  1  3  
Makedonya1 3  68  23  0  5  0  
Bosna Hersek* 2  27  71  0  0  0  

 
Kategori bazında inceleyecek olursak enerji alanında en yüksek oran Bosna Hersek'te, evsel atıklarda ise 
Lihtenştayn'dadır; ancak bunlar sadece oransal verilerdir. Kategori bazında oluşan atıklar Tablo 3’te verilmiş, bu 
atıkların görsel olarak yüzdeleri ise Şekil 5’de verilmiştir. Buna göre en çok oluşan atık kategorileri inşaat ve 
maden atıkları olmuştur. Hurda olarak nitelendirilen atıklar ise 2014 yılında diğer atıklara göre en az miktarda 
oluşmuş veya geri dönüşüm sonrası arda kalmıştır. 

                                                      
*   : Eurostat İstatistiklerine 2012 Yılından Sonra Bir Değer Paylaşılmamıştır. 
**   : İnşaat Atık Verileri Mevcut Değildir. 
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Tablo 3. Avrupa atık üretimi genel oranları (Eurostat yearbook, 2016, Ch.11.5) 
  (%) (x1000 ton) 

Tarım, ağaç işleri ve balıkçılık 1.4 37,320 
Maden 29.8 774,460 
Üretim 9.8 255,700 
Enerji 3.7 95,420 
Sıvı atıklar 8.8 229,070 
İnşaat 33.5 871,140 
Hizmet (atık ve hurda toptan satışı hariç) 3.8 100,010 
Hurda ve atık toptan satışı 1.0 25,810 
Evsel atıklar 8.1 209,220 

 

 

Şekil 5. Avrupa atık üretim genel grafiği (Eurostat yearbook, 2016, Ch.11.5) 

ANALİZ VE SONUÇLAR 

Eurostat verileri göz önünde bulunudurulduğunda 2014 yılında 82,6 milyon nüfuslu Almanya’nın yıllık kişi başına 
ürettiği atık miktarı 4,69 ton iken 21,6 milyon nüfuslu Romanya’da bu miktar 12,36 ton, 63,5 milyon nüfuslu 
Birleşik Krallık’ta ise 3,95 ton düzeyindedir. Bu sonuçlar neticesinde de görüleceği üzere Avrupa için nüfus miktarı 
ile oluşan atık miktarı arasında herahangi bir orantı olmadığını söyleyebiliriz. Bunun temel sebebi de atıkların 
matematiksel veri olmasından ziyade birer cevher olma ve sosyoekonomik değerinin olma durumudur. Bir ülkede 
üretilen atık miktarının sebebi öğrenebilmek için ülkelerin hangi sebeple bu atıkları ürettiğini incelemek 
gerekmektedir (Şekil 6) (Tablo 4). 
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Şekil 6. EU 28 atık üretimi kaynak oran grafiği (Eurostat yearbook, 2016, Ch.11.5) 

Atık yönetimi birden fazla adıma sahip olduğu ve ülkelerin ekonomik faaliyeti ile bağdaştırmak için atık 
yönetiminde kullanılan yöntemlerin ülke bazlı grafiği de ele alınmış ve Şekil 6’daki değerler Tablo 4’te net olarak 
gösterilmiştir. 
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Tablo 4. Katı atık yönetim verileri (Eurostat yearbook, 2016, Ch.11.5) 
 

Ülke/x1000 ton atık 
Toplam Geri Dönüşüm Enerji Geri Kazanımı Dolgu İnsinerasyon Bertaraf 

Belçika 42.772  31.621  5.817  0  1.831  3.503  
Bulgaristan 175.706  3.560  194  0  19  171.933  
Çek Cumhuriyeti 19.868  9.552  1.016  5.785  79  3.435  
Danimarka 17.718  10.201  3.664  0  5  3.847  
Almanya 370.741  158.205  38.987  93.953  8.378  71.217  
Estonya 20.734  4.150  514  2.463  0  13.607  
İrlanda* 8.033  827  403  1.985  13  4.805  
Yunanistan 67.052  2.175  137  5.434  22  59.283  
İspanya 103.875  37.751  3.548  13.029  8  49.539  
Fransa 304.406  163.916  13.384  31.621  6.061  89.426  
Hırvatistan 3.464  1.579  49  69  0  1.768  
İtalya 129.176  99.397  2.101  317  6.697  20.664  
Kıbrıs 1.817  245  31  471  0  1.070  
Letonya 1.941  1.077  170  17  1  676  
Litvanya 4.541  1.171  186  113  2  3.068  
Lüksemburg 8.534  3.695  210  1.363  0  3.266  
Macaristan 14.320  7.096  1.222  506  94  5.402  
Malta 1.565  527  0  585  6  447  
Hollanda 133.712  61.740  11.305  0  1.240  59.428  
Avusturya 53.944  18.704  3.524  10.834  86  20.797  
Polonya 182.435  92.126  3.851  39.141  1.835  45.482  
Portekiz 9.942  5.469  311  0  997  3.165  
Romanya 264.647  18.849  1.708  1.037  182  242.871  
Slovenya 5.445  2.818  269  1.824  35  499  
Slovakya 7.126  2.935  313  0  60  3.818  
Finlandiya 93.254  12.854  4.485  0  496  75.419  
İsveç 163.287  15.179  7.617  2.532  108  137.851  
Birleşik Krallık 207.262  89.416  1.938  21.701  7.557  86.651  
İzlanda* 521  344  14  3  0  160  
Norveç 11.686  4.731  4.188  616  54  2.097  
Karadağ 952  10  1  0  0  941  
Makedonya 1.499  0  0  0  20  1.479  
Sırbistan 49.445  1.285  56  0  0  48.104  
Türkiye 79.268  23.014  566  - 36  - 

                                                      
 : Eurostat İstatistiklerine 2012 Yılından Sonra Bir Değer Paylaşılmamıştır. 
 : Eurostat İstatistiklerine 2012 Yılından Sonra Bir Değer Paylaşılmamıştır. 
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Tablodan da görüldüğü üzere doğrudan enerji geri dönüşümü için kullanlan atık miktarı yaklaşık 106 milyon 
tondur. Buna insinerasyon ve geri dönüşüm ile doğrudan/dolaylı olarak enerji geri kazanımı elde edilmesi de 
dahil edilince toplamda 977 milyon ton atık enerji geri kazanımı amacıyla kullanılmış olmaktadır. Bir başka 
deyişle, atık yönetimi dahilinde işleme tabi tutulan atıkların %46'sı enerji geri kazanımı amacıyla kullanılmaktadır. 
Avrupa için toplam atık miktarının yaklaşık 2,6 milyar ton olduğu düşünülürse, Avrupa için toplanan atıkların 
%37,6'sının enerji geri kazanımında pay sahibi olduğunu gözükmektedir. Doğrudan enerji geri dönüşümüne 
katılan atıkların katkısı ise 42 TWh elektrik ve 80 TWh'lik ısı olmaktadır (Breeze, 2014).  

Bir ülkenin ekonomik anlamda faaliyette bulunduğu alanlar (Almanya’da üretim veya Avusturya’da inşaat gibi) 
oluşacak atıkların çeşitlerini öngörmeyi sağlamaktadır. Bu da doğru atık politikasını seçebilmek için ülkenin temel 
atık kaynağının bilinmesi gerekliliğini desteklemektedir. Aynı durum bölgesel atık yönetim planlaması için de 
geçerlidir. Toplanan atıklar her ne kadar enerji geri kazanımı, hammadde geri dönüşümü ve enerji tasarrufu 
sağlasa da işin elbette bir de küçümsenemeyecek ekonomik boyutu vardır. Örneklendirecek olursak çelik hemen 
her sektörde kullanılan, kolay şekil alabilen, dayanıklı yapısı, bileşenlerinin doğada bolca bulunması, gıda 
sektöründe kullanılması sağlık açısından sorun yaratmayan ve benzer metallere kıyasla daha ucuz (titanyum) bir 
alaşımdır. Çeliğin bir başka özelliği ise %100'üne yakını geri dönüştürülebilir olmasıdır, ancak bu geri dönüşüm 
işlemi ayrıca bir masraf ve çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Bir malzemenin geri dönüştürülebilir olması, 
savurganlık yapılabileceği anlamına gelmemektedir. 

Konuya bir de evsel atıklar çerçevesinden bakmak gerekirse, ilk ve temel olarak oluşan atıklar ile gelir seviyesi 
arasındaki ilişki incelenmelidir. Atık miktarı ekonomik gelişmeye, şehirleşmeye ve gelir düzeyine doğrudan 
bağlıdır. Gelir düzeyi ile beraber yaşam standartları ne kadar yüksek olursa ürün tüketimi ve hizmet sektöründeki 
işleyiş artmakta, bu da oluşan atık miktarını arttırmaktadır. Dünya üzerinde yılda 1,3 milyar ton atık oluştuğu 
sonucuna varılmıştır, ancak kişi başına düşen atık miktarı sosyokültürel farklılıklara göre değişkenlik 
göstermektedir. Gelir seviyesine göre oluşan atık miktarları Tablo 5’ de gösterilmiştir. Buna göre yüksek gelir 
seviyesine sahip ülkelerde dahi atık üretimi oldukça düşük olabiliyorken (0.7 kg), düşük gelir seviyesine sahip 
bölgelerde ise atık üretimi yüksek olabilmektedir (4,3 kg); ancak ortalama seviyelere bakacak olursak gelir 
seviyesi arttıkça oluşan atık miktarı da (özellikle evsel atıklar) aynı şekilde artmaktadır. Bu duruma da İsveç en 
doğru örnek olacaktır.  

Tablo 5. Gelir seviyesine göre evsel atık üretimi (Hoornweg. ve Bhada-Tata, 2012, s.5) 
  Kişi Başı Günlük Evsel Atık Üretimi (kg) 
Gelir Seviyesi Alt Sınır Üst Sınır Ortalama 
Yüksek 0,7 14 2,1 
Yüksek Orta 0,11 5,5 1,2 
Düşük Orta 0,16 5,3 0,79 
Düşük 0,09 4,3 0,6 

Evsel atık oluşumunu toplam miktar ve dört farklı gelir düzeyine göre kıyaslayacak olursak, gelir seviyesine göre 
evsel atık oluşum miktarları Şekil 7’deki gibi gözlemlenmektedir. Bu sonuçlara göre de yüksek gelir seviyesine 
sahip kişi veya bölgelerin üretmiş olduğu evsel atık miktarı %46'lık orana sahip olmaktadır. Her ne kadar gelir 
seviyesi ile kültürel gelişmişlik seviyesi paraleldir düşüncesi hakim olsa da aslında bu düşüncenin -evsel atık 
oluşum bilinci açısından- çürütülmüş olduğu da verilerle doğrulanmış bulunmaktadır.  

 

Şekil 7. Gelir seviyesi evsel atık oluşum ilişkisi grafiği (Hoornweg ve Bhada-Tata, 2012, s.5) 
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ÖZ 

Geçmişten günümüze küreselleşmenin hızla artması ve dünya ticaretinin serbestleşmesi, ülkeleri birbirine 
bütünleşmiş hale getirmiştir. Bu bütünleşmeyi kendilerine tehdit olarak gören ülkeler, ekonomik kültürünü 
korumaya yönelik çeşitli yöntemlere başvurmaktadırlar. Bu yöntemlerden en sık uygulananı korumacılık 
politikalarıdır. Günümüzde, Amerika Birleşik Devleti ile başlayan korumacı politika uygulamaları, Çin hükümetinin 
de karşılık vermesi ile birlikte ticaret savaşı haline dönüşmüştür. Dünyanın en güçlü iki ekonomisine sahip olan bu 
ülkelerin ticari bir savaş halinde olması tüm ülkeleri etkilemektedir. Ticaret savaşlarının, Türkiye ekonomisine ve 
dolayısıyla Türkiye’nin dış ticaretine etkisini açıklamaya çalışmak bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. 
Araştırma 2018 yılı Ocak ayından günümüze kadar olan dönemle sınırlandırılmıştır. Araştırma yöntemi olarak ilgili 
zaman aralığı içerisinde birer aylık dönemler halinde, Türkiye’nin, ABD ve Çin ile gerçekleştirmiş olduğu dış ticaret 
faaliyetleri ve Türkiye’nin ihracat ve ithalat rakamları üzerinden bir inceleme yapılmıştır. Yapılan araştırma 
sonucunda, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında devam eden ticaret savaşlarının, Türkiye dış ticaret 
rakamlarını olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ticaret Savaşları, Ticaret Politikaları, Dış Ticaret 

GİRİŞ 

Ülkeler arasında siyasi sınırların ortadan kalkmasına olanak sağlayan küreselleşme olgusu ile birlikte uluslararası 
ticaret faaliyetlerinin üretim, iletişim ve lojistik maliyetlerinde düşüşler yaşanmıştır. Üretim teknolojilerindeki 
gelişmeler ölçek ekonomisinin de etkisi ile birlikte ülkelere yüksek kapasitede ürün üretme imkânı sağlamıştır. Bu 
gelişmeler doğrultusunda ülkeler birbirleri ile daha kolay ticaret yapabilir hale gelmiştir. Ülkelerin birbirleri ile bu 
denli artan hacimli ticari faaliyetleri serbest ticaret teorisi olarak adlandırılmaktadır. (Mangır & Acet, 2014, s. 95) 
Ülkelerin uyguladıkları ticaret politikaları, içerisinde bulunduğu döneme göre farklılık gösterebilmektedir. 
Önceden beri süregelen uygulama olarak serbest ticaret yaklaşımı günümüzde ABD’nin çeşitli uygulamaları ile 
birlikte yerini korumacı politika yaklaşımına bırakmaktadır. 2018 yılında uygulamaya konulan korumacı politika 
önlemleri ABD ve Çin arasında ticaret savaşı adı verilen yeni bir süreci başlatmıştır. ABD ve Çin arasında başlayan 
ticaret savaşları devletlerin karşılıklı yaptırımları ve bulaşıcılık etkisi ile diğer ülkeleri de etkilemektedir. Bu 
doğrultuda farklı ülkelerin de korumacı yaklaşımlarda bulunması dünya ticaretini yavaşlatmakta bununla birlikte 
ülkelerin uluslararası ticaretini de etkilemeye devam etmektedir.  

ULUSLARARASI TİCARET YAKLAŞIMLARI 

Serbest Ticaret Yaklaşımı 

Merkantilist akıma göre, zenginliğin kaynağında var olan altın ve gümüşün kazanılması için tek taraflı ticaret 
politikasının uygulanması gerekmektedir. Bu sebeple, dış ticarette sadece ihracat faaliyetlerinde bulunulmalı ve 
ithalat kısıtlanmalıdır görüşü merkantilist düşünceyi oluşturmaktadır. (Yüksel & Sarıdoğan, 2011, s. 200) 

Klasik dönem yaklaşımın kurucusu olan Adam Smith ise ticaretin tek yönlü değil aksine karşılıklı olarak yapılması 
gerekliliğini savunmuştur. Ulusların zenginliğinin sadece altın ve gümüş birikimine bağlı olmadığını, bunun 
yanında tarım, imalat ve ticaretin serbest bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini, her ülkenin ise mutlak olarak 
bir üründe üstünlüğü olduğunu savunmuştur. Mutlak üstünlükler teorisi, ülkenin, mutlak olarak üstün olduğu 
üründe üretimini yoğunlaştırarak, üstünlüğü olmadığı ürünü farklı ülkelerden karşılaması gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. (Smıth, 1776, s. 9-11) Ancak gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerin karşı karşıya geldiği ticaret ortamında 
mutlak üstünlükler teorisi yetersiz kalmıştır. Gelişmiş ülkeler, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere göre tüm 
ürünlerde avantajlı durumda olabilmektedir. (Yılmaz & Divani, 2018, s. 11) 

David Ricardo, Adam Smith’in mutlak üstünlükler teorisini geliştirerek, ülkelerin üstün olduğu ürünlerin üretimini 
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gerçekleştirmesi gerektiğini, üstünlüğü olmadığı ürünü farklı ülkelerden karşılaması gerektiğini öne süren 
mukayeseli üstünlükler teorisini ortaya atmıştır. (Davıd, 1817, s. 217) Mukayeseli üstünlükler teorisine göre, 
gelişmiş ülkeler az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere karşı tüm ürünlerde üstünlüğe sahip olabilir. Bu 
durumda ülkeler mukayeseli olarak daha üstün olduğu ürünlerin üretimlerini gerçekleştirmesi, diğer ürünleri ise 
ithalat yolu ile karşılaması gerektiğini savunmaktadır. Bu iki uluslararası ticaret teorisinin de temelinde, ülkelerin 
serbest ticareti benimsemesi ile birlikte refahlarının artacağı düşüncesi yatmaktadır. (Utkulu, 2005, s. 10). 

Klasik serbest ticaret teorisinin devamı niteliğindeki Neoklasik ticaret yaklaşımının uzantısı olan Hecsher-Ohlin 
modeli yer almaktadır. Hescher-Ohlin modeli, Adam Smith ve David Ricardo’nun ortaya koymuş olduğu model ile 
büyük ölçüde benzemektedir. Hescher-Ohlin modelinde de ülkelerin devlet müdahalesi olmadan serbest bir 
biçimde ticaretlerini sürdürmesi, ekonomik refahın artmasındaki en büyük etken olduğu düşüncesi geçerliliğini 
korumaktadır. Hescker- Ohlin modeli Faktör Oranları veya Faktör Donatımı teorisi olarak bilinmektedir. Faktör 
donatımı teorisi, ülkelerin bir üründe mutlak ya da mukayeseli üstünlüğünün sebebinin faktör donanımlarından 
kaynaklandığını savunmaktadır. Bu kurama göre, karşılaştırmalı üstünlük ülkede bol ve gelişmiş olan üretim 
faktörlerine dayandırılmaktadır. Eğer ülkeler gelişmiş bir emek gücüne sahip ise emek yoğun ürünlerde, 
sermayesi gelişmiş bir ülke ise sermaye yoğun ürünlerde üretim faaliyeti göstermesi gerektiğini savunmaktadır. 
Klasik yaklaşım teorilerinde üstünlüklerin sebepleri doğal bir sonuç olarak gösterilmiş olup, Neoklasik yaklaşımda 
bu üstünlüklerin sebepleri faktör donatımı ile ortaya konmuştur. Klasik ve Neoklasik ticaret yaklaşımları bir bütün 
olarak değerlendirildiğinde, ticaretin karşılıklı olarak gerçekleşmesi durumunda, ülkelerin refah seviyelerinin 
artacağı, bunun da serbest ticaret ile mümkün olacağı kanısına varılabilmektedir. (Yüksel & Sarıdoğan, 2011, s. 
200) 

Korumacılık Yaklaşımı 

Serbest ticareti destekleyici yaklaşımların tersine, kimi zaman ülkeler korumacı politikalar uygulayabilmektedirler. 
Korumacı politika yaklaşımında serbest ticaret yaklaşımının aksine, dış ticaret faaliyetlerine devletin müdahalesi 
söz konusudur. (Eğilmez, 2018) Korumacı politika yaklaşımında, ekonomik gelişmenin serbest ticaret ile değil 
korumacı politika ile gerçekleşeceği düşünülmektedir. Serbest ticaret yaklaşımında, gelişmekte olan ülkelerin 
üretiminde uzmanlaştığı ürünlerin değeri, ithal edeceği ürünlerin değerinden fazla olacağından zenginleşme tek 
yönlü olacaktır. Korumacılık yaklaşımının temelinde, serbest ticaret yaklaşımının gelişmekte olan ülkelerin 
aleyhine işlediği yatmaktadır. Korumacı politika uygulamalarında, ülkeler ürünlerini başlangıçta daha yüksek 
maliyet ile üretecek olsalar dahi, zamanla maliyetlerin düşeceği düşüncesi bulunmaktır. Uluslararası ticaret 
politikası yaklaşımlarından biri olan korumacı politika yaklaşımının benimsenmesinde geçerli çeşitli sebepler 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki Genç Endüstri(Bebek Endüstri) teorisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Genç Endüstri 
teorisine göre, az gelişmiş ekonomik düzenlerde, yeni kurulan endüstriler, gelişmiş ülkelere kıyas ile daha yüksek 
maliyetle üretim yapmaktadır. (Anne & Tuncer, 1982, s. 23-24). Yeni kurulan endüstrilerin gelişmesi için 
korumacılık politikasının uygulanması bir zorunluluk olarak görülmektedir. Ülkelerin korumacı politika yaklaşımını 
uygulamasının bir diğer sebebi ise dış ticaret hadlerindeki bozulmalardır. Serbest ticaretin engellenmesi olarak da 
adlandırılabileceğimiz korumacı politika önlemleri, gümrük vergilendirmesi ve düzenlemeleri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. (Yılmaz & Divani, 2018, s. 9) Korumacı politikalar, ithalat kotaları, ithalat yasakları, anti düşürüm 
uygulamaları, gümrük vergilerinin arttırılması, sübvansiyonlar, gönüllü ihracat kısıtlamaları bulunmaktadır. Ancak 
dünyanın en büyük ekonomik gücüne sahip olan ABD’nin genel kabul görülmüş korumacı politikalarına ek olarak 
faiz artırımları da kendine özgü ve geçerli bir korumacı politika olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Korumacı politika, modern ticaret teorileri arasında yer almamasına, ekonomistler tarafından 
benimsenmemesine karşın, günümüzde faal olarak uygulanmaktadır.  

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığı kazanması ile birlikte ABD’de de korumacı politika yaklaşımları 
uygulanmaya başlamıştır. Donald Trump döneminde, Suriye’den geri çekilme kararının alınması, İran ile yapılan 
nükleer anlaşmanın durdurulması, Türkiye ve Rusya arasında S400 savunma sistemleri üzerinde anlaşılma 
aşamasında Rusya ve Türkiye karşıtı siyasi söylemler ve yaptırımlar, FED tarafından yıl içerisinde birden fazla faiz 
artırım kararının verilmesi korumacı politika uygulamalarının varlığını göstermektedir. Son olarak ve en çok 
dikkati çeken uygulama ise ABD’nin ulusal güvenliğini gerekçe göstererek Çin Halk Cumhuriyetine uygulamış 
olduğu gümrük düzenlemeleri ve yaptırımlarıdır. Gümrük düzenlemeleri ve yaptırımlardan görüşmeleri devam 
eden Nafta’nın sonuçlanmasına değin Kanada ve Meksika sonrasında ise Avrupa Topluluğu, Güney Kore, Arjantin 
ve Brezilya karardan muaf tutulmuştur. 

Literatür 

ABD ve Çin arasında gerçekleşen ticaret savaşları ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde; 
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Aran tarafından Nisan 2018’de yapılan ABD, Çin Ticaret Savaşları ve Türkiye çalışmasında, ABD ve Çin arasında 
gerçekleşen ticaret savaşı sürecinde gerçekleşen hamleler ve Türkiye üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. 
Yapılan araştırma sonrasında Türkiye’nin, dünya ticaretinin karşılaştığı istikrarsız ortamdan rahatsız olma katsayısı 
artacağı sonucuna varılmıştır. 

Tiryaki ve Ekinci tarafından 2015 yılında yapılan çalışmada, finansal bulaşıcılık çerçevesinde küresel krizler 
değerlendirilmiş ve bu krizlerin Türkiye’ye etkileri incelenmiştir. Yapılan incelemede ABD’den SPREAD ve S&P500 
kanalıyla Türkiye finansal değişkenlerinde bulaşıcılık olduğu sonucuna varılmıştır. 

Ertürk tarafından 2017’de yapılan çalışmada küresel krizler sonrasında uygulanan korumacı önlemler ve kur 
savaşları değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda, ülkeler arasında ekonomik farklılığın giderek artacağı 
sonucuna varılmıştır. 

Mangır ve Acet tarafından 2014 yılında yapılan çalışmada, serbest ticaret ve korumacılık politikaları 
değerlendirilmiş ve Avrupa Birliği’nde malların serbest dolaşımı ve Türkiye uyumu incelenmiştir. Türkiye’nin tüm 
standartlara ve kalitelere uygun hareket etmesine karşın, ticaretin önündeki teknik engellerin malların serbest 
dolaşımını olumsuz önde etkilediği kanısına varılmıştır. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 2018 yılında hazırlanan genelleştirilmiş tercihler sistemi raporunda 
Türkiye’nin sistem içerisindeki konumu 2018 Ocak – Kasım verileri doğrultusunda değerlendirilmiştir. 
Değerlendirme sonucunda, Türkiye’nin genelleştirilmiş tercihler sisteminden çıkarılmasının etkisi olumsuz olarak 
değerlendirilmiştir. 

Aytekin ve Uçan tarafından 2018 yılında yapılan çalışmada, ticaret savaşları ve korumacı politikaların ABD ve 
Türkiye ilişkileri üzerine etkileri incelenmiştir. Yapılan araştırmada, Türkiye piyasalarında işlem gören ABD doları 
üzerindeki baskıları azaltırken, iki ülke arasındaki diğer ekonomik ilişkilerin seyri ise zamanla netlik kazanacağı 
sonucuna varılmıştır.  

Yüksel ve Sarıdoğan tarafından 2011 Ocak ayında uluslararası ticaret teorileri üzerine yaptığı çalışmada 
uluslararası ticaret teorileri klasik, neo-klasik ve yeni uluslararası ticaret teorileri olarak ayrı ayrı incelenmiş ve 
Paul R.Krugman’ın uluslararası ticaret teorilerine katkısı incelenmiştir. 

ABD-Çin Ticaret Savaşı Kronolojisi 

İlk adım 8 Mart tarihinde ABD başkanı tarafından yapılan açıklamada, demir, çelik ve alüminyum ithalatının bazı 
kalemlerine %25 ve ek olarak %10 vergilendirme teklifi sunulması ile başlamıştır. Aynı gün içerisinde Çin dış işleri 
bakanı Vang Yi ticaret savaşlarının çözüm olmayacağını söylemesine karşın, gerekli cevabın verileceği 
açıklamasında bulunmuştur. 

Ek gelir vergisi uygulaması akabinde, yeni korumacılık yaklaşımı olarak kabul edebileceğimiz faiz artırımlarından 
ilki 21.03.2019 tarihinde ABD merkez bankası FED tarafından gerçekleştirilmiştir. FED, politika faizi olan federal 
fon faizini, 1,25-1,50 bandından, 1,50-1,75 bandına yükseltmiştir. 

08.03.2018 tarihinde sunulan teklifin ardından 23 Mart 2018 tarihinde teklif ABD Ticaret Kanunun 232’inci 
maddesinde yer alan ulusal güvenlik gerekçesine dayandırılarak kabul edilmiştir. Kararın kabul görülmesi ile 
birlikte dünyanın iki büyük ekonomik gücü resmi olarak ticaret savaşı içerisine girmiştir. Kabul edilen teklif ile 
birlikte ABD, Çin’den ithal edilmekte olan 60 milyar dolarlık ürünü ek vergilendirmeye tabi tutmuştur. 

27 Mart 2018’de, Çin Başkanı Li Kıçiang diyalog çağrısında bulunmasına karşın, ticaret savaşlarına hazırlıklı 
oldukları açıklamasında bulunmuştur. Başkan Trump diyalog çağrılarına karşın Amozon.com internet sitesine 
vergi uygulaması getirdiği açıklamasında bulunarak, korumacılık politikalarına yeni bir boyut kazandırmıştır. Çin 
tarafı, ABD’nin uygulamalarını Pandora’nın kutusunu açma benzetmesi ile eleştirirken, dünyaya korumacılık 
virüsü yaydığı düşüncesini ortaya koymuştur.  

Yapılan açıklamalar sonrasında 2 Nisan 2018’de Çin, ABD’den ithal ettiği domuz eti, kuru yemiş, şarap ve taze 
meyve gibi ürünlerin içerisinde yer aldığı toplam maliyeti 3 milyar dolar olan bu ürünlere %25 oranında ek 
vergilendirme yapılacağı açıklamasında bulunmuştur. Yapılan açıklama doğrultusunda, farklı 106 ürüne % 25 
oranında ek vergilendirme getirileceği açıklanmıştır. 

Bulaşıcılık etkisini destekleyici nitelikte olan uygulamalardan ilki, ABD’nin Mayıs 2018’ de İran ile yapmış olduğu 
nükleer anlaşmanın iptali olarak kabul edilebilir.  

Devam eden süreçte, ABD kanadı 16 Mayıs 2018 tarihinde, bir diğer hamle olarak bu defa fikri mülkiyet 
haklarının korunması konusuna odaklanmıştır. ABD toplamda 50 milyar dolar tutarındaki toplam 1300 ürünün Çin 
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Halk Cumhuriyetinden yapılan ithalatına %25 oranında gümrük vergisi koyacağını açıklamıştır. 

Çin’in diyalog çağrılarına ABD’den 21 Mayıs tarihinde Hazine Bakanı Steven Mnuchın ile karşılık gelirken, ticaret 
savaşının beklemeye alındığını ve Çin yetkililer ile yüz yüze görüşme gerçekleşeceğini duyurmuştur. Bu 
duyurunun sonrasında, Çin menşeli ZTE’nin Trump tarafından açılması kararının verilmesi iki ekonomi arasında 
gerginliğin azaldığı düşüncesini akla getirirken, 29 Mayıs 2018’de Washington tarafından yapılan açıklamada 
yaptırımları devam edeceği duyurulmuştur. Bu açıklama sonrasında ABD tarafından %10 ek vergilendirme 
getirilecek 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünlerin listesi yayınlanmıştır.   

26.09.2018 tarihinde yeni korumacı politika yöntemi olarak kabul görebileceğimiz faiz artırımı FED tarafından 
açıklanmıştır. Yapılan artırım ile birlikte 1,75-2,00 aralığından 2-2,25 aralığına yükseltilmiştir. Ticaret savaşlarının 
yoğun olarak yaşandığı bu dönemler sonrasında, Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte küresel finansal krizden bu yana 
en zayıf büyümesini kaydederken, düzenleyici kurumlar daha fazla politika desteği taahhüdü vermiştirler.  

Ticaret savaşlarının AB’ne etkisi ise 13.12.2018 tarihinde açıklanan 2019 bütçesi ile ortaya konmaktadır. Verilen 
karar sonrasında yapılan açıklamada, demokraside gerileme gerekçe gösterilerek Türkiye’ye gerçekleşmesi 
gereken mali yardımlarda 147 milyon Euro kesintiye gidileceği kararı verilmiştir. Demokraside gerileme gerekçesi, 
yeni bir korumacı politika yöntemi olarak düşünebilmek mümkün olmuştur.  

2019 yılının Ocak ayında Çin Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre Çin’in aralık ayında ABD’ye ihracatı bir 
önceki dönemin aynı ayına göre %3,5 azalmıştır. 

Tüm bu uygulamalar neticesinde, 14.02.2019’de Çin ve ABD ticaret savaşları müzakereleri Pekin’de başlamıştır. 
Müzakerelerin 1 Martta sona ermesi beklenmektedir. Müzakerelerin başlamasının ardında prensipte fikir 
birliğine varıldığı açıklanmıştır. 

05.03.2019 tarihinde ABD, Türkiye’yi GTS kapsamında ayrıcalık tanınan ülkeler arasından çıkarması kararı 
gündeme gelmesi korumacılık politikalarının Türkiye üzerindeki baskısını arttırmıştır.  09.04.2019 tarihinde 
Başkan Trump’ın sosyal medyadan yapmış olduğu açıklamada AB ile Airbus ödeneği konusunda çıkan anlaşmazlık 
üzerine bazı ürünlere toplam 11 milyar dolar ek gümrük vergisi getirildiğini açıklaması ile birlikte AB’de korumacı 
politika uygulamalarına dâhil edilmiştir. 

2019 yılının Mayıs ayında Çin ve ABD taraflarında yapılan açıklamalarda ılımlı rüzgâr etkisi görülmüştür. ABD’nin 
yaptığı açıklamalarda 2 Mayıs itibari ile Çin ve Türkiye’nin de içerisinde olduğu 8 ülkenin İran’a yönelik 
yaptırımlarda muaf tutulacağı kararının açıklanması, Çin tarafından yapılan açıklamada ise Yuan’ın değerini 
rekabet amaçlı düşürülmesinden kaçınılacağı açıklaması dikkat çekmiştir. 06.05.2019 tarihinde Trump tarafından 
yapılan açıklama ise duraklamada olan ticaret savaşlarını yeniden canlandırmış ve %25 ek vergilendirmelerin 
devam edeceği bildirilmiştir. Çin tarafından yapılan açıklamada da aynı karar dile getirilmiştir. Devam eden 
süreçte ülkelerin, ticaret savaşları çerçevesinde, hangi korumacı politikaları izleyeceği, hangi uygulamaları hayata 
geçireceği, incelenmeye devam edilecektir (BBC, 2019). 

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi 

Genelleştirilmiş tercihler sistemi, gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ya da az gelişmiş olan ülkelere tercihli olarak 
ticaret ayrıcalıkları vermesi olarak tanımlanabilir (Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2019). Genelleştirilmiş tercihler 
sistemi kapsamında, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerden yapmış olduğu ithalatlarda vergileri düşürebilir 
ya da ortadan kaldırabilmektedir. Bu sayede gelişmekte olan ülkeler, dünya ticaretinde daha fazla paya sahip 
olmak ile birlikte, gelişimlerini hızla tamamlama şansı bulmaktadır. Genelleştirilmiş tercihler sistemi dünya ticaret 
örgütünün karşılıklılık ilkesi ile uyuşmasa da uygulanan bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır (Dağdemir, 2006, 
s. 122). Genelleştirilmiş tercihler sistemini uygulayan ülkelerin başında ABD gelmektedir. ABD’nin 2018 yılında 
genelleştirilmiş tercihler sistemi kapsamında ayrıcalık tanıdığı ilk beş ülke aşağıdaki gibidir. 

Sıra Ülke ABD’nin İthalatı($) 
1. Hindistan 5.7 milyar $ 
2. Tayland 3.9 milyar $ 
3. Brezilya 2.3 milyar $ 
4. Endonezya 1.9 milyar $ 
5. Türkiye 1.7 milyar $ 

Kaynak: www.kib.org.tr/files/downloads/sirkuler/2019158ek3.docx 

Türkiye ABD’nin GTS kapsamında, ayrıcalık sağladığı ülkeler arasında Hindistan, Tayland, Brezilya, Endonezya gibi 
ülkelerin ardından 1.7milyar $ ile beşinci sırada yer almaktadır. 2018 yılı Ocak-Kasım dönemlerinde ABD’nin GTS 
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kapsamında Türkiye’den ithal ettiği ürün grupları aşağıdaki gibidir. 
 4’lü GTİP Ürün Açıklaması 2018 Ocak-Kasım ABD 

İthalatı($) 
1. 7113,19 Diğer kıymetli metal kaplamaları, mücevherci eşyası 187.6 milyon $ 
2. 6802.91 Mermer, traverten ve su mermeri  117 milyon $ 
3. 8708.29 Kara taşıtlarının diğer aksam, parçaları 75.4 milyon $ 
4. 3907.61 Polietilen teraftalat, viskozitesi 72.5 milyon $ 
5. 1704.90 Kakao içermeyen şekerli mamuller 72.2 milyon $ 

Kaynak: www.kib.org.tr/files/downloads/sirkuler/2019158ek3.docx 

İlk sırada 187,6 milyon $ ile diğer kıymetli metal kaplamaları, mücevherci eşyası bulunmak ile birlikte beşinci 
sırada, 72,2 milyon $ ile kakao içermeyen şekerli mamuller bulunmaktadır. 

ABD’nin Türkiye’den 2018 Ocak-Kasım dönemleri arasında ithal ettiği ürün grupları ise sırası ile şu şekildedir. İlk 
sırada otomotiv sektörü yer almak ile birlikte, sırası ile kimyevi maddeler ve mamuller, mücevherler, hububat, 
bakliyat, yağlı tohumlar ile birlikte, madencilik ürünleri zeytin ve zeytinyağı yer almaktadır. 

Ticaret savaşları odak noktası olan demir ve demir dışı metaller ürün grubu sekizinci sırada yer almaktadır. 
Listede yer alan ürünlerden anlaşılacağı üzere ABD’nin GTS kapsamında ayrıcalık tanıdığı ülkeler arasında 
Türkiye’nin önemi büyüktür. 

Kaynak: www.kib.org.tr/files/downloads/sirkuler/2019158ek3.docx 

TİCARET SAVAŞLARININ TÜRKİYE DIŞ TİCARET VERİLERİNE ETKİSİ 

Türkiye 2017 ve 2018 Dış Ticaret Verileri ve Yüzdesel Değişim Oranları 

 

Kaynak: (http://www.tuik.gov.tr, 2019) 

Yukarıdaki tabloda, Türkiye’nin 2017 ve 2018 yılı ihracat ve ithalat rakamları aylık olarak karşılaştırılmaktadır. 
2017 ve 2018 yılı ihracat rakamlarına bakıldığında genelinde artış eğilimi olduğunu görülmektedir. Ancak bu artış 
Ocak ayından itibaren düşüş eğilimi göstermektedir. 2017 yılı ve 2018 yılı Haziran, Ağustos ve Aralık aylarındaki 
değişiklik tüm diğer aylık verilerin tersine negatif azalış göstermektedir.2017 yılı Haziran ayında ihracat tutarı 
13.125.307 $ iken 2018 yılı Haziran ayında ise bu rakam -%1,53 azalış ile 12.924.845$ olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 2017 yılı Ağustos ayında ihracat 13.248.463 $ iken 2018 yılının aynı ayında bu tutar -%6,89 azalış ile 
12.336.065 $ gerilemiştir. 2017 Aralık ayında 13.845.666 $ iken 2018 Aralık ayında bu rakam -%0,10 kayıp ile 
13.831.880 olarak gerçekleşmiştir. Aylık olarak iki dönem karşılaştırıldığında artış eğilimin azalarak devam 
etmesinin temel sebebi, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının yanında, döviz kuru şoklarından 
kaynaklandığı düşünülmektedir.  

2017 ile 2018 yılı Türkiye ithalat rakamlar değerlendirildiğinde, Ocak ayındaki %38,04 yüzdesel artışın gelecek 
dönemlerde düşme trendi sergilediği görülmektedir. ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları kapsamında 
ek vergilendirmeye tabi Türkiye’nin 2018 yılı ithalat rakamları bir önceki döneme göre düşüş eğilimi göstermiştir. 
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TİCARET SAVAŞLARI ABD VE ÇİN TİCARETİNE ETKİSİ 

2017-2018 ABD - Çin Dış Ticaret Verileri ve Yüzdesel Değişim Oranları Grafiği 

 

Kaynak: (https://www.census.gov, 2019) 

2017 ve 2018 yılı ABD’nin Çin’e gerçekleştirmiş olduğu ihracat rakamları değerlendirdiğinde 2017 yılı Ağustos ayı 
ile birlikte negatif değişim gözlemlenmektedir. 2017 yılı Ağustos ayında Çin’e 10.828,3 milyon $ ihracat 
gerçekleştiren ABD, 2018 yılının aynı döneminde 1.534 milyon $ düşüş ile 9.294,3 milyon $ gerilemiştir. ABD’nin 
Çin’e yapmış olduğu ihracattaki en yüksek gerileme ise 4.461,8 milyon $ kayıp ile 9.183 milyon dolara gerileyen 
Aralık ayı olarak gözlemlenmektedir. 

2017 ve 2018 yılı ABD’nin Çin’den gerçekleştirmiş olduğu ithalat rakamlarını değerlendirecek olur isek, en büyük 
artış %19’luk değişim oranı ile Şubat ayında gerçekleşmiştir. Sonra ki dönemlerde ise değişim oranı pozitif olarak 
artmasına karşın azalan bir seyir izlemek ile birlikte, Kasım ayında ki değişim oranı negatif yönlü olarak artış 
göstermektedir. 

TİCARET SAVAŞLARININ ABD VE TÜRKİYE TİCARETİNE ETKİSİ 

2017-2018 ABD – Türkiye Dış Ticaret Verileri ve Yüzdesel Değişim Oranları Grafiği 

 

Kaynak: (https://www.census.gov, 2019) 

ABD’nin 2017-2018 yılları Türkiye ile gerçekleştirmiş olduğu ihracat rakamları değerlendirildiğinde 2018 yılı 
Mayıs, Ekim ve Aralık ayı haricinde tüm aylarda artış olduğu gözlemlenmektedir. En büyük değişim 2017 yılında 
625,9 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat tutarının 2018 yılı Ocak ayında ise 196,8 milyon dolar artış ile 822,7 
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milyon dolar olarak gerçekleşmesidir. Bu değişim bir önceki yıla göre %31,4’lük bir artış olarak 
gözlemlenmektedir. ABD’nin Türkiye’ye ithal etmiş olduğu ürünlerin rakamları değerlendirildiğinde ise her ay 
ithalat rakamlarının bir önceki yılın aynı ayına göre artış gösterdiği gözlemlenmektedir. Bu artış azalarak artan bir 
eğilim göstermektedir.  ABD ve Çin arasında başlayan ticaret savaşları korumacılık politikasının benimsenmesi ve 
bulaşıcılık etkisi ile birlikte Türkiye ve ABD arasında gerçekleşen ticaretin de olumsuz yönde etkilenmesine 
aralarındaki ticaret hacminin azalarak artış göstermesine sebebiyet vermiş durumdadır. 

TİCARET SAVAŞLARININ ÇİN VE TÜRKİYE TİCARETİNE ETKİSİ 

2009 – 2018 Yılları Arası Türkiye – Çin Dış Ticaret Verileri ve Grafiği 

 

Kaynak: (https://wits.worldbank.org, https://wits.worldbank.org, 2019) 

Yukarıdaki tabloda Türkiye ve Çin arasında 2009 yılı 2018 yılı aralığındaki ihracat, ithalat, hacim ve denge 
rakamları karşılaştırılmaktadır. 2009-2013 yılı aralığında ihracat rakamları artış gösterirken 2013 yılı itibari ile 
düşüş trendinin varlığı söylenebilir. Aynı trendin ithalat verilerinde görmemiz mümkündür. Ancak düşüş trendinin 
en sert olarak gerçekleştiği yıl 2018 yılında yaşanmaktadır. Bir önceki yılın ithalat verisine göre -%12,79’luk bir 
düşüş ile 20.179 $ olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüksek oranda yaşanan düşüşün başlıca sebebi, ticaret savaşları 
saldırı aracı olan ek gümrük vergi uygulamalarının etkisi olduğu düşünülmektedir. 

2018 Yılı FED Faiz Değişim Oranları Grafiği 

 

Kaynak: (https://tr.investing.com, 2019) 

2018 yılında FED ‘in faiz kararları yukarıdaki grafikte gösterilmektedir. Şubat ve Mart ayında %1,5 oranında olan 
faiz oranı 0,25 baz puan arttırılarak Nisan ayında %1,75 olarak gerçekleşmektedir. Mayıs ayında faiz değişimi 
gerçekleştirmeyen FED, Haziran ayında 0,25 baz puan arttırılarak %2 olarak gerçekleşmiştir. Ağustos ayında FED 
’in faiz oranlarında değişiklik yapmadığı görülmektedir. FED Ekim ayında 0,25 baz puanlık faiz artırımında 
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bulunarak faiz oranı %2,25 olarak gerçekleşmiştir. 

SONUÇ 

Bu çalışmada, ABD ve Çin arasında başlayan ve sonrasında tüm dünyayı etkisi altına alan ticaret savaşı konusu 
incelenmiştir. Merkantilist düşünce akımı sonrasında ticaret anlayışının tek taraflı olmaktan çıkarak, karşılıklılık 
ilkesine dayanması teknolojinin de gelişmesi ile birlikte serbest ticarete dönüşmüş olup ülkeler birbirleri ile daha 
kolay ve daha yüksek hacimlerde ticaret faaliyetlerinde bulunmuşturlar. Ancak karşılaştırmalı üstünlükler teorisi 
ile birlikte başlayan serbest ticaret anlayışı günümüzde yerini, korumacı politika anlayışına bırakmış durumdadır. 
ABD’nin korumacı politika anlayışını benimsemesi ile birlikte ilk olarak Çin’e uygulamış olduğu yaptırımların, Çin’in 
de karşılık vermesi bulaşıcılık etkisi ile birlikte diğer ülkelerinde sürece dâhil olmasına sebebiyet vermiştir. Bu 
doğrultuda ABD ve Çin arasında başlayan ticaret savaşlarının, 2017 ve 2018 yılları arasında Türkiye dış ticaretine 
etkileri incelenmiştir. 01 Ocak 2017 ve 31 Aralık 2018 tarihleri arası Türkiye ihracat ve ithalat verileri, Türkiye ve 
ABD arasında gerçekleşen ihracat ve ithalat verileri, Türkiye ve Çin arasında gerçekleşen ihracat ve ithalat verileri 
ve ABD ve Çin arasında gerçekleşen ticaret verileri ve değişim oranları incelenmiştir. Yapılan araştırmada, ticaret 
savaşının başladığı ve korumacı politika yaklaşımının benimsendiği 2018 yılında Türkiye ihracat ve ithalat 
rakamlarının bir önceki yıla göre azalış gösterdiği açıklamaların ve uygulamaların olduğu dönemlerde ise 
değişimin negatif yönlü olduğu gözlemlenmektedir. Korumacı politika yaklaşımı Türkiye’yi olduğu gibi ABD ve Çin 
devletinin de ticaretini bir önceki yıla göre olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır. Ancak ticaret savaşlarının 
karşılıklı olarak yapılan açıklamalar, yeni yaptırımlar ile devam ediyor olması sürecin net olarak 
sonuçlandırılmasını engellemektedir. 
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ÖZ 

İş tatmini, hem bireysel hem de örgütsel açıdan sonuçları itibariyle önemli bir araştırma konusu olmuştur. İş 
tatmini, bir personelin yaptığı işin beklentileri ve ihtiyaçları ile örtüşmesidir. Bu durumda, çalışan iş yerinde 
olumlu duygu yaşar.  

Bu çalışmanın amacı, sağlık sektöründe görev yapan hemşirelerin ve diş doktorların iş tatmin düzeylerinin 
belirlenmesidir. Çalışmada ayrıca, demografik özellikler açısından iş tatmini bakımından farklılık olup olmadığı 
tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Araştırmanın örneklemini Denizli ilindeki hastanelerde çalışan hemşireler ve diş hekimleri oluşturmaktadır. 
Araştırmanın sonucunda sağlık personellerinin tatmin düzeylerinde farklılıklar bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, Sağlık Sektörü, Hastane, Hemşire, Doktor, Personel 

A RESEARCH ON THE JOB SATISFACTION OF THE STAFF WORKING IN THE HEALTH SECTOR 

ABSTRACT 

Job satisfaction has been an important research topic in terms of both individual and organizational results.   Job 
satisfaction is the overlap between the expectations and needs of a job. In this case, the employee experiences 
positive emotion at work. 

The aim of this study is to determine the job satisfaction level of nurses and doctors working in health sector. In 
addition, it has been tried to be determined the differences in terms of job satisfaction and demographic 
characteristics. 

The sample of the study consists of nurses and dentists working in hospitals in Denizli. As a result of the study, 
there were found some differences in the satisfaction levels of health personnel. 

Keywords: Job Satisfaction, Health Sector, Hospital, Nurse, Doctor, Staff 

GİRİŞ 

Günümüzde her sektörde iş tatmini önemli bir yer edinmiştir. İşlerinden memnun olan çalışanlar, örgütlerine 
karşı daha bağlı, daha verimli ve örgütüyle daha fazla özdeşleşmiş olabilmektedirler. Sağlık sektörü de yüksek 
nitelikli personelin görev yaptığı bir hizmet sektörü olması hasebiyle çalışanların iş tatminlerinin yüksek olması 
önem arzetmektedir.  

Çalıştıkları işyerinden memnun olan personelin daha etkin ve verimli olması, iş arkadaşlarıyla ve yöneticileriyle 
daha uyumlu olması beklenir. İşini ve işyerini seven hemşirelerin ve doktorların hastalarıyla daha sağlıklı iletişim 
kurmaları ve verdikleri hizmetleri daha kaliteli vermeleri beklenir. Bu nedenle hizmet sektörünün en önemli 
türlerinden biri olan sağlık sektöründe görev yapan personelin iş tatminlerinin yüksek tutulmasında büyük 
yararlar vardır. 

Bu çalışmanın amacı, Denizli ilinde görev yapan ve devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin ve Denizi ilindeki diş 
hekimlerin iş tatmin düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmada anket yöntemi kullanılmış tesadüfi örnekleme 
yöntemiyle veriler elde edilmiştir.  

Araştırma sonucunda diş hekimlerinin iş tatmin düzeyleri hemşirelerden daha yüksek olarak bulunmuştur. Ayrıca 
yaş düzeyi ve eğitim düzeyi arttıkça iş tatmin düzeyi de artmaktadır. Mesleği sık sık bırakmayı düşünenlerin iş 
tatmin puanları daha düşük olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın diğer bir sonucu da katılımcıların içsel tatmin 
puanları, dışsal tatmin puanlarından daha yüksektir. 
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İŞ TATMİNİ 

Çalışanın duygularına önem verilmeye başlanmasıyla gündeme gelen konulardan biri de çalışanın işine karşı olan 
duygularıdır. Çalışanların işlerine ilişkin duygularını ifade eden kavramlardan biri olan iş tatmini, ilk kez 1920 
yılında ortaya atılmış olmasına rağmen, önemi 1930 ve 40’lı yıllarda anlaşılmaya başlanmış ve pek çok 
araştırmacının dikkatini çeken bir konu haline gelmiştir ( Özen ve Yüceler, 2019: 200) 

İş tatmini, çalışanların işlerinden, örgütlerinden ve yönetim anlayışından duydukları hoşnutluk derecesidir. İş 
doyumu tanımı, konu üzerine yapılan incelemelerinin, işe, çalışana ve örgütsel yapı ve yönetime ilişkin faktörlerle 
birlikte ele alınması gereğini ortaya koymaktadır. İş tatmini, çalışanların işlerine gösterdikleri memnuniyet 
düzeyidir. İş doyumunu etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunlar; ücret, iş güvencesi, yükselme olanakları, fiziksel 
çalışma koşulları, örgütsel tasarım, kişinin kendini gerçekleştirme olanağı, cinsiyet, yaş, medeni durum gibi 
demografik göstergeler ile yönetim yapısı, örgütsel iletişim, örgütsel kültür, örgütsel adalet, ait olma duygusu gibi 
örgütsel faktörler kişinin örgütte iş doyumunu etkileyen faktörlerden bazılarıdır (Tutar, 2007:102). 

Literatürde ise iş tatmini; bireyin iş çevresinden yani işin kendisinden, yöneticilerden, çalışma grubundan ve iş 
organizasyonundan elde etmeğe çalıştığı, rahatlatıcı ve iç yatıştırıcı bir duygu olarak tanımlanmıştır. İş tatmini 
dendiğinde, işten elde edilen maddi çıkarlar ile işçinin beraberce çalışmaktan zevk aldığı iş arkadaşları ve bir eser 
meydana getirmenin sağladığı mutluluk akla gelir. Bireylerin gerçekleştirmek istedikleri hedefleri ile işletme 
hedeflerinin uyumu, bireylerin işten bekledikleri ödüller ile elde ettikleri ödüllerin karşılaştırılması, iş tatmini ile 
yakından ilgili konulardır (İşcan ve Timuroğlu, 2007: 124). 

Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlar her yıl birçok nitelikli işgücünü kaybeder. Bu durumda sonuç işgücü 
maliyetlerinin artış göstermesidir. İşgücü devir oranı yani işgörenlerin iş yeri değişimi işletmeler için iki önemli 
maliyeti ortaya çıkarır. İlki bu işgörenlerin işletmeye kazandırılması için uygulanan eğitim ve geliştirme masrafları 
ve bu kişilerin işletmeyi terk etmeleri sonucu, işletmenin mevcut boşluğu gidermek için harcamak durumunda 
olduğu giderler. İkincisi ise bu kötü durumun işletmede kalan diğer işgörenler üzerinde yapmış olduğu olumsuz 
etkidir. İşletmede yönetimsel anlamda bütün çabalar işgücü devir oranının azalmasını sağlamaya yönelik olur. Bu 
durumun önlenmesi için yapılacak çalışmaların temelini; işgören ihtiyaçlarının iyi bir biçimde belirlenip, bu 
ihtiyaçların giderilmesi ve iş tatmininin sağlanması teşkil eder (İşcan ve Sayın, 2010:198). 

İşgörenlerin mesleğini icra ederken haz alması ve mutlu olması olarak tanımlanan iş tatmini, günümüz işgören 
odaklı örgütler açısından hayati önem taşımaktadır. Çünkü iş doyumuna ulaşamayan işgören mesleğini icra 
ederken mutsuz olur ve iş ortamında huzursuzluk yaşar. Bu olumsuz durum psikolojik, fizyolojik ve sosyal 
yönlerden işgörenlerin uyumsuz birer birey haline dönüşmelerine neden olabilir. Buda işgörenlerde işe 
yabancılaşma, işe karşı ilgisizlik, işi terk etme isteği, sürekli olarak kurumdan şikâyet etme, mesleki açıdan gelecek 
kaygısı içine girme ve umutsuzluk gibi olumsuz belirtiler ortaya çıkarabilir (Naktiyok ve Yıldırım, 2018: 60) 

Yöneticinin astlarını motive etmesi, bu kimselere tatmin sağlayan davranışları geliştirmekle sağlanır. Bu 
davranışlar hem bireysel tatmin sağlarken hem de örgüt amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunacaktır. İnsan 
davranışları çok karışık ve anlaşılması güç olduğundan, motivasyon konusunda genel ilkeler geliştirmek kolay 
değildir. İnsanlar arasındaki kişisel farklılıklar bu durumu yaratan en önemli etmenlerdendir. Bu nedenle ihtiyaçlar 
dizisi ve motivasyon araçlarının tatmin sağlama dereceleri örgütler arasında farklılık göstermektedir. Yani bir 
örgütte astlarını yönlendirme konusunda başarılı olmuş bir yönetici, başka bir örgütte bu başarıya erişmeyebilir. 
Önemli olan husus motivasyon araçlarının bilinmesi ve motivasyon planlarının bu motivasyon araçlarına 
dayanılarak uygulanmasıdır (Ağırbaş vd., 2005: 331). 

Bireylerin gerçekleştirmek istedikleri hedefleri ile işletme hedeflerinin uyumu, bireylerin isten bekledikleri ödüller 
ile elde ettikleri ödüllerin karşılaştırılması, is tatmini ile yakından ilgili konulardır. İş tatmininin en önemli özelliği, 
zihinsel olmaktan çok duygusal bir kavram olmasıdır. Kişisel olması sebebi ile yöneticinin yapacağı en önemli şey, 
isgörenlerine optimum seviyede bir tatmine ulaşmaları için yardımcı olmaktır (Karcıoğlu vd. 2009:61). 

Örgütlerde bireylerin etkili, verimli çalıştırılabilmesi için motivasyonlarının sağlanması büyük bir önem arz 
etmektedir. Bu bağlamda motivasyon sağlanabilmesi için çalışanların ihtiyaçlarının belirlenip karşılanması, 
bireysel ihtiyaçlar ile örgütsel ihtiyaçlar arasında ilişki kurulması yöneticilerin en büyük sorumlulukları arasına yer 
almaktadır. Diğer bütün örgütler gibi sağlık kuruluşlarında da örgütteki ihtiyaçların giderilmesi çalışanı örgüte 
bağlayan ve verimliliğini arttıran bir unsur olarak görülmektedir (Özata ve Topçu, 2018: 2). 

Sağlık kurumu çalışanlarının başarılı, memnun ve üretken olabilmelerinin en önemli nedenlerinden biri de iş 
doyumudur. Çalışanların tamamı, çalışma şartlarının iyileştirilmesini, iş yaşamı ile ilgili ekonomik, psikolojik ve 
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toplumsal ihtiyaçların karşılanmasını arzulamaktadır. Çalışanların, çalıştıkları kurumlarda bu ihtiyaçları karşılandığı 
müddetçe işlerinden tatmin olmaktadırlar (Nal ve Nal, 2018: 131). 

Sağlık kurumları yöneticilerinden beklenilen bir diğer husus hekim ve hemşire gibi yüksek eğitimli 
profesyonellerden, düşük ücretle çalışan daha az eğitimli personele kadar tüm çalışanların motivasyonunu 
sağlamalarıdır. Ancak temel görevleri örgütsel amaçların başarılması için çalışanları motive etmek olmasına 
rağmen, pek çok yönetici bunu nasıl başaracaklarını bilememektedir (Şantaş vd. 2018: 65). 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırmanın amacı, Denizli ilindeki Devlet hastanesinde görevli hemşireler ile Denizli ilindeki diş hekimlerin iş 
tatmin düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini, araştırmayı kabul eden devlet hastanesindeki 
hemşireler oluşturmaktadır. Diş hekimlerinden oluşan örneklem ise Denizli ilinde görev yapan ve anket yapmayı 
kabul eden kişilerden oluşmaktadır.  

Hemşirelerin örgütsel iş tatminini etkileyebileceği düşünülen sosyo-ekonomik, demografik ve çalışma 
özelliklerinin belirlenmesi amacıyla veri toplama formu olarak hemşirelere bireysel tanıtım formu hazırlanmıştır. 
Hemşirelerin iş tatmini düzeylerini belirlemek amacıyla “Minnesota İş Tatmini Ölçeği” kullanılmıştır. Bu çalışmada 
her soru, “Hiç Memnun Değilim”, “Memnun Değilim”, “Kararsızım”, “Memnunum” ve “Çok Memnunum” a kadar 
5 aşamalı Likert tipi ölçekle değerlendirilmiştir (Durak ve Serinkan, 2007: 124) 

Araştırmada kullanılan Minnesota iş tatmin ölçeği, içsel tatmin ve dışsal tatmin olarak iki boyuttan oluşmaktadır. 
Minnesota iş tatmin ölçeğinin orijinalinde 20 ifade bulunurken uygulanan faktör analizi sonucu 12 madde, 2 
boyutta toplanmıştır.  İçsel tatmin 1, 3, 4, 7, 8, 9 ve 11. Maddelerden oluşmuştur. Dışsal tatmin ise 2, 5, 6, 10 ve 
12. İfadelerden oluşmuş olup toplam 5 maddedir. İçsel tatmin boyutunun güvenirliliği 0,77 iken dışsal tatmin 
boyutunun güvenirliliği 0, 72 ve toplam iş tatmini ölçeğinin güvenirliliği ise 0,85 olarak tespit edilmiştir. Bu 
değerler, 0,60 dan yüksek olduğu için ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu söylenebilir (Akgül ve Çelik, 2003:428). 
Araştırmanın çarpıklık ve basıklık değerlerine bakıldığında -2 ve +2 arasında değerlerden oluşması nedeniyle 
dağılımın normal dağılıma uyduğundan parametrik testlerin yapılmasına karar verilmiştir.  

Değişkenleri daha sağlıklı bir biçimde belirlemek ve ölçeğin yapı geçerliliğini sınamak amacıyla verilere faktör 
analizi uygulanmıştır. Bartlett testi sonucu 991,133 değeri ve p<0.000 ve Kaiser-Meyer-Olkin örneklem değeri 
0,813 olarak çıkmıştır. Bu değerler kabul edilebilir özelliktedir (Akgül ve Çevik, 2003:436). Verilere uygulanan 
temel bileşenler üzerinde varimax döndürme seçeneği kullanılarak öz değerleri birden büyük olan veriler 
(Eigenvalue>1) değerlendirilme kapsamın alınmıştır. Yükleme oranları 0,40‟dan küçük olan maddeler, konunun 
daha sağlıklı ortaya konulabilmesi amacıyla değerlendirme dışında tutulmuştur. Bu ölçütler doğrultusunda 12 
madde 2 faktör altında toplanmış ve açıklanan toplam varyans %61,14 olarak tespit edilmiştir. 

BULGULAR 
Cevaplayıcıların Sosyo- Demografik Bulguları 

Araştırmaya katılan kişilerin demografik bulguları ve iş tatminleriyle ilgili faktörlere verdikleri cevaplar aşağıdaki 
tabloda gösterilmektedir. 
Tablo 1: Sosyo- Demografik Bulgular 
Soru Sıklık % Soru Sıklık % 
1) Cinsiyet   2)  Yaş   
Bay 57 28,1 25’ ten küçük 13 6,4 
Bayan 146 71,9 26 - 30 20 9,9 
3) Eğitim   31-35 58 28,6 
İlköğretim 1 ,5 36-40 43 21,2 
Ortaöğretim 8 3,9 41-50 59 29,1 
Lisans 135 66,5 50+ 10 4,9 
Yüksek lisans 53 26,1 4) Medeni Durum   
Doktora 6 3,0 Evli 156 76,8 

5) Meslek   Bekâr 33 16,3 
Diş hekimi 69 34,0 Boşanmış 14 6,9 
Hemşire 134 66,0 6) Çocuk Durumu   

7) Toplam çalışma yılı   Var 160 78,8 
5 yıldan az 26 12,8 Yok 43 21,2 
6-10 22 10,8 8) Mesleği seçme nedeni   
11-15 40 19,7 Kendi isteği 96 47,3 
16-20 51 25,1 Ailenin isteği 46 22,7 
21-30 60 29,6 Ekonomik nedenler 41 20,2 
31 yıldan fazla 4 2,0 Diğer 20 9,9 
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9) Mesleği Bırakma Düşüncesi   10) Mesleği saygın olarak düşünme   
Sık sık 25 12,3 Düşünüyorum 30 14,8 
Ara sıra 87 42,9 Arasıra 110 54,2 
Hiç 91 44,8 Düşünmüyorum 63 31,0 
11) Kazanç memnuniyeti   12) Haftalık çalışma yoğunluğu   
Yeterli 34 16,7 Yoğun 123 60,6 
Kısmen Yeterli 89 43,8 Kısmen 58 28,6 
Yetersiz 80 39,4 Yoğun değil 22 10,8 
13) İşyerindeki Çalışma mutluluğu   14) Çalışma arkadaşlarından memnuniyet   
Büyük mutluluk duyuyorum 55 27,1 Çok memnunum 88 43,3 
Az mutluluk duyuyorum 96 47,3 Memnunum 110 54,2 
Mecbur olduğum için çalışıyorum 52 25,6 Hiç memnun değilim 5 2,5 
15) Yönetici memnuniyeti   16) İşinden genel memnuniyet    
Oldukça memnunum 38 18,7 Memnunum 93 45,8 
Vasat derecede memnunum 130 64,0 Kısmen memnun 91 44,8 
Memnun değilim 35 17,2 Memnun değilim 19 9,4 

Araştırmaya katılan 203 kişinin %72 ‘si bayan, yaş grubu genelde 30-40 yaş aralığında toplanmış ve lisans eğitimi 
alanlar çoğunluktadır. Cevaplayıcıların büyük çoğunluğu evli olup çocuk sahibidirler. Çalışmaya %66 hemşireler ve 
%34 diş hekimleri katılmıştır. Çalışma yılları genel olarak 16 yıldan fazla olup genellikle kendi istekleri ile 
mesleklerini seçmişlerdir. Cevaplayıcıların yarısı mesleklerini arasıra bırakmayı düşünmekte ve aynı zamanda 
yarısı mesleklerini saygın olarak görmektedirler. Yine katılımcıların yarıdan fazlası kazançlarını yeterli olarak 
görürken genelde yoğun bir tempoyla görev yapmaktadırlar. 

İşyerinden mecbur olduğu için çalıştığını düşünenlerin oranı %25 iken işyerinden az mutluluk duyanların oranı 
%47 olmakla oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Katılımcılar genel olarak çalışma arkadaşlarından memnuniyet 
duyarken yöneticilerden orta derecede memnuniyet duymaktadırlar.  İşleriyle ilgili genel olarak 
memnuniyetlerine bakıldığında büyük oranda memnu oldukları görülmektedir. 

İş Tatmini Bulguları 

Bu kısımda araştırmaya katılan kişilerin iş tatminlerine ilişkin ortalamaları değerlendirilmiş olup demografik 
değişkenler açısından iş tatmini, içsel tatmin ve dışsal tatmin boyutları açısından farklılıkları olup olmadığı 
incelenmiştir. 

Tablo 2: İş Tatmini Ortalamaları 
 

 N Art. Ort. (x ̄) SS 
İçsel tatmin 203 3,49 ,5924 
Dışsal tatmin 203 3,28 ,6614 
İş tatmini ortalaması 203 3,38 ,5821 

Cevaplayıcıların iş tatmin ortalaması nispeten düşüktür. Boyutlar açısından değerlendirme yapıldığında içsel 
tatminin daha yüksek olduğu ve dışsal tatminin ise daha düşük olduğu görülmüştür.  

Katılımcıların cinsiyetleri açısından iş tatmini ve boyutlarının ortalamaları açısından anlamlı farklılıklar 
bulunamamıştır. Meslek türleri açısından iş tatminlerine bakılmış ve aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. 
Tablo 3: Meslek Türleri Açısından İş Tatmini Farklılıkları 
 
İçsel tatmin 

Meslek N Art. Ort. (x ̄)  SS p (çift yönlü) 
Diş hekimi 69 3,6584 ,62904 ,005 
Hemşire 134 3,4126 ,55692 ,007 

Dışsal tatmin Diş hekimi 69 3,4986 ,62650 ,001 
Hemşire 134 3,1731 ,65387 ,001 

İş tatmini ortalaması Diş hekimi 69 3,5785 ,57927 ,001 
Hemşire 134 3,2929 ,56138 ,001 

Diş hekimleri ve hemşireler açısından iş tatminlerindeki farklılık anlamlıdır. Diş hekimlerinin içsel ve dışsal tatmin 
ortalaması ve genel tatmin ortalaması hemşirelerden yüksektir. Yaş dağılımları açısından bulgular aşağıda 
gösterilmektedir. 
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Tablo 4: Yaş Dağılımı Açısından İş tatmini ANOVA Tablosu 
 
 
İçsel tatmin 

 Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Gruplar arası 4,355 5 ,871 2,578 ,028 
Gruplar içi 66,556 197 ,338   
Toplam 70,910 202    

Dışsal tatmin Gruplar arası 4,615 5 ,923 2,171 ,049 
Gruplar içi 83,762 197 ,425   
Toplam 88,376 202    

İş tatmini 
ortalaması 

Gruplar arası 4,214 5 ,843 2,585 ,027 
Gruplar içi 64,234 197 ,326   
Toplam 68,447 202    

Yaşları açısından cevaplayıcılar arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Yaş ortalaması 36 dan fazla olan 
grupların içsel tatmin, dışsal tatmin ve genel iş tatmini puanları diğer gruplardan daha yüksektir. Yaş seviyesi 
arttıkça iş tatmini de artmaktadır. 

Eğitim düzeyleri açısından gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Dağılımlar tablo 5’te 
gösterilmektedir. 

Tablo 5: Eğitim Değişkeni Açısından ANOVA Bulguları 
 
 
İçsel tatmin 

 Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Gruplar arası 6,910 4 1,727 5,344 ,000 
Gruplar içi 64,000 198 ,323   
Toplam 70,910 202    

Dışsal tatmin Gruplar arası 6,731 4 1,683 4,081 ,003 
Gruplar içi 81,646 198 ,412   
Toplam 88,376 202    

İş tatmini 
ortalaması 

Gruplar arası 6,662 4 1,665 5,337 ,000 
Gruplar içi 61,786 198 ,312   
Toplam 68,447 202    

Katılımcıların eğitim düzeyleri açısından gruplar arasında anlamlı farklılıklar vardır. Yüksek lisans ve doktora 
mezunu olan grupların iş tatmini ortalaması ile içsel ve dışsal tatmin ortalamaları diğer gruplardan daha yüksektir. 
Eğitim düzeyi arttıkça iş tatmini de artmaktadır. 

Katılımcıların çocuğa sahip olup olmadıkları hususunda gruplar arasında farklılık bulunamamıştır. Toplam çalışma 
süreleri ve mesleği seçme nedenleri açısından da gruplar arasında farklılık yoktur. 

Mesleği bırakma düşünceleri açısından farklılıklar tespit edilmiştir. Mesleği hiç bırakmayı düşünmeyen grubun 
bütün puanları diğer gruptakilerden daha yüksektir. 
Tablo 6: Mesleği Bırakma Düşüncesine Göre Farklılıklar 
 
 
İçsel tatmin 

Mesleği Bırakma 
Düşüncesi N Mean SS F Sig. 
Sık sık 25 3,18 ,5692 9,693 ,000 
Ara sıra 87 3,39 ,5216   
Hiç 91 3,67 ,6097   
Toplam 203 3,49 ,5924   

Dışsal tatmin Sık sık 25 2,99 ,8174 7,618 ,001 
Ara sıra 87 3,17 ,5688   
Hiç 91 3,46 ,6519   
Toplam 203 3,28 ,6614   

İş tatmini ort. Sık sık 25 3,08 ,6334 10,05 ,000 
Ara sıra 87 3,28 ,5039   
Hiç 91 3,57 ,5842   
Toplam 203 3,38 ,5821   



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

532

Mesleği bırakmayı hiç düşünmeyen grubun hem içsel, hem de dışsal iş tatmin ortalamaları diğer gruplara nazaran 
oldukça yüksektir. Ayrıca genel iş tatmin puanları açısından da mesleklerini çok seven grubun puanı diğerlerine 
göre oldukça yüksektir.  

SONUÇ 

Günümüzde insan hayatı konusunda büyük ve önemli yeri olan sağlık personelinin iş yerlerinden tatmin 
duymaları önem arzetmektedir. İşinden ve örgütünden memnun olmayan personelde, ciddi problemler 
görülebilecektir. İşten zevk almama, hastalara kötü davranma, işten kaytarma, işe geç gelme, mazeret izinleri ve 
nihayetinde işten çıkma durumları ile karşılaşılabilinir.  

Bu çalışmada Denizli’deki hastanelerde görev hemşirelerin ve diş hekimlerin iş tatmin düzeyleri belirlenmeye 
çalışılmıştır. Araştırmada tesadüfi örnekleme yöntemiyle anket yöntemi uygulanmış ve geçerli 203 veri setine 
ulaşılmıştır. 

Araştırma sonucunda diş hekimlerinin iş tatmin düzeyleri hemşirelerden daha yüksek olarak bulunmuştur. Ayrıca 
yaş düzeyi ve eğitim düzeyi arttıkça iş tatmin düzeyi de artmaktadır. Mesleği sık sık bırakmayı düşünenlerin iş 
tatmin puanları daha düşük olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın diğer bir sonucu da katılımcıların içsel tatmin 
puanları, dışsal tatmin puanlarından daha yüksektir. 

Araştırmanın diğer sonuçları ise; cevaplayıcıların yarıdan fazlası sık sık mesleklerini değiştirme 
düşüncesindedirler. Kazançlarını yeterli olarak görenlerin oranı, yarıya yakındır. İşyerindeki çalışma mutluluğu 
nispeten düşük olup yöneticilerden memnuiyet yarıya yakındır. Genel olarak örgütten çalışma memnuniyeti ise 
oldukça yüksek olarak tespit edilmiştir. 
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SEYİTÖMER HÖYÜK ORTA TUNÇ ÇAĞ’I NA AİT AÇI BİÇİM BEZEMELİ AĞIRŞAKLAR   

Hülya Karaoğlan 

Dumlupınar Üniversitesi,  Gediz Meslek Yüksek Okulu.  

ÖZ 

Kütahya'ya bağlı ve merkeze yaklaşık 30 km uzaklıkta olan Seyitömer Kasabası’nın kuzeybatısında Seyitömer 
Höyük yer almaktadır. 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji bölümü tarafından bu höyükte aralıksız dokuz yıl süren kazı çalışmaları 
yapılmıştır. Kazı çalışmalar sonucu ortaya Anadolu’nun milattan önceki tarihlerinin aydınlatılmasına yardımcı 
olacak binlerce buluntu yeryüzüne çıkarılmıştır. Bu buluntular arasında eski çağlarda ip üretmek için kullanılan 
çoğunlukla pişmiş topraktan yapılmış ağırşak adı verilen ortası delik tekerlek biçimli nesnelerde vardır. 

Bu çalışmanın konusu Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağına tarihlendirilen ağırşaklarının üzerine kazınarak yapılan 
“açı biçim” bezemeli olan ağırşak grubudur. Çalışmada Seyitömer Höyük açı biçimli ağırşakların çizimleri, 
bulundukları yerleri, ölçüleri ve tanımları katalog şeklinde eklenmiştir.  

Çalışmanın amacında ise arkeolojik araştırmalar için önemli olan bu buluntu grubunu literatüre katmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Arkeoloji, Ağırşak, M.Ö. 2. Bin,  Seyitömer Höyük, Açı biçimli bezeme. 

SEYITOMER MOUND MİDDLE BRONZE AGE ANGLE FORMAT SPİNDLE WHORLS 

ABSTRACT 

Seyitömer is a town located in Kütahya and approximately 30 km from the center. Seyitömer Höyük is located to 
the northwest of this town. 

The archeology department of the Kütahya Dumlupınar University continued the excavation in this mound for 
nine years. 

As a result of the excavations, thousands of finds have been brought to the surface to help clarify the dates of 
Anatolia. Among these finds are found in wheel-shaped objects in the middle of the hole, often called terra cotta 
spindles, used to produce rope in ancient times. 

The subject of this study is Seyitömer Höyük Group of spindle whorls which are decorated with angular shape 
made on the spindle whorls dating to the M.B.A. In the study, the drawings, location, dimensions and definitions 
of the angle-shaped spindle whorls of Seyitömer Höyük were added as catalogs. 

The aim of the study is to add this literature to the literature which is important for archaeological research. 

Keywords: Archeology, 2. Bin, Seyitömer Höyük, Spindle Whorls, Angle-shaped decoration. 

GİRİŞ 

Çalışma Seyitömer Höyük kurtarma kazısı IV. tabakasında ele geçen açı biçim bezemeli ağırşakları içermektedir 
Kütahya Seyitömer Höyük’te ele geçen Orta Tunç Çağ’ına ait 222 adet ağırşak incelenmiş ve üzerinde kazınarak 
oluşturulan bezemeler gruplandırılmıştır.  “Açı biçim bezemeli” olarak gruplandırılan “9” adet ağırşak tipolojik ve 
bezeme yönleri ile Batı Anadolu’da Orta Tunç Çağ’ı buluntusu veren, yerleşimlerle benzerleri karşılaştırılmıştır. 
Kazı ekibi tarafından yapılan çizimleri, tanımları, ölçüleri, bulundukları yer ve tabakaları da çalışmanın sonuna 
eklenmiştir. 

İç Batı Anadolu’da yer alan Kütahya ilinin 30 km kuzeybatısında; Seyitömer Kasabası bulunur. Çalışmanın konusu 
olan Seyitömer Höyük bu kasabanın kuzeybatısındaki Çelikler Seyitömer Termik Santrali arazisi içinde yer alır. 
Seyitömer Höyük Arkeolojik bölge olarak “Phrygia Epictetus” adı verilen bölgenin güneyindedir. İlk Seyitömer 
Höyük kurtarma kazısı 1989 yılında yapılmıştır (Aydın, 1991; s.191-204). Afyon Müzesi Müdürlüğü’nün yaptığı 
kazı çalışmaları 1990-1995 yılları arasında gerçekleşmiştir (Topbaş, 1992; s.11-34). 2006-2014 yılları arasında kazı 
çalışmalarını Prof. Dr. Nejat Bilgen ve ekibi yürütmüştür (Bilgen, 2009; Bilgen, Coşkun, ve Bilgen, 2010; Bilgen vd., 
2011-a; Bilgen vd., 2011-b; Bilgen vd., 2011-c; Bilgen vd., 2011-d; Bilgen vd., 2012; Bilgen vd., 2013-a; Bilgen vd., 

                                                      
Bu Bildiri Yazarın Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi Anabilim 
Dalında “Seyitömer Höyüğü’nde Bulunan M.Ö. Iı. Bin’e Ait Dokumacılıkla İlgili Buluntular” İsimli, Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezinden Üretilmiştir.  
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2013-b; Bilgen vd., 2013-c; Bilgen vd., 2014-a; Bilgen vd., 2014b; Bilgen vd., 2015-a; Bilgen vd., 2015-b; Bilgen 
vd., 2015-c; Bilgen, Çevirici-Coşkun 2015-a; Bilgen, Çevirici-Coşkun 2015-b; Bilgen, Bilgen 2015; Bilgen vd., 2016). 

Höyükte 1989 yılından itibaren yapılan kurtarma kazıları sonucunda Roma Dönemi (Bilgen, Çevirici-Coşkun 2015-
a), Hellenistik Dönem (Bilgen, Çevirici-Coşkun 2015-b; Çevirici-Coşkun 2017), Akhaemenid Dönem (Coşkun 2010; 
Bilgen, Brixhe ve Coşkun 2011; Coşkun 2011-a; Coşkun 2011-b; Coşkun 2015; Coşkun 2017-a; Coşkun 2017-b; 
Coşkun, Çevirici-Coşkun 2017) ve bunların altında Orta Tunç Çağ (Bilgen, Bilgen 2015) ve Erken Tunç Çağa  (Bilgen 
vd., 2015c) ait tabakalara ulaşılmıştır. 

Höyükten elde edilen veriler neticesinde; ilk yerleşimlerinden itibaren Seyitömer Höyük halkının avcılık, tarım, 
küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, seramikçilik, dokumacılık, maden işleme gibi dönemin önemli faaliyetleriyle 
uğraşmış oldukları anlaşılmıştır (Yiğit, 2012; s.93).  

Seyitömer Höyüğün Orta Tunç Çağ tabakaları, Asur Ticaret Kolonileri Çağı ile zamandaştır. 

Seyitömer Höyükte dokumacılığın kesin yapıldığını gösteren buluntular vardır. Bunlar  ip eğirmek için kullanılan 
ağırşaklar (Karaoğlan, 2010; s.53) dokuma tezgahlarında iplerin düzgün ve gergin durması için üretilen tezgah 
ağırlıkları (Karaoğlan, 2018; s.16-27)   üretilen ip urgan ve dokuma kumaş kalıntılarıdır. (Bilgen; Tütüncüler Bircan, 
2018; s.26-32) 

Ağırşakların Üzerinde Görülen Bezemeler 

Tarih öncesi devirlerde kullanılıp gün yüzüne çıkarılan ilk nesnelerden olan kapların biçimlerinin el ile verildiği 
üzerlerinde ki bezemelerinde elle yapılmış olduğu bilinmektedir (Acarsoy, 2007; s.1. ) Bezeme tekniği olarak 
kazıma, baskı ve kabartma yöntemleri seramik ustalarının zaman içerisinde keşfettikleri yöntemlerdir. Tarih 
öncesi devirlerde kullanılan bu yöntemler günümüzde de kullanılmaktadır. 

Kazıma Bezeme yöntemi; pişmiş topraktan yapılan objenin, fırınlanmadan önce belli bir yumuşaklıktayken sivri 
uçlu bir alet ile kazınarak oluşturulan bezeme yöntemine denir. 

Elde edilen bezemelerin şekillerine göre kazıma bezeme yöntemi oluk, dalga, tarak, çentik ve çizgi bezeme olarak 
gruplandırıla bilinir. Bu bezemelerin uygulanış tekniği aynıdır. (Ökse, 2012; s.62). 

Tarih öncesinin ilk seramik ustaları günlük hayatta kullandıkları çanak-çömlekleri ağırşakları, dokuma tezgah 
ağırlıklarını ürettikten sonra onları süslemelerinin nedeni bu objeleri görsel açıdan güzelleştirmek amacıyla 
olduğu düşünüle bilinir.  

Fakat bu objelerin süslenmesindeki amacın sadece onları estetik açıdan güzelleştirmek olmadığını düşünen 
araştırmacılar da vardır. Smith; insanoğlunun kapların üzerindeki bezemelerin yapmasının nedenini dini 
sembolleştirip bu şekilleri iletişim aracı olarak kullanmıştır derken,  Sagona; kapların üzerindeki çift spirallerin ve 
hayvan figürlerinin Şamanist ritüellerle ilişkili olabileceğini düşünmektedir. (Palumbi, 2016; s.7-11.) 

Ege Bölgesi’nde arkeolojik kazı yapılan yerleşimlerden olan Beycesultan ve Aphrodisias’da  üretilen objelere 
bezemenin sık  kullanıldığı görülmektedir. 

Ağırşakların bezendiği Erken Kalkolitik Çağ’dan itibaren nadiren görülür. Bu çağa tarihlenen örnekler Mersin 
Yumuk Tepe XXIV. tabakasında rastlanmıştır (Garstang, 1953; s.76) Geç Kalkolitik Dönem bakıldığında bezemeli 
ağırşakların sayılarının arttığı görülmüştür. İlk Tunç Çağı’nda ise bezemeli ağırşakların üretimi artık iyice 
yaygınlaşmaya başlamıştır (Caymaz, 2010; s.268; Joukowsky 1986; s.374). 

Seyitömer Höyüğün bezemeli ağırşakları 

Seyitömer Höyük’te Orta Tunç Çağ’ına tarihlendirilen ‘222’ adet ağırşak tespit edilmiştir. Bunlardan ‘120’ adedine 
bezeme uygulanmıştır. bezeme kompozisyonları anlaşılır olan ‘106’ adet ağırşak çalışma grubunu oluşturmuştur. 
Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağı’na ait bütün ağırşakların içindeki bezenenlerin oranı % 36’dır. (Grafik:1) 
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Grafik:1 Seyitömer Höyük Ağırşaklarının Bezeme Oranları 

 

Bezeme gruplandırılması yapılan ağırşakların tipolojileri dikkate alınmamış sadece bezeme kompozisyonlarına 
göre sınıflandırılmışlardır. Ağırşakların tipolojileri ayrıca çalışılmıştır. Bütün ağırşaklar pişmiş topraktan elde 
edilmiştir. Bezemeli ağırşak grubun da tek yüze, iki yüze ve ya bütününe işlenen bezemeler olduğu görülmüştür. 
Bezeme genellikle iğ de üste gelecek kısma yapıldığı tespitler arasındadır. Yani ip üreticisi ağırşak dönerken 
bezemeli kısmını görmektedir. Bu da çalışmayı yaparken sohbet ettiğim eski bir ahşap ustasına eserlerine niçin 
çizimler yaptığını sorduğumda “insana neşe vermesi için” dediğini onaylar nitelikte olabilir. (Karaoğlan, 2010; 
s.61) 

Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağ’ına ait bezemeli ağırşakların sınıflandırılması aşağıda en çok görülen sıraya göre 
dizilmiştir.    

1. Karma Kompozisyon Bezemeli Grubu  
2. Yay Biçimli Bezemeli Grup  
3. Çizi Bezemeli Grup  
4. Açı Biçimli Bezemeli Grup  
5. Zikzak ve Yıldız Tasvirleri  
6. Nokta Baskı Kompozisyon  
7. Tırnak Bezeme Kompozisyon  
8. Halka Bezemeli Grup  
9. Dalga Bezemeli Grup  
10. Işınsal Bezemeli Grup  

Çalışma konusu olan Seyitömer Höyük açı biçim bezemeli ‘9’ adet ağırşağın formlarına bakıldığında hepsinin 
formunun küresel formlu olduğunu görmekteyiz. Çap ölçüleri ise 2,8 cm ile 4,9 cm arasındadır. Tüm yüzüne 
bezeme uygulanan sadece ‘3’ numaralı ağırşaktır. Koyu renkli kilden yapılmış ve üzerine bezeme kazınmış 
ağırşakların bezeme çukurlarında dolgu malzemesi ile kaplandığı görülmektedir. Dolgu malzemesi macunu beyaz 
renkli ve kireç katkılıdır. (Karaoğlan, 2010; s.62).  Kireç ağırşağa daha fazla mukavemet vermek amacıyla bağlayıcı 
olarak kullanıldığı düşünülmektedir  (Balfanz, 1995; s.121). 

Genel olarak ağırşakların bezemelerine baktığımızda üst yüzeylerinde tekli, çiftli, üçerli sıralı ve düzenli farklı 
açılarda bezendiği tespitler arasındadır. Bezemelerin yapım teknikleri kazıma yöntemidir. Kazımalar derin ya da 
ince görüntülerdedir (Karaoğlan, 2010; s.62) Seyitömer Höyük buluntuları arasında metal kemik gibi 
hammaddelerden yapılmış sivri uçlu cimlerin sayıları oldukça fazladır. Ağırşakların üzeri bezenirken bu aletlerden 
faydalınınmış olması düşünüle bilinir (Yiğit, 2012; 57-58). 

Seyitömer Höyük ağırşaklarının bezeme benzerleri Batı Anadolu Orta Tunç Çağı’na ait ağırşak buluntularının gün 
yüzüne çıkarıldığı höyüklerden olan Kusura, Çavlum, Beycesultan, İasos, Aphrodisias, Troya V, Şarhöyük, Milet, 
Demircihöyük, Yanarlar Mezarlığı, Çeşme-Bağlararası ve Liman Tepe merkezleriyle karşılaştırılmıştır. 

 ‘1’ numaralı ağırşağın bezeme benzerlerine Troya’da (Blegen vd., 1951; s.259, Res. 236, 237).  ‘4’ numaralı 
ağırşağın bezeme benzerlerine Aphrodisias (Joukowsky, 1986; s.634, Res.313.10, 455.9, 459.32) ve Kusura’da 
(Lamb, 1937; Res.13.5.) ‘6’ numaralı ağırşağın bezeme benzerine ise Beycesultan’da (Mellaart, Lloyd, 1965; 
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s.138, no.162, Res. O.14). ‘9’ numaralı ağırşağın bezeme benzerine Aphrodisias’da   (Joukowsky, 1986; s.634, 
Res.458-4, 459.16)  rastlanmıştır. 

SONUÇ 

Çalışmanın sonucunda; Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağı’na ait  incelenen ‘9’ adet açı biçim bezemeli ağırşağın 
çağdaşı olan çevre  höyüklerin buluntularıyla  karşılaştırması yapılmış. Fakat “9” örneğin bezeme benzerine ‘5’ 
yerleşimde rastlanmıştır. Bunlar Troya, Aphrodisias, Kusura ve Beycesultan yerleşimleridir. Açı biçim bezeme şekli 
dini bir sembol hayvan figürü, çiçek motifi gibi çok spesifik bir örnek olmadığından, daha çok işaretleme ve ya 
süsleme amacıyla yapıldığı düşünüldüğünden, sadece bu buluntulara bakılarak komşu yerleşimlerle kültür 
alışverişi yapılmıştır diyebileceğimiz bir sonuç çıkarılamamıştır.  

Fakat Seyitömer Höyüğün tüm Orta Tunç Çağ’ı dokumacılık buluntularını yazar yüksek lisans tez konusu olarak 
çalışmış (Karaoğlan, 2007) ve tipoloji bezeme şekilleriyle komşu merkezlerle bağlantılı kültürün olduğunu hatta 
dokumacılıkta kullanılan aletlerin Seyitömer Höyük den ticaretinin yapıldığı sonucuna varılmıştı. 

Bu çalışmanın sonucunda anlaşılan; Tunç Çağı Anadolu’sun da yaşayan seramik ustaları eserlerine estetik değer 
katma kaygısını taşımışlardır. Ayrıca buluntuları literatüre dahil etme amacına ulaşıldığı düşünülmektedir. 
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SEYİTÖMER HÖYÜK ORTA TUNÇ ÇAĞ’I NA AİT ÇİZİ BEZEMELİ AĞIRŞAKLAR 

Hülya Karaoğlan 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,  Gediz Meslek Yüksek Okulu.  

ÖZ 

Kütahya İlinin 30 km kuzeybatısında yer alan Seyitömer Höyüğün de Kütahya Dumlupınar üniversitesi Arkeoloji 
bölümü tarafından aralıksız dokuz yıl süren kazı çalışmaları yapılmıştır. 

Seyitömer Höyük’te  ele geçen buluntular arasında iplik üretiminde kullanılan ağırşaklar oldukça fazladır. Bu 
çalışmada Seyitömer Höyük  ağırşak buluntularında M.Ö. 2. Bin’e ait olup çizi bezeme ile süslenmiş (işaretlenmiş) 
ağırşak grubu incelenmiştir. 

Çalışmada Seyitömer Höyük çizi bezemeli ağırşakların çizimleri, bulundukları yerleri, ölçüleri ve tanımları katalog 
şeklinde eklenmiştir. Ayrıca çağdaşı olan çevre merkezlerle benzerleri karşılaştırılmış kaynakçası ile belirtilmiştir. 

Çalışmanın amacında ise arkeolojik araştırmalar için önemli olan bu buluntu grubunu literatüre katmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Arkeoloji, Ağırşak, M.Ö. 2. Bin,  Seyitömer Höyük, Çizi bezeme. 

SEYITOMER MOUND MIDDLE BRONZE AGELINE DECORATION SPINDLE WHORLS 

The excavations at Seyitömer Höyüğün, located 30 km northwest of Kütahya, were carried out by the Archeology 
Department of Kütahya Dumlupınar University. 

Among the finds recovered at Seyitömer Höyük are spindle whorls. In this study, in the spindle finds of Seyitömer 
Höyük BC. The group of the group belonging to the 2nd millennium were decorated with the design of. 

In the study, drawings, places, measurements and descriptions of the Seyitömer Höyük decorated decoration 
spindle whorls were added as a catalog. In addition, it is indicated by the comparative literature of similar 
contemporary environmental centers. 

The aim of the study is to add this group of findings which are important for archaeological researches into the 
literature. 

Keywords: Archeology, 2000 BC, Seyitömer Höyük, Line decoration. 

GİRİŞ 

Seyitömer Höyük, Kütahya’ya bağlı Seyitömer Kasabasın da Afyon- Altıntaş- yolunun kuzeyinde yer almaktadır. 
Höyük yaklaşık 23,5 m. yükseklikte 150 x 140 m. genişliğindedir. Höyüğün altında bulunan 12 milyon ton 
kömürün ekonomiye katılması için kurtarma kazıları başlatılmıştır (Bilgen, 2009). İlk kazı çalışmaları günümüzden 
29 yıl önce Eskişehir Müze Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir (Aydın, 1991). Afyon Müze Müdürlüğünün 
kazıları devralması 1990 yılında olmuş ve 5 yıl devam etmiştir (Topbaş, 1992). On yıl boyunca ara verilen kazılara 
Dumlupınar Üniversite’ne arkeoloji bölümünün kurulmasıyla birlikte, kazı başkanı Prof. Dr. A. Nejat Bilgen 
tarafından Seyitömer Höyük kurtarma kazıları tekrar başlatılıp hızlı bir şekilde devam etmiş ve 2014 yılına kadar 
sürmüştür. 

Arkeolojik açıdan Anadolu için çok önemli yerleşim merkezlerinden olan Seyitömer Höyük’te yapılan kazılar 
sonucu 3000 eser gün ışığına çıkarılmış ve bu eserlerin 860’ı Kütahya Müzesi ne teslim edilmiştir. Höyükte 
seramik kenti Kütahya’nın daha MÖ 3 binli yıllardan beri kilden eserler ürettiğini kanıtlayan buluntulara 
ulaşılmıştır. 5 bin yıllık yaşanmışlığa sahip Seyitömer Höyüğün de Roma, Hellenistik, Akhaemenid Dönemlere ve 
Tunç Çağ’ının bütün evrelerine kadar tabakalara ulaşılmıştır. Seyitömer Höyük’te yaşanan şiddetli deprem, 
karbonize durumda tespit edilen beyinler, mimari kalıntılar, “kalıp tekniğinde” üretilmiş kaplar, mercimek 
tohumları, iskeletler, hayvan kemikleri, sunum kapları, tekstil kalıntısı, dokumacılık buluntuları gibi çok çeşitli 
buluntularla farklı bilimlerle ortak çalışma olanağı sağlamaktadır. Seyitömer Höyüğün buluntularının halkın 
ihtiyacından fazla olmasından anlaşılan; höyük sakinlerinin sadece kendi ihtiyaçları için değil, ticaret içinde üretim 
yaptıklarıdır. Bu çalışmada incelenen dokuma tezgâh ağırlıkları Seyitömer Höyüğün Orta Tunç Çağ’ı na 
tarihlendirilmiş olanlardır. 

                                                      
 Bu bildiri Yazarın Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi Anabilim 
Dalında “Seyitömer Höyüğü’nde Bulunan M.Ö. Iı. Bin’e Ait Dokumacılıkla İlgili Buluntular” İsimli, Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezinden Üretilmiştir.  
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Dokuma tezgâh ağırlıklarının ilkel çağlarda tezgâhlarda ki kullanım şekillerini tezgâh çeşitlerini dokuma yapılırken 
hangi hammaddelerin kullandıklarıyla ilgili bilgileri yazılı belgeler, vazo ve duvar resimleri, figürünler gibi çok 
çeşitli arkeolojik buluntulardan anlamaktayız. (Karaoğlan, 2017). Fakat yapıldıkları hammaddelerden dolayı 
hemen her arkeolojik kazılarda ele geçen tezgâh ağırlıkları Tunç Çağ’ı dokuma endüstrisinin en somut verileridir. 

Çalışma Seyitömer Höyük kurtarma kazısı IV. tabakasında ele geçen açı biçim bezemeli ağırşakları içermektedir 
Kütahya Seyitömer Höyük’te ele geçen Orta Tunç Çağ’ına ait 222 adet ağırşak incelenmiş ve üzerinde kazınarak 
oluşturulan bezemeler gruplandırılmıştır.  “Çizi biçim bezemeli” olarak gruplandırılan “14” adet ağırşak bezeme 
yönleri ile Batı Anadolu’da Orta Tunç Çağ’ı buluntusu veren, yerleşimlerle benzerleri karşılaştırılmıştır. Kazı ekibi 
tarafından yapılan çizimleri, tanımları, ölçüleri, bulundukları yer ve tabakaları da çalışmanın sonuna eklenmiştir. 

Ağırşakların Dokumadaki Yeri 

Milattan Önceki tarihe ışık tutan Kültepe tabletlerindeki verilerden Asurlu tüccarların Anadolu’ya lüks kumaşları 
kıymetli taşları sattıklarını ve aynı zamanda Anadolu’dan aldıkları yün, yerli dokuma ve bakır gibi malların 
ticaretini de yaptıklarını bilmekteyiz (Özgüç, 2005: 14).  

M.Ö. 2. bin yılında dönemin lüks kumaşları nasıl üretiliyordu? Örtünmek ilkel çağlarda önemli bir ihtiyaçtı. İlk 
insanlar çevresindeki malzemelerle bu ihtiyaçlarını giderdi. Bunlar önceleri bitki yaprakları ve hayvan derileri 
oldu. İnsanoğlunun hayvan yününü kullanmaya başlaması takriben milattan önce on bin yılları dolaylarında, ilk 
bitki ve hayvan cinslerini evcilleştirip yerleşik yaşama geçmesiyle olmuştur (Baskıcı,1998: 73-76). Hayvan 
yününün kullanılmaya başlanması tekstil tarihinin başlangıcıdır. Yün önce keçe yapılarak kullanıldı. Daha ince 
dokumalara ihtiyaç duyulması ile de yün yapağısı iki el arasında ovuşturularak uzatılmaya ip haline getirilmeye 
çalışıldı. Fakat iplerin boyları dokuma yapmaya yeterli değildi. Bunun için ipler birbirlerinin ucuna bağlanmalıydı. 
Bunun için zaman ve emek gerekiyordu. İnsanoğlunun var olduğundan beri en iyisine ulaşma isteği, bu duruma 
da bir çözüm buldu. İplerin ucuna taş bağlayarak eğirmeyi bir süre uyguladı. Günlük hayatta kullandığı pişmiş 
topraktan ürettiği kırılmış seramik parçalarının ortasına delikler açarak iplerin ucuna bağladığı taşların tarihini 
sonlandırdı. Elbette bunlarla da yetinmedi. Seramik kapları üretiyorsa ip üretmek için kullanmak üzere çamurdan 
ortası delik ağırşakları da üretebilirdi. Ve üretim başladı. Ağırşakların dönmesinin sabit olması içinde iğ niyetiyle 
ağaç dallarını kullandı (Yağan, 1978: 11). 

İğ ucu tırtıklı veya çengelli çubuktur. Çubuğun alt kısmına ise ağırşak takılır Resim:1 (Aytaç, 1982: 5; Gönül, 1966: 
88). Ağırşağın vazifesi iğe ağırlık vermektir. Kemikten ve madenden üretilmiş iğlere de arkeolojik buluntular 
arasında sık olmasa da rastlanmaktadır (Aytaç, 1982: 3). Ağırşak TDK’ da lifi eğirirken iği ağırlaştırmak için alt 
ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç, taş veya kemik parça, teker biçiminde yassı nesne olarak 
tanımlanır (tdkterim.gov.tr). 

Eğrilmiş ip elde etmek için ilk iş yapağıyı elde belli bir kalınlığa getirmek gerekir. Sonraki aşamada ağırşak takılmış 
iğin ucundaki tırtıklı çentiğe elde kabaca bükülen yapağı geçirilir. Eğirme yapacak kişinin tercihine göre ayakta ya 
a oturur vaziyette ip bükümü gerçekleşebilir. İğ çubuğu yere doğru uzatılarak bir yandan da iğe hızla dönme 
hareketi verilir. Bununla birlikte bilekte sarılı olan ve ya diğer elde tutulan yapağı yumağı yavaş yavaş bırakılır. 
Bükümlü ip bu teknikle elde edilmiş olur (Aytaç, 1982: 5;  Gönül, 1966: 88). 

Eğirme ustası ham lifi oturarak dizinin üstünde döndürme suretiyle ip üretecekse ağırşağı iğin üstüne takması 
gerekir buna da ‘öreke’ denir (Crewe, 1998: 5-7). Bu durum tam tersi ayakta yapılacaksa ağırşak iğin ucunda 
olmalıdır (Tamsü; Akça, 2002: 203). 

Elde eğrilen ipin kalitesi için en önemli araç ağırşaktır. Ama iğdeki yeri kaliteyi etkilemez. Arkeolojik buluntular 
sonucu ele geçen çok farklı şekil, çap, ağırlık ve materyallerden ağırşakların bulunması bu yüzdendir (Barber, 
1991: 52). 

Eğirme işi tecrübe gerektirir. Ustalaşmış bir kişi ipin kalın ya da ince olmasını becerisiyle ayarlaya bilir. İstenilen 
ipin kalitesine göre saatte 50-100 metre uzunluğunda ip üretmek mümkündür (Evely, 2000: 489). 

Seyitömer Höyüğün bezemeli ağırşakları  

Seyitömer Höyük’te Orta Tunç Çağ’ına tarihlendirilen ‘222’ adet ağırşak tespit edilmiştir. Bunlardan ‘120’ adedine 
bezeme uygulanmıştır. bezeme kompozisyonları anlaşılır olan ‘106’ adet ağırşak çalışma grubunu oluşturmuştur. 
Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağı’na ait bütün ağırşakların içindeki bezenenlerin oranı % 36’dır. (Grafik:1) 
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Grafik:1 Setitömer Höyük Ağırşaklarının Bezeme Oranları 

 

Bezeme gruplandırılması yapılan ağırşakların tipolojileri dikkate alınmamış sadece bezeme kompozisyonlarına 
göre sınıflandırılmışlardır. Ağırşakların tipolojileri ayrıca çalışılmıştır. Bütün ağırşaklar pişmiş topraktan elde 
edilmiştir. Bezemeli ağırşak grubun da tek yüze, iki yüze ve ya bütününe işlenen bezemeler olduğu görülmüştür. 
Bezeme genellikle iğ de üste gelecek kısma yapıldığı tespitler arasındadır. Yani ip üreticisi ağırşak dönerken 
bezemeli kısmını görmektedir. Bu da çalışmayı yaparken sohbet ettiğim eski bir ahşap ustasına eserlerine niçin 
çizimler yaptığını sorduğumda “insana neşe vermesi için” dediğini onaylar nitelikte 
olabilir. (Karaoğlan, 2010; s.61) 

Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağ’ına ait bezemeli ağırşakların sınıflandırılması aşağıda 
en çok görülen sıraya göre dizilmiştir.    

1. Karma Kompozisyon Bezemeli Grubu  
2. Yay Biçimli Bezemeli Grup  
3. Çizi Bezemeli Grup  
4. Açı Biçimli Bezemeli Grup  
5. Zikzak ve Yıldız Tasvirleri  
6. Nokta Baskı Kompozisyon  
7. Tırnak Bezeme Kompozisyon  
8. Halka Bezemeli Grup  
9. Dalga Bezemeli Grup  
10. Işınsal Bezemeli Grup  

Seyitömer Höyük çizi biçim bezemeli ağırşakları, Batı Anadolu Orta Tunç Çağı buluntusu veren, Beycesultan, 
Çeşme-Bağlararası, Çavlum, Demircihöyük, Iasos, Kusura, Liman Tepe, Milet, Troya V, Şarhöyük (Dorylaion), 
Yanarlar Mezarlığı, Yerleşimleriyle bezeme biçimleri karşılaştırılmıştır. 

Çizi Bezemeden Oluşan Kompozisyonlar  

Bu gruba ait on dört örnek saptanmıştır. Bu gruptaki ağırşakların çapları 2,0 cm ile 4,0 cm arasında 
değişmektedir. Ağırşaklar küresel ve ya konik formludur. Çizim 1. numaralı ağırşak ise silindirik formludur. 
Ağırşakların hepsinin yapıldığı madde pişmiş topraktır. Bu grupta tek yüzü veya bütün gövdesi bezemeli örnekler 
vardır. Bu gruptaki ağırşakların üzerine birbirine simetrik çizgiler, kısa yaylar yayların içine çizilmiş çizgiler artı 
işaretleri, kısa ve gelişi güzel çentiklerle, kazıma tekniği uygulanarak kompozisyonlar oluşturulmuştur.  

Bu gruptaki ağırşakların benzerleri, çizim 1. örneğe Şarhöyük çizim 2. örneğe Beycesultan Çizim 5. örneğe Kusura 
çizim 10. örneğe Kusura çizim 13. örneğe Kusura merkezlerinde rastlanmıştır. 

Çizi bezemeli kompozisyonlar karşılaştırma yapılan merkezlerdeki OTÇ ağırşaklarında çok sık görülmesine 
rağmen, merkezlerin kompozisyonları ile Seyitömer Höyük çizi bezemeli ağırşaklarının kompozisyonlarında 
farklılıklar görülmüştür. Bütün çizgi bezemeli ağırşaklar sivri uçlu aletle yapılmıştır. Farlılıklar tamamen 
kompozisyon şekilleriyle ilgilidir. 
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SONUÇ  

Çalışmanın sonucunda; Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağı’na ait  incelenen ‘14’ adet çizi biçim bezemeli ağırşağın 
çağdaşı olan çevre  höyüklerin buluntularıyla  karşılaştırması yapılmış.  

Yapılan karşılaştırma sonucunda ağırşakların benzerlerine Şarhöyük, Beycesultan ve Kusura merkezlerinde 
rastlanmıştır. Elimizde olan 14 örneğin 5 tanesine bu merkezlerde rastlanması büyük bir oran değildir. Fakat 
karşılaştırma yapılan höyüklerde oldukça fazla uygulanmış çizi biçim bezemeli ağırşaklar olduğu gözlenmiştir. 
Sadece 5 örnek çok benzerdir. Kullanılan teknik Seyitömer Höyük örnekleriyle aynıdır. 

Çizi biçim bezeme şekli dini bir sembol hayvan figürü, çiçek motifi gibi çok spesifik bir örnek olmadığından, daha 
çok işaretleme ve ya süsleme amacıyla yapıldığı düşünüldüğünden, sadece bu buluntulara bakılarak komşu 
yerleşimlerle kültür alışverişi yapılmıştır diyebileceğimiz bir sonuç çıkarılamamıştır.  

Fakat Seyitömer Höyüğün tüm Orta Tunç Çağ’ı dokumacılık buluntularını yazar yüksek lisans tez konusu olarak 
çalışmış (Karaoğlan, 2007) ve tipoloji bezeme şekilleriyle komşu merkezlerle bağlantılı kültürün olduğunu hatta 
dokumacılıkta kullanılan aletlerin Seyitömer Höyük den ticaretinin yapıldığı sonucuna varılmıştı.  

Bu çalışmanın sonucunda anlaşılan; Tunç Çağı Anadolu’sun da yaşayan seramik ustaları eserlerine estetik değer 
katma kaygısını taşımışlardır. Ayrıca buluntuları literatüre dahil etme amacına ulaşıldığı düşünülmektedir. 
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MARAŞ İŞİ TEKNİĞİNİN EV TEKSTİLİNDE KULLANILMASI (ÖRTÜ ÖRNEĞİ) 

Hülya Karaoğlan 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,  Gediz Meslek Yüksek Okulu.  

ÖZ 

Geleneksel el sanatlarımızdan olan Maraş (Dival ) işi, milli işlemeler arasında önemli bir yere sahiptir. 

İkiyüzlü ip sarma tekniği olan Maraş işi sim, sırma gibi madensel liflerle elde edilen ipliklerle yapılır.  

Bu çalışma; gün geçtikçe çeşitli sebeplerden dolayı önemini yitiren Türk el sanatlarımızdan biri olan Maraş işinin 
günümüzdeki modern ev deklarasyonlarında da kullanılabileceğini göstermek için yapılmıştır.  

Çalışmada; Maraş işinin tarihi, işlem basamakları ve yapım teknikleri hakkında bilgi verilerek, yazarın kendi el 
emeğiyle ortaya çıkardığı örtü tasarımının resimleri eklenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Maraş İşi,  Dival İşi, Sim Sırma, Türk El Sanatları, Dekoratif Örtü. 

USAGE OF MARAŞ WORK TECHNIQUE IN HOME TEXTILE (CASE EXAMPLE) 

ABSTRACT 

Maraş (Dival), one of our traditional handicrafts, has an important place among national embroideries. 

Maraş work, which is a double winding technique, is made with yarns obtained by mineral fibers such as 
caramel. 

This work; As a matter of fact, it was done to show that Maraş, one of our Turkish handicrafts, lost its 
importance due to various reasons, can be used in today's modern house declarations. 

Study; The history of Maraş's work, information about the steps and construction techniques were given and the 
cover design that the author created by his own work was added. 

Keywords: Maraş Work, Dival Work, Shiny mineral rope, Turkish Handicrafts, Decorative Cover. 

GİRİŞ  

Sosyo-kültürel açıdan çok önem barındıran el sanatları bir ulusun vazgeçilmez unsurlarındandır. Bir toplumun 
sanata verdiği değeri ürettiği her eserdeki süslemelerinde ve süslenme sanatlarından anlamak mümkün olur. 
Medeniyetler beşiği diye adlandırılan Anadolu el sanatlarının çeşitliliğinin sebebi pek çok kültürle iç içe yaşamış 
olmasıdır. Anadolu el sanatları inanç, gelenek, görenek,  emek, sabır, zevk, estetik ve tasarım özelliklerini yansıtan 
konuşan zengin eserlerdir. Türk insanı var olduğundan beri her dönemde el sanatlarını uygulamış ve değer 
vermiştir. 

Bir ülkenin kültür ögeleri; dili, inancı, tarihi, sanatı gelenek görenekleridir. Kültür değerleri korumak, sahip çıkmak 
yaşatmak, gelecek nesillere öğretip anlatmakla milletin bütünlüğünü koruyup itibarını sürdürmesi ancak mümkün 
olur.  

Anadolu’da "Bezemek" kelimesi, süslemek anlamında kullanılmış ve  giyim kuşam, ev eşyalarını Türkler yüzyıllar 
boyunca bezemiştir. Sarayda başlayan işleme sanatı ise zamanla halk tarafından benimsenmiş uygulanan 
teknikler ise sosyal, çevresel, ekonomik ve estetik değişiklik göstererek çağımıza kadar gelmiştir. Bu el 
sanatlarından biri olan Maraş işi, altı mukavva veya kösele ile kaplanıp, üstü sırma ile işlenen bir işleme türüdür” 
(Eronç,1984 s:339). Bu işleme, Kahramanmaraş yaygın yapıldığı için Maraş işi adını almıştır.  Sim-sırma ve dival işi 
gibi isimleri olan bu işleme tekniği Anadolu halkı tarafından “bastırma” ve ya “mukavva işi” diye de bilirler (Ögel, 
1991, s:64) 

Günümüzde Kız Meslek Lisesi ile olgunlaşma enstitülerinde özel olarak kurulan atölyelerde Halk Eğitim 
Merkezlerinde Maraş işi tekniği ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. (Megep) 

Maraş İşi Tarihçesi 

Türk el sanatlarımız kültür ögelerimiz arasında çok önemli bir unsurdur. Binlerce yıldır pek çok medeniyete ev 
sahipliği yapmış Anadolu’da Türkler Orta Asya’da yaşadıkları zamanlardan itibaren altın veya ibrişimle sarılmış 
tellerle yapılan işlemeleri kullandıklarını, günümüze kadar gelmiş değişler, işlenmiş kumaş isimlerinden 
bilinmektedir (Ögel, 1991,s.348). 
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Anadolu’da ise Selçuklular döneminde ilk defa kullandıkların çeşitli kaynak ve bu günlere kadar ulaşmış işleme 
örneklerden anlaşılmaktadır  (Meriç,1991:23). Maraş işi ülkemize yüzyıldan beri yerleşmiş, benimsenmiş ve 
geliştirilerek, milli işimiz haline gelmiş kıymetli bir el sanatımızdır.  

Kullanılan araç gereçler 

Zahmetli bir el sanatı olan Maraş işini işlemeye hazırlarken Beyaz karton, sarı karton, gri karton, çimento kağıdı, 
kuru beyaz sabun, astar kumaşı, nakış ipliği, dikiş ipliği, çamaşır ipeği, çiriş, yapıştırıcı, kağıt makası, küçük makas, 
dikiş iğnesi boş makara, ütü gibi araç gereçlerin yanında aşağıda açıklamaları yapılan araç gereçlerinde özellikleri 
önemlidir. Sim:Astar iplik üzerine yassı metal telin sarılması ile elde edilir. İnce ve kaliteli sim seçilmelidir. 
Genellikle altın ve gümüş rengindedir. Üst iplik olarak günümüzde daha çok üretilmekte ve kullanılmaktadır. 
(Markaloğlu, 1996 s:22) 

Sırma: Kalın madensel tellerin veya altın ve gümüş külçelerin haddeler içinde eritilip makineler vasıtası ile 
inceltilmesinden meydana gelir. Altın ve gümüşten yapılanlar piyasada som sırma adı altında satılır (Korkusuz, 
1980 s:319). 

Kumaş: Genellikle kadife, saten gibi dayanıklı kumaşlar kullanılır. Ancak yünlü kumaşlara, ipek, deri ve süet 
üzerine de uygulanır. İşleme kumaşı (çirişli) hazırlanırken sık dokulu ince kumaşlardan patiska veya opal kullanılır. 

Balmumu: Alt ipliği mumlamak için kullanılır. Balmumu üst ipliklerin kaymamasını sağlar ve ipliği sağlamlaştırır. 
İplik çok mumlanırsa çürüyebilir. İplik üzerindeki fazla mumlar kumaş parçası ile alınmalıdır. Mum silinmezse 
kumaşta leke bırakabilir (Markaloğlu, 1996 s:21). 

Tırtıl: Sırmadan, fabrikasyon olarak üretilmiştir. Kesilerek süslemelerde kullanılır. Düz ve kıvırcık olmak üzere iki 
türü vardır. Altın ve gümüş rengindedir(Mat ve parlak tırtıl da denir.) (Markaloğlu, 1996 s:22) 

Cülde (Tezgah): Maraş işinde kullanılan işlenecek parçanın tümünün veya bir parçasının sıkıştırıldığı “L” biçiminde 
bir kaide üzerine yerleştirilmiş bir mandalla birbirine bağlanmış, açılıp kapanabilen, iki bükey cımbıza benzeyen 
tahta koldan oluşan bir araçtır(Özcan, 1994 s:289). (Resim:1)  

 

 

 

Resim:1 Cülde (Tezgah) 

Askı: Dival işinde “cülde”ye sığmayan büyük iş parçasının asılması için hazırlanmış ters “L” biçiminde, uzun kolu 
zemine bağlanılarak sabitleştirilmiş, kısa kolunda ağırlığı diremek için bir askı bulunan araç( Özcan 1994 s: 288 ). 

Çıkrık: İplik eğirmeye veya kordon bükmeye yarayan, tahta bir dikdörtgen kaide üzerine yerleştirilmiş, iplik 
takmak için bir çivisi ve bir yönetme kolu olan araçtır (Özcan, 1994 s:289). 
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Cağ (Makaralık): İşlemeye üst ipliklerin muntazam bir şekilde gelmesini sağlayan bir araçtır. Makaraların 
takılabilmesi için 7-8 adet çivinin takıldığı ortalama 30-40 cm uzunluğunda dikdörtgen bir ahşaptan meydana gelir 
(Köklü, 2002 s:16) 

Möhlüke (Oyma Bıçağı): Deseni kartondan oyarak çıkarmak için kullanılır. Tahta saplı ucu kıvrık ve sivri bir bıçaktır. 
Tahta bölümü avuç içine alınır. Sivri ucu kartona batırılıp çıkarılarak kesme işlemi yapılır. Deseni oymak, kabartma 
yapmak ve tırtıl kesmek için kullanılır. Kullanırken sürekli bilenmelidir. Ucu körelmiş ve kalınlaşmış bıçakla oygu 
yapılmamalıdır. Özellikle ince desenler keskin bıçakla oyulmalıdır. Sap kısmı ortalama 5-6 cm, bıçak kısmı 
ortalama3-3,5 cm uzunluğundadır (Markaloğlu, 1996 s:20) . (Resim:2) 

 

Resim:2 Möhlüke (Oyma Bıçağı) 

Biz: Dival işinde kalın karton parçalarının iğneyi kırmamasını sağlamak ve delik delmek işleminde kullanılmak 
üzere hazırlanmış, tahta saplı ince, sivri uçlu tornavidaya benzeyen bir tür saplı çuvaldızdır (Özcan, 1994 s:289). 
(Resim:3) 

 

Resim:3 Biz 

Maraş İşinin Uygulanması 

Maraş işi sanıldığının aksine kadınlardan çok erkeklerin işlediği bir türdür. Bunun sebebi zahmetli bir hazırlık 
süreci olmasıdır. İşleme tekniğine uygun özel desenler seçilir. Bu desenler parşömen kâğıdına kurşun kalemle 
çizilir. Desen çirişlermiş kartona teyellenir ya da hava kabarcığı olmayacak şekilde yapıştırılır. Desenin katlanıp 
biçimini kaybetmemesi burada önem taşır. Kartondaki desen möhlüke adında bir bıçakla oyularak çıkartılır 
(Sürür,1976, s:41). (Resim: 4)   
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Resim:4 Desenin Oyularak Çıkartılması 

Çıkarılan desenin tersi ile yüzü farklıdır. Desenin çirişli kısım ıslatılarak kumaş üzerine yapıştırıldıktan sonra, 
kumaş kartona teyellenerek gerilir, Kumaşa yapıştırılan ve kartona gerilen, cülde denilen özel tezgâhta üstten, 
çok katlı sırma veya sim ile alttan mumlanmış iplikle karşılıklı tutturulur ‘biz’ denilen ucu iğneli araç  ile kumaş ve 
mukavva delinerek iğne alttan üste, üstten işleme yapılır (Markaloğlu,1996,s:6), (Köklü, 2003 s:211). Mukavva 
kalıbın üstü altın veya gümüş klaptanla 8-10 kat alta geçmemek üzere sıkı sıkı ve yan yana aynı renk mumlanmış 
ipek veya sağlam iplikle altından hiristo teyeli şeklini vererek tutturup işlenir. Maraş işi kadife, canfes, atlas, saten, 
tafta gibi dokuma yüzeylerin üzerine yapıldığı görülür. (Berker, Durul, 1971, s.29). (Resim:5) “Maraş işi tekniği 
kumaşın üstü sarma görünümünde, tersten ise hiristo teyeli görünür. Alt iplik üstten üst iplik alttan görünmez, 
düğüm kumaş arasında kalır (Köklü, 2002,s:124). 

 

Resim:5 Desenin işlenmesi 

Maraş işi ile yapılmış örtü örneği 

Yaşadığımız mekânları süslemek, kendi zevkimizi yansıtmak, ortamdaki diğer ögeleri birbirine meç etmek kültür 
ve geleneklerimizi sürdürmek için çoğunlukla yaşadığımız mekânlarda tekstil üzerine yapılan el işi ürünleri 
kullanırız. 

Makalenin konusu olan örtü Kütahya Halk Eğitim Merkezinde 1996 yılında öğrencisi olduğum “El Simi” 
programında Nermin Torun’un öğreticiliğinde kendi emeğimle üretilmiş bir örnektir (Resim: 6) Örtü masa ve ya 
sehpa örtüsü olarak kullanılması düşünülmüştür. Desen tasarımı sevgili hocamın katkılarıyla ortaya çıkmış daha 
önce uygulanmamış bir desen tasarımıdır. Örtünün göbeğinde yuvarlak desen kenarlara doğruda çiçek motifleri 
serpiştirilmiştir (Resim:7 ) 
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Örtüde kullanılan kumaş bordo renkli taşlanmış ipektir. Kenarlarını süsleyip temizlemek için yapılan harç 4 katlı 
sim iplikle dantel örülerek oluşturulmuştur. (Resim: 8)  

Maraş işin de en çok kullanılan iğne tekniği olan düz sarma tekniği örnek örtüde kullanılmıştır. Bu teknik 
uygulanırken desen üzerinde yapılacak sarmanın gidiş yönü ve birleşme noktalarında net bir sonuç elde etmek 
için sarmanın yönü işleme kartonu üzerinde kurşun kalemle hafif bir şekilde çizilir. Sarmanın yönü desenin 
ortasından geçen hatta dik açı oluşturması gereklidir. Bir deseni işlerken üst iplikleri mümkün olduğu kadar az 
kesilmelidir. Bu nedenle motife yakın birimler, karton üzerinde simler uca kadar yürütülerek uçtan başlanmalıdır. 
Simetrik motiflerde sarmanın yönü iki motifte de aynı olmalı, birleşme noktalarında açıklık ya da sıkışıklık 
olmamalıdır. Desen sivri uçlardan merkeze doğru işlenmelidir (Köklü,2002,s.136). 

 

Resim:6 Maraş İşi Tekniği İle İşlenmiş Örtü 

 

Resim:7 Örtünün Göbek Motifi 
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Resim:8 Örtünün Kenar Harcı 

SONUÇ 

El işleri, maddi kaynak sağlamak, boş vakitlerini değerlendirmek, kullanılan eşyalara özellik ve kalite katmak için 
iğne iplik gibi basit gereç ve araçlarla yoksul evlerden saraylara kadar toplumun bütün sosyal kısımlarında yapılan 
sanatlardır. Bunların yanında insanın kendini duygularını toplumlar arasında ifade etmeye iletişim faaliyeti olması 
da el işlerine değer katan özelliklerdir (Barışta, 1984,17) 

Elişi yapmak, kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan hormonların seviyesini yükseltip rahatlama sağlayarak stres ve 
depresyona karşı olumlu etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca; beynin problem çözme yeteneğini geliştiren 
zihinsel aktivitelere benzerler. Sosyal bağları geliştirirler. Kişinin kendini sağlıklı hissetmesini sağlarlar. El-göz 
koordinasyonunu, mekân algısını ve motor becerilerin gelişimini hızlandırır. Hem öğrenme hem de öğretme 
becerilerini güçlendirir. Hayal gücünü ve yaratıcılığı arttırır. Hafızayı korur ve zihinsel bozukluk riskini azaltır. 
Gevşeme, derin düşünme ve ritim tekniklerini öğrenmeyi kolaylaştırır. Depresyon ve strese iyi gelir. 

Bütün bunların sonucunda sanayi toplumunun gerektirdiği hızlı tüketim, boş zamanlarının azalması gibi 
olumsuzlukların yanın da, artan nüfus artışı, istisnamın zorlaşması gibi koşullarında göz önüne alıp; ev hanımlarını 
ekonomiye dahil etmek ve geleneksel sanatlarımızı korumak sahip çıkmak, gelecek nesillere aktarmak amacıyla, 
toplum eğitimi veren merkezlerde bu sanatları öğretecek öğreticilerin yetiştirilmesi ve nesillere aktarılması için 
eğitim öğretim yapılması yaygınlaştırılması, akademik çalışmaların desteklenmesi gereklidir.  
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2018 DÖVİZ KURU ŞOKUNUN TÜRKİYE DIŞ TİCARET RAKAMLARI ÜZERİNDE ETKİSİ 
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Talha Kabükoğlu 
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ÖZ 

Uluslararası ticaretin giderek önem kazandığı günümüzde, ülkeler mukayeseli ve mutlak üstün oldukları 
ürün ve hizmetler tabanında karşılıklı ticaretlerini arttırmaktadır. Birçok ülke gerçekleştirdikleri 
ticaretlerde Dolar ve Euro cinsi para birimini tercih etmektedirler. Özellikle 2018 yılı içerisinde ABD’nin 
korumacı politika uygulamaları ve Avrupa Birliğindeki belirsizlikler iç piyasada Dolar/Türk Lirası ve 
Euro/Türk Lirası üzerinde döviz şokları yaratmıştır. Korumacı uygulamalar ve belirsizlik ortamı tüm dünya 
ülkelerinin dış ticaret rakamlarını etkilemiştir. Döviz kuru şokunun oluşması; Türkiye pazarında girdi 
maliyetleri yerel para birimi, çıktı maliyetleri ise yabancı para birimi üzerinden olan firmaları olumlu yönde 
etkilerken, girdi maliyetleri yabancı para birimi üzerinden olan firmaları olumsuz yönde etkilemiştir. Bu 
araştırmanın amacı; Döviz şoku oluşan Türkiye piyasasında, ihracat ve ithalat rakamlarının ne yönde 
etkilendiği incelenmiştir. Yapılan araştırma 2018 yılı Ocak ayından Aralık ayı sonuna kadar olan dönem ile 
sınırlandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru Şokları, Dış Ticaret 

THE IMPACT OF 2018 TURKISH FOREIGN EXCHANGE RATE SHOCK ON TRADE FIGURES 

ABSTRACT 

In today's world where international trade is gaining importance, countries increase their mutual trade on 
the basis of comparative and absolute superior products and services. Many countries prefer Dollar and 
Euro currency in their trade. Particularly in 2018, US protective policies and uncertainties in the European 
Union caused foreign exchange shocks on the Dollar / Turkish Lira and Euro / Turkish Lira in the domestic 
market. Protective practices and uncertainty have affected the foreign trade figures of all countries of the 
world. Exchange rate shock; Turkey market entry costs in the local currency, the output costs while 
positively affect firms through which foreign currency input costs were negatively affected firms who are 
out of foreign currencies. The purpose of this research; In the currency market shocks consisting of 
Turkey, the export and import figures were examined were affected in what direction. The research is 
limited to the period from January to end of December 2018. 

Keywords: International Trade, Currency Shocks 

GİRİŞ 

Uluslararası ticaretin giderek daha fazla önem kazandığı günümüzde, ülkeler kendi aralarında üstün 
oldukları ürün ve hizmetler tabanında karşılıklı ticaretlerini artırmaktadır. Aralarındaki bu ticaretin 
gerçekleşmesi için genellikle yabancı para birimleri kullanılmaktadır. Özellikle 2018 yılı içerisinde ABD’nin 
korumacı politikası ve Avrupa Birliğindeki siyasi belirsizlikler nedeniyle piyasalarda özellikle Dolar ve Euro 
tabanında ciddi bir volatilite doğmuştur. Bu politik ortam tüm dünya ülkelerinin dış ticaret rakamlarına 
ciddi bir şekilde etki etmektedir. Oluşan bu oynak ve riskli piyasa; Türkiye pazarında hammaddesi yurtiçi 
bazlı ihracat ürünlerin satışında olumlu etki bırakırken, girdileri yabancı para birimi cinsinden olan yurtiçi 
mallarda ciddi bir olumsuz durum yaratmıştır.  

Bu araştırmanın amacı; Oluşan oynak piyasanın Türkiye’de ihraç ve ithal ürün ticareti yapan firmalarda 
oluşturduğu etkilerini incelemektir. Yapılan araştırma 2018 yılı Ocak ayından Aralık ayı sonuna kadar olan 
dönem ile sınırlandırılmıştır. 
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2018 YILI DÖVİZ KURU ŞOKLARININ ETKİLERİ VE NEDENLERİ 

Türkiye ekonomisi, Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar geçen yıllar boyunca pek çok ekonomik kriz ve 
sorunlarla mücadele içerisinde olmuştur. 1960’lı yıllardan sonraki krizler yüksek enflasyon, yüksek işsizlik, 
yüksek cari açık ve yüksek faiz dönemleri olarak geçmiştir. (Sungur, 2015) Özellikle son 20 yılda yaşanan 
finansal kriz ve daralmalar ekonomi üzerinde ciddi etkiler yaratmıştır. Finansal krizler devalüasyonla 
sonuçlanmış ve ekonomide ciddi daraltıcı etki bırakmıştır. Aynı zamanda Türkiye sık sık siyasi söylemler 
nedeniyle döviz kuru şokları ve yüksek volatilite ile karşı karşıya kalmaktadır. (Dinçer, 2005) 

Volatilite bir diğer adı ile oynaklık, fiyatlarda ortaya çıkan ani hareketlerdir. Aynı zamanda bir menkul 
kıymet veya endeksin belirli bir dönemde gösterdiği fiyat oynaklığıdır. (Akay & Nargeleçekenler, 2006) 
Dalgalanma(volatilite)’nın artması özellikle finansal piyasalarda olumsuz etki yaratabilmektedir. Ülkelerin 
birbirleriyle yaptıkları ticaretin ödemeleri yabancı para birimi cinsinden olduğu için özellikle gelişmekte 
olan ülkelerin rezervleri üzerinde ciddi bir etkiye sahiptir.  

Diğer bir ifade ile kuru oynaklığı reel ve finansal varlıklardaki uluslararası işlem belirsizliğidir. Kuramsal ve 
deneysel literatürde yapılan çalışmalara rağmen döviz kur oynaklığının uluslararası ticaret üstündeki etkisi 
halen belirsizliğini korumaktadır. (Eryılmaz, 2015, s. 38). 

Döviz Kurunda Oluşan Şokların İhracat ve İthalat Üzerine Etkileri 

İhracat ve ithalat, gelir ve fiyattan etkilenmekle birlikte dış büyüme ve göreli fiyatlara bağlı olarak hareket 
etmektedir. Göreli fiyat, dış ticarete konu olan mal veya hizmetin dış fiyatlara orantısıdır (Çelik, 
2018).(Dinçer, 2005 s42-96)’in yaptığı çalışmaya göre pozitif şokların ihracat üzerinde etkisinin olmadığı 
sonucuna, negatif şokların ise ihracatı negatif olarak etkilediği, yani ihracatı düşürücü etki bıraktığı 
sonucuna varılmıştır. İthalat üzerinde ise pozitif veya negatif anlamlı bir etkinin bulunmadığı sonucuna 
varılmıştır. (Dinçer, 2005) 

Döviz kurunda oluşan yukarı yönlü değişikliğin göreli fiyatı etkilemesi sonucu dış ticarette ihracatçıya daha 
fazla kazanç fırsatı bırakırken ithalatçıya maliyet yükseltici etki bıraktığı bilinmektedir. Artan fiyatlara 
talebin düşmesi sonucu ithalata konu olan mal veya hizmetlerde düşüş görülmektedir. Bu nedenle cari 
açık üzerinde döviz kurundaki yükselişin azaltıcı etkilerini görmek mümkündür.  

DÖVİZ KURU ŞOKLARININ ULUSLARARASI TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Döviz kurunda yaşanan şoklar riskten kaçan yatırımcılar için yüksek maliyet anlamına gelmektedir. 
Ticaretin gerçekleştiği zaman ile ödemenin gerçekleştiği dönem arasındaki fark döviz kuru şoklarının 
yaşandığı piyasalarda döviz kuru tahminini güç hale getirmektedir. Bu şirketlerin karlılıkları için belirsizlik 
yaratır. Aynı zamanda yabancı para birimleri ile üretime girdi sağlayan ancak kazançları yerli para birimi 
üzerinden olan firmalar döviz kurundaki değişikliklerden olumsuz yönde etkilenmektedir. Sonuç olarak 
uluslararası ticaretin faydalarını azaltır. Başka bir deyişle, döviz kurlarındaki değişkenliğin artması, gelecek 
döviz kurlarında belirsizliğe sebep olacaktır. Ancak firmaların volatilitenin etkilerinden kurtulmak için 
koydukları risk primi nedeniyle tüketiciler fiyatı yükselen mallardan talebini azaltabilirler ve dünya ticaret 
hacminin daralmasına sebep olabilirler. Ayrıca dış ticaretler uğraşan firmalar döviz kuru değişkenliğinin 
karlarını azaltacağı korkusuyla uzun dönemli yatırım projelerine girmekte isteksiz olabilirler. Tüm bu 
olumsuzluklara rağmen ham madde girişleri yerli para birimi cinsinden olup, ürün çıktıları yabancı para 
birimi cinsinden olan üretici ihracatçıların döviz kuru artışlarından pozitif yönde etkilendiği görülmektedir. 
Tüm belirsizlik koşullarına değin, döviz kurundaki dalgalanmaların yönünü doğru tahmin eden firmalar, 
gelecekteki değişimlerden kar elde edecektir. (Becketti, 1989) 

Döviz Kuru Oynaklığının Nedenleri 

Döviz kuru piyasaya gelen pozitif veya negatif gelen haberlere anlık tepkiler verdiği için yüksek volatiliteye 
sahip olduğu bilinmektedir. Döviz kuru volatilitesi döviz kurunda kısa sürede yaşanan ciddi anlık değişimler 
olarak belirtilebilir. (McKenzie, 1999: 71). Aynı zamanda döviz kurunda oluşan volatilite gerek mallarda 
gerekse finansal varlıklardaki uluslararası işlemlerdeki belirsizliği ifade etmektedir. Bu da kurda oluşan risk 
olarak tanımlanabilir. 

Yabancı para birimleri; hareket etmesini sağlayan tüm dinamik makro düzeyde ekonomik gelişmeler, 
ülkeler arası ilişkiler, para politikalarına ilişkin kararların yansımalarına kadar spekülasyona neden 
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olabilecek ülkesel olayların etkisi altında fiyatlanmaktadır.  

Döviz kuru ve döviz kuru oynaklığını etkileyen faktörlerden en önemlileri spekülatif ataklar ve 
beklentilerdeki değişimlerdir. 

Spekülatif Ataklar 

Piyasada yeni haberler olmamasına rağmen yatırımcılar geleceğe dönük beklentilerini değiştirebilirler. Bu 
beklentiler döviz kurunda değişiklere neden olabilir. Spekül kabarcıklar örnek olarak gösterilebilir. Bu 
kabarcıklar piyasa beklentileri çizgisinde veya direkt spekülatörler aracılığıyla oluşabilir (Plihon, 1995: 72). 

Eğer yeterli sayıda yatırımcı piyasa temelleriyle korelasyonu bulunmamasına rağmen kurda artış olacağını 
düşünürse spekül kabarcık durumu oluşur. Böylece ekonomik göstergelerden bağımsız olarak olması 
gerekenden yüksek bir miktarda dövizin fiyatı dengeye gelir. Yükselen fiyat beklentileri karşıladığından 
yatırımcılar daha da yükseleceği düşüncesiyle döviz talebinde bulunurlar ve artış devam eder. Daha sonra 
bu artışın piyasa temelli olmadığını anlayan yatırımcılar ellerindeki dövizi satmaya başlarlar ve kurda düşüş 
meydana gelir. Bu durum döviz kurunun oynaklığının artmasına neden olmaktadır (Engle, 1993). 

Beklentilerdeki Değişim 

Döviz kurunda meydana gelen dalgalanmalar, piyasalardaki beklentilerden kaynaklanmaktadır. 
Yatırımcılar, elde edecekleri kazanç için piyasadan gelen haberleri yakından takip etmektedirler. 
Haberlerin doğruluğu kesinleşmemiş olsa bile yatırımcıların beklentileri değişim gösterebilmektedir 
(Özdemir, 2014). 

Yatırımcıların beklentilerinde değişikliğe sebep olabilecek haberlerin en önemlisi politik değişikliklerinin 
olacağına dair haberlerdir. Bunlara örnek olarak Merkez Bankasının yeni büyüme hedefleri, ekonomik 
programlar, vergi ve kamu harcama planları ve gelecekteki döviz kurlarının değişim beklentileri döviz 
kurunda doğrudan değişimlere neden olabilirler. (Engle, 1993) 

Ekonomik takvim, enflasyon, faiz oranları, merkez bankaları kararları ve siyasi gelişmelerin para birimleri 
üzerindeki beklentileri değiştirici faktörler olması nedeniyle, bu faktörlerin kuru fiyatlamada önemli etken 
olduğu söylenebilir. 

Faiz Oranları 

Faiz oranları, döviz kurunun değeri ve değişkenliğini belirleme üzerinde önemli bir yere sahiptir. Ekonomik 
birimler yüksek faizden dolayı daha fazla kar amacı için ellerinde döviz tutarlar. Reel faiz oranları yüksek 
olan ülkenin para birimine olan talep yükseleceği için ülkenin para birimi artış gösterir. Hatta faiz oranında 
bir değişiklik yapılmasa bile ilerleyen dönemlerde faiz oranlarının yükseleceği beklentisi ülkenin kurunda 
yukarı yönlü hareketler başlatabilir. Bu artış veya azalışların önüne geçmek isteyen Merkez Bankası faiz 
oranlarında değişikliğe giderek olumsuz etkileri azaltma yoluna gidebilir. Kurda yaşanan bu azalış ve 
artışlar oynaklığı artıran etmenlerdendir. (Çağlar, 2003) 
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Şekil 1 Faiz oranlarının pariteler üzerinde etkisi örneği 

Faiz oranlarındaki değişimlerin kur üzerindeki etkilerini yukarıdaki tabloda görmek mümkündür. Özellikle 
faiz oranlarının açıklandığı sırada kurda arz ve talepte değişiklikler sonucunda ani hareketler görülebilir. 

Enflasyon Oranı 

Döviz kuru ile enflasyon arasında kuvvetli, iki yönlü bir ilişki vardır. Literatürde, ulusal paranın değer 
kaybetmesi durumunda, ithal malların ve yurtiçi üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarının artması ile 
maliyet yönlü, yurtiçi malların ithal mallara göre ucuzlaması ile de talep yönlü enflasyonun oluşacağı gibi 
görüşler belirtilmektedir. Enflasyon oranındaki artış ithal mallara yani dolayısıyla dövize olan talep artacak 
ve kurda artışlara sebep olacaktır. Enflasyon oranının yükselmesi oynaklığa sebep olarak ekonomik 
istikrarın bozulmasına yol açmaktadır. (Ayhan, 2006) 

2018 Yılı Döviz Şokuna Sebep Olan Siyasi Gelişmeler 

2018 yılı; Türk Lirasının değer kaybettiği ve volatil bir piyasanın hakim olduğu yıl olarak geçmiştir. Özellikle 
Brunson Krizi, S-400 sorunu, F-35 teslimatı sorunu, ticaret savaşları ve ABD-Türkiye hükümetlerinin 
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karşılıklı kısır tartışmalar ile sert tepkiler vermesi, Türkiye piyasasını daha riskli ve belirsiz hale getirmiş ve 
yatırımcıların azalmasına sebep olmuştur.  

2018 yılı içerisinde olan olaylar zinciri nedeniyle Türkiye Merkez Bankası piyasalara müdahale etmiş olsa 
da, piyasadaki ateşi söndürmeye yetmemiştir. Özellikle aşağıdaki grafiklerde olaylar öncesi ve sonrası risk 
Bollinger Bantlarından görülebilir. 

 

Şekil 2 Brunson olayı öncesi 01/03/2017 – 01/05/2018 arası USD kuru ve volatilitesi 

Yukarıdaki tabloda Rahip Brunson olayları öncesi risk profili görülmektedir. 

 

Şekil 3 Brunson olaylarının yaşandığı dönem USD kuru ve volatilitesi 

Brunson olaylarının etkilerinin görüldüğü dönemde ise döviz kurunda ani yükselişler ve ani düşüşler 
meydana gelmiş risk profili yükselmiştir. 

Özellikle 13 Mart Rahip Brunson’a müebbet hapis kararının çıkması sonucunda ABD’nin yaptırım 
uygulama tehditleri, karşılıklı sert söylemler ve tahliye taleplerinin üç kez reddedilmesi ile birlikte TL’nin 
değer kaybetmeye başlamıştır.  

26 Temmuz 2018 tarihinde ABD Başkan Yardımcısının ve ardından ABD Başkanı Trump’ın birbirlerinin 
ardından sert bir dille “Pastor Andrew Brunson'u hemen serbest bırakın ya da Türkiye'ye karşı bazı 
ekonomik yaptırımlar uygulayacağız. Sonuçlarına katlanırsınız.“ şeklinde yaptırım açıklamaları ile TL değer 
kaybetmiş USD/TRY paritesi şimdiye kadar ki en yüksek değerini test etmiştir. Aşağıdaki grafikte Brunson 
olaylarının parite üzerindeki etkileri görülmektedir. 
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Şekil 4 Brunson olaylarının zamanlaması ve fiyatlaması 

Yukarıdaki tabloda kurdaki ani değişimlerin zamanlamaları ve Rahip Brunson olaylarındaki önemli 
gelişmelerin yaşandığı tarihler görülebilir. 

Tüm olay sadece Brunson’a bağlı değildir. Özellikle S-400 anlaşmalarından rahatsız olan ABD’nin tehditleri 
sonucu yabancı yatırımcı ciddi oranda ülkemizi terk etmiştir.  Merkez bankasının müdahaleleri saatlik ve 
kısa vadeli etkili olmuş olsa da yükselen trendi kıramamış ve uzun vadede kalıcı bir etki bırakmamıştır. 
Yükselen enflasyon ve faiz oranları ekonomiye ciddi zararlar vermiştir. 

Yükselen döviz kuruyla mücadele amaçlı merkez bankasının faiz oranlarında yaptığı değişiklikler aşağıdaki 
tablolardan anlaşılabilir. Yükselen kuru frenlemek için faiz oranları artırılmıştır. 

 

 

Şekil 5 23-05-18 Merkez Bankası Müdahalesi 

Merkez Bankasının müdahalesi sonucu döviz kurunda yükselen trend kırılarak yatay bir trende başlamıştır. 
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Şekil 6 Merkez Bankasının Faiz Oranı Üzerindeki Değişiklikleri 

Fiktif fiyat hareketleri ile dolar kurunda büyük dalgalanmalara neden olan yurtdışı yatırımcılar TCMB’nin 
müdahalesi ile kısa vadeli olarak geri çekilmelere sebep olmuş olsa da uzun vadede yükseliş trendini 
kırmaya yetmemiştir. Seçim, S-400, F-35 konularında piyasa halen belirsizliğini korumaktadır. 

Döviz Kuru Oynaklığının Sonuçları 

Döviz kuru oynaklığı, kurda yaşanan anlık aşağı veya yukarı yönlü hareketler ile birlikte piyasada 
oluşturduğu belirsizlik nedeniyle, yatırımcıların karşılaşabilecekleri risk maliyetlerini artırmaktadır. Bu 
nedenle yatırımcılar yüksek volatil dönemlerde yatırım yapmaktan kaçınmaktadırlar. (Kandilov & 
Leblebicioğlu, 2011) 

Döviz kurundaki oynaklığın artması sermaye hareketleri, yatırım, üretim ve dış ticaret üzerinde olumsuz 
sonuçlar doğurduğundan dolayı ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemektedir.  Özellikle finansal sistemi 
zayıf ülkelerde oynaklık büyümenin önünde duran en büyük engellerden biridir. (Aghion ve diğerleri, 
2009:511) 

Döviz kuru oynaklığı belirsizlik ortamının oluşmasına ve riskin artmasına yol açarak, uluslar arası ekonomik 
ilişkileri olumsuz etkilemektedir. Gelecek kurun tahmin edilememe riskini çoğaltan volatilite, maliyet ve 
gelirleri belirleyememesi nedeniyle dış ticaretin azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca yabancı tasarrufların 
belirsizliklerden kaçınması ülkeye yabancı sermayenin girişini azaltmaktadır (Hooper ve Kohlhagen, 1978: 
483-511) . 

Literatür 

Çelik tarafından 2018 yılında döviz kuru volatilitesinin ihracat üzerine etkisi Türkiye örneği çalışmasında, 
1995-2017 yılları arasında döviz kurlarının ihracat rakamları üzerinde etkisi incelenmiştir. Yapılan 
araştırmanın sonucunda, döviz kuru volatilitesi ve ihracat arasında uzun ve kısa dönemli ilişkiler tespit 
edilmiştir. 

Bozdağlıoğlu ve Yılmaz tarafından Türkiye’de enflasyon ve döviz kuru ilişkisi 1994 ve 2014 yılları arasında 
incelenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda, döviz kuru ve enflasyon arasında istikrarlı bir ilişki tespit 
edilmiştir. 

Emeç ve Özdemir tarafından 2014 yılında yapılan araştırmada, Türkiye döviz kuru oynaklığının otoregresif 
koşullu değişken modelleri adlı çalışmasında döviz kuru oynaklığı incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, 
döviz kurunda yaşanan oynaklığın modellemelerinde ve geleceğe dönük öngörümleme yapmalarında 
başarılı sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. 

Zengin tarafından 2001 yılında yapılan çalışmada reel döviz kuru hareketleri ve dış ticaret fiyatları Türkiye 
ekonomisi üzerine etkileri incelenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda, reel kur hareketleri ile ihracat ve 
ithalat arasında önemli ilişkiler tespit edilmiştir. 

Aktaş tarafından 2010 yılında yapılan araştırmada, Türkiye’de reel döviz kuruile ihracat ve ithalat 
arasındaki ilişki var tekniği ile incelenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda, reel döviz kuru, ihracat ve 
ithalat değişkenlerinin durağan olduğu tespit edilmiştir. 

2018 Yılı Döviz Kuru Şokunun Türk Dış Ticareti Üzerindeki Etkisi 

Döviz kurundaki yüksek oynaklık, ticaretlerinde risk almak istemeyen işletmeler için maliyeti artırıcı ve dış 
ticaret hacmini azaltıcı etki bırakmaktadır. Bunun nedeni, kur değerinin sözleşme belirlenmesi, ancak 
teslimat zamanına kadar ödeme yapılmamasıdır. Döviz kurunun gelecekteki değeri tahmin edilemez ise, 
edinilecek kazançtaki belirsizlik artar ve dolayısıyla uluslararası ticaret faydalarında negatif etki bırakarak 
dış ticaret hacminin azalmasına neden olacaktır. 

Aynı zamanda aşırı değerlenen döviz kuru, girdileri yurtdışı menşeili mallarda maliyet artırıcı etken olması 
nedeniyle söz konusu malların fiyatında yukarı yönlü değişikliklere neden olmaktadır. Artan fiyat, ithal 
malların talebinde azaltıcı etki yaratmaktadır. Girdileri yurtiçi olan ihracat ürünlerde ise talep artırıcı etki 



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

569

bırakmaktadır. 

Bu durum cari açığın azalmasında etki bırakmış olsa da oluşan volatil piyasa Türkiye’ye olan güveni sarsmış 
CDS Primlerinde yukarı yönlü hareketler doğurmuştur.  

Ülke risk priminin önemli bir ölçütü olarak kabul edilen kredi temerrüt takası (Credit Default Swap; CDS) 
primleri, gelişmekte olan piyasaların finansal koşulları hakkında bilgi vermekte, kredi riskini dengelemek 
için bir güvence sağlamakta ve para politikasının başarısını etkilemektedir. CDS primlerindeki artış ülkenin 
kredi değerliliğini azaltmakta ve borçlanma maliyetlerini yükseltmektedir. 

Genel anlamda CDS, borcun geri ödenmemesi riskinden korunmak amacıyla alacaklının üçüncü bir tarafa 
belirli bir sigorta primi (CDS primi) karşılığında alacağını garanti etmek için yaptırdığı sigortalama işlemi 
olarak tanımlanmaktadır. Bir CDS sözleşmesini satın alan alacaklı, CDS sözleşmesini satan tarafa vade 
tarihi tamamlanana kadar belirli dönemlerde prim ödemesi yapmaktadır. CDS sözleşmesini satan taraf, 
borcun geri ödenmemesi halinde alacaklı tarafın kayıplarını karşılamayı üstlenmektedir. Dolayısıyla alacaklı 
taraf, CDS işlemleri yoluyla borçlu tarafın geri ödememe riskini üçüncü tarafa aktararak kendini korumuş 
olmaktadır. Bu bakımdan, CDS işlemleri bir sigorta anlaşmasına benzemektedir. 

Çok daha basit anlamda ise CDS artarsa dış piyasadan daha önceden örneğin %3 faiz ile borç para 
bulabilirken bu değer yüksek CDS değeri varsa %6 lara varabilmektedir. Yani Düşük CDS daha az faizle 
borçlanma olurken, yüksek CDS daha fazla faiz ile borçlanma anlamına gelmektedir. CDS artışı bu ödenen 
risk primlerinden dolayı da direkt olarak faiz oranını artırır, çünkü borç veren de parasını garanti altına 
almak ister bu nedenle hem yüksek faizle borç verir hem de yüksek sigorta primi ödeyerek kendini 
korumaya alır. 

Türkiye üzerindeki etkileri aşağıdaki grafikte görmek mümkündür.  

TÜRKİYENİN DIŞ TİCARET VERİLERİ  

AY İTHALAT 2018 İHRACAT 2018 DENGE 

Ocak 21.522.817 12.434.416 -9.088.401 

Şubat 18.937.034 13.148.170 -5.788.864 

Mart 21.434.963 15.553.536 -5.881.427 

Nisan 20.556.742 13.847.206 -6.709.536 

Mayıs 22.066.356 14.257.649 -7.808.707 

Haziran 18.448.963 12.924.845 -5.524.118 

Temmuz 20.057.688 14.049.345 -6.008.343 

Ağustos 14.803.731 12.336.065 -2.467.666 

Eylül 16.325.015 14.399.787 -1.925.228 

Ekim 16.174.475 15.682.143 -492.332 

Kasım 16.164.122 15.502.440 -661.682 

Aralık 16.554.594 13.831.880 -2.722.714 
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Şekil 7 2018 Yılı Türkiye Dış Ticaret Verileri 

Verilerden de görülebileceği üzere yükselen döviz kuru ithal mallarda maliyet artırıcı etmen olması 
nedeniyle ithalat ve ihracat arasındaki açığı azaltıcı etki bırakmış olsa da enflasyonu artırıcı etki bırakması 
nedeniyle ekonomide bozulmalara neden olabilmektedir. 

 

 

Şekil 8 2018 Yılı Türkiye CDS Primleri 

Oynak piyasada ülkenin risk primi de artmaktadır. Oynaklığın artması piyasayı daha belirsiz hale getirmesi 
nedeniyle ülke üzerinde yatırım yapacak yatırımcıları daha temkinli olmalarına zorlamaktadır. Bu nedenle 
ülkedeki yatırımlar azalmaktadır. 
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SONUÇ 

Bu çalışmada 2018:01-2018:12 döneminde Türk Lirasında yaşanan oynak piyasa hareketlerinin dış ticaret 
ve ekonomi üzerindeki etkisi incelenmiştir. İnceleme için faiz oranları, cds primleri, siyasi ve politik 
gelişmelerin yaşandığı tarihlerde kurda yaşanan değişiklikler dikkate alınmıştır. 

Ülkeler arasında yaşanan ekonomik, politik ve siyasi olumsuzluklar ülkelerin ekonomisi üzerinde olumsuz 
etki bırakmaktadır. Ülkelerin birbirleri arasında gerçekleştirdikleri ticaret ödemelerinde ortak bir kur 
kullanılmaktadır. Kur değerlerinde oluşan ani değişiklikler maliyetlerde ve ticaret hacminde negatif etki 
bırakmaktadır. Aynı zamanda piyasada oluşan belirsizlik ülkenin risk primini artırarak yabancı sermayenin 
ülkeye girişini kısıtlamaktadır. Özellikle 2018 yılı içerisinde ABD’nin korumacı politika uygulamaları, Avrupa 
Birliğindeki belirsizlikler, politik olumsuzluklar ve karşılıklı sert siyasi söylemler iç piyasada Dolar/Türk Lirası 
ve Euro/Türk Lirası üzerinde negatif etkiler bırakmıştır. Döviz kuru oynaklığı ile ekonomi arasındaki ilişkiye 
yönelik literatürde bulunan negatif hipotez, bu çalışma ile de desteklenmiştir.  

Oluşan oynak piyasa her ne kadar dış ticaret açığında azaltıcı etki bırakmış olsa da dolaylı yoldan faiz 
oranları ve enflasyon üzerinde arıtıcı etki bırakması nedeniyle ülke ekonomisinde bozulmalara neden 
olmuştur.   
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ÖZ 

Hızla gelişen teknolojik, ekonomik ve sosyal değişimler örgütlerin yanı sıra bireyleri de değişime mecbur kılmıştır. 
Bireyler kendileri için giderek artan gelecek kaygısını azaltmanın yollarını aramaktadırlar. Bu sebeple çeşitli teknik 
ve yöntemleri öğrenme yoluna gitmişlerdir. Motivasyon teknikleri, performans değerleme ve kariyer planlama 
yöntemleri üzerinde uzmanlaşmaya başlamışlardır. Özellikle kariyer planlama, bireylere gelecekte bulunmak 
istedikleri yeri belirleme imkânı vermenin yanında takip edilmesi gereken yolların seçimini de sağlamaktadır. 
Bireysel kariyer planlama ile bireyler kendi kişisel özelliklerini öğrenme, fırsatları tanıma, hedef belirleme ve 
kişisel başarı düzeyini arttırmayı amaçlamaktadırlar. 

Bu çalışmanın amacı, kariyer planlama ile kişisel başarı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu çalışmada, Pamukkale 
Üniversitesi İİBF öğrencileri ile beşli Likert ölçeği ile hazırlanmış anket üzerine çalışılmıştır. Araştırmanın 
sonucunda, kariyer planlama ile kişisel başarı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca kariyer 
planlama boyutları ile kişisel başarı boyutları arasında pozitif ilişki bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kariyer planlama, Kişisel başarı, Pamukkale Üniversitesi 

INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN CAREER PLANNING AND PERSONAL ACHIEVEMENT: A RESEARCH AT 
PAMUKKALE UNİVERSİTY 

ABSTRACT 

The rapidly evolving of economic, technologic and social developments had obligated the individuals and as well 
as the organizations to change. The individuals search for the way of reducing increasingly concern of the future 
for them. For this reason, they have resorted to learn the various techniques and methods. They have come to 
specialize on the methods of motivational techniques, performance appraisal and career planning. Especially the 
planning of career renders a selection of ways to be followed, as well as giving the opportunity to decide where 
they want to be present at the future. The individuals intend to learn their own personal characteristics, 
recognize the opportunities, set a goal and increase the level of individual achievement. 

The aim of this study is to investigate the relationship between career planning and personal achievement. This 
thesis was studied with the questionnaire, prepared by 5-point Likert scale on Pamukkale University students of 
the Faculty of Economics and Administrative Sciences. As a result of the study, a significant and positive 
relationship was found between career planning and personal achievement. In addition, a positive relationship 
was found between the dimensions of career planning and personal achievement. 

Keywords: Career planning, personal achievement, Pamukkale University 

GİRİŞ 

Günümüzde bireysel kariyer, kişisel başarı, sürekli bir işte devamlılık ve hayat boyunca sahip olunan farklı roller 
içerisinde kazanılan tecrübeler olarak anlaşılmaktadır. Başlangıçta kariyer planlama düşüncesi, “bir kişi için en 
uygun mesleğin ne olacağı” konusunda şekillenmektedir (Rauduvaite ve Lasauskiene, 2013:175). Günümüzde ise 
değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlamak için kullanılan motivasyon teknikleri, performans değerlendirme 
yöntemleri gibi yeni uygulamalar içerisinde kariyer planlama belki de en önemli olanıdır.  Kariyer, meslekte 
ilerleme, istenilen hedefe ulaşma anlamına gelmektedir.  

Özellikle bireyler, kariyer planlama yaparak pek çok olumsuz sonucun önüne geçebilmektedirler. Bu olumsuz 
sonuçlardan birisi çok sık rastlanan strestir. Bugün, stresle başa çıkmak isteyen bireyler, gelecek belirsizliğinden 
kurtulmak, tam anlamıyla önlerini görmek istemektedirler. Bunu yapabilmek için, sadece bir meslek seçiminden 
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ibaret olmadığı henüz 20.yy. başlarında anlaşılan kariyer yönetimi kullanılmaya başlanmıştır.  

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Kariyer Kavramının Tanımı ve Önemi  

Sanayi devriminden sonra önem kazanmış olan kariyer kavramı Türkçe’ye “Carriere” sözcüğünden geçen, 
Fransızca’da “meslek, diplomatik pozisyon, aşılması gereken mesleki bir süreç, yaşamda izlenen bir yol” gibi 
anlamlarda kullanılmaktadır (Erdoğan, 2009:3-4).  

Genel anlamda kariyer kavramı, kişinin çalışma yaşamı boyunca üstlendiği işlerin bir bütünü olarak 
tanımlanmaktadır. Bununla beraber, bir kişinin kariyeri sadece sahip olduğu işleri değil; iş yerinde kendisine 
verilen iş rolüne ilişkin beklenti, amaç, duygu ve arzularını gerçekleştirebilmesi için eğitilmesi ve böylece sahip 
olduğu bilgi, beceri, yetenek ve çalışma arzusu ile o işletmede ilerleyebilmesi anlamını da taşımaktadır (Yılmaz, 
2006:6). Kariyeri; kişinin herhangi bir işte çalışabileceği yıllar itibariyle yetenek ve beceri kazanarak aşama aşama 
ve sürekli olarak ilerlemesi (Tortop, 1994:92), ya da özel veya kamu sektöründe çalışma hayatında ilerleyebilmek 
ve başarabilmek için izlediği ve çalıştığı alan (Sav, 2008:5) şeklinde tanımlamak mümkündür.  

Kariyer her ülke ve her örgütte farklı algılanmış, bu anlamda farklı çalışmalar da yer almıştır. Örneğin; Japonya’da 
bazı örgütlerde her bölümün yöneticisi kendi departmanındaki her çalışan için ayrı kariyer tabloları oluşturarak, 
bireysel kariyer planı oluşturma ve geliştirme aşamasında bu tablolardan yararlanmaktadırlar. Bu durum Avrupa 
Birliği ülkelerinde tamamen farklıdır. Almanya, Fransa, Hollanda, Portekiz gibi ülkelerde bu çalışmaları insan 
kaynakları bölümü genel olarak bütün çalışanlara uygular ve tepe yönetimin sadece görüşü alınmaktadır. 
Türkiye’de ise kariyer planlama ve yönetimi hususuna pek az örgüt yer vermekte ve yine çoğunluğunda gerektiği 
gibi uygulanamamaktadır. Yapılan araştırmalara göre; Türkiye’de yapılan kariyer uygulamaları çalışmaya katılan 
firmaların %42si kadarıyla sınırlıyken, ABD’de bu oran %90 civarındadır. Buradan hareketle ülkemizde kariyer ve 
kariyer yönetimi vb. uygulamalara yeterince önem verilmediği görülmüştür (Kılıç, 2008:25).  

Kariyer kavramıyla ilişkili olan diğer kavramlar Kariyer Yönetimi, Kariyer Geliştirme, Kariyer Platosu, Kariyer 
Haritası ve Kariyer Hareketliliği gibi kavramlardır. 

Kariyer Yönetimi; bireysel ve örgütsel amaçları uyumlaştırma yoluyla gerçekleşen faaliyetler şeklinde 
tanımlanabilmektedir (Eryiğit, 2000:6).  İşgücünün ihtiyaçlarını tatmin etmek ve bireylerin kariyer hedeflerine 
ulaşmasını sağlamak için yöneticilere imkân sağlayan hedeflerin planlanması, stratejilerin düzenlenmesi ve 
uygulanması sürecidir (Aydın, 2010:5). 

Kariyer Geliştirme; kariyer geliştirme, bireylerin her birinin kedine özgü sorun, tema ve görevler bütünü ile 
ayrılabilecek aşamalar serisi boyunca sürekli kendilerini geliştirmeleri ve örgütün çalışanlara bu konuda sunduğu 
etkinlikleridir (Uzunbacak, 2004:19). Kariyer geliştirme; bireyin eğitim, öğretim, yetiştirme ve iş tecrübesi yolu ile 
kariyerinin planlanması ve kariyerine ilişkin yaptığı planların gerçekleşmesinin sağlanması (Sevinç, 2009:20) ,  
çalışan ve örgüt birlikteliğinin uzun süre devam etmesi için neler yapılması gerektiğini araştırılmasıdır (Kazımbek 
ve Tüzüner, 1995:19-20). 

Kariyer Platosu; bireyin bir süre çalıştıktan sonra, bir noktada kariyerinin bir aşamasında yükselme potansiyelinin 
geçici ya da kalıcı olarak yok olmasıdır (Eryiğit, 2000:24). Ne kadar çaba gösterirse göstersin bir ödül ya da 
ilerleme şansı görmeyen çalışanların kariyer iddiasını kaybetmesi, motivasyon ve üretkenliğinin düşmesi söz 
konusu olabilmektedir (Nayir, 2007:19).  

Kariyer Haritası; kariyer haritaları örgüt içinde bir işten diğerine ilerlemenin yollarını belirlemek için kullanılan bir 
tekniktir. Kariyer yollarının belirlenmesi için dört aşama gerekmektedir. Bunlar (Örücü,2006:277);  

1.aşamada, iş analizi ile örgüt içinde yapılacak işler için gerekli bilgi, beceri ve yeteneklerin belirlenmesi 
gerekmektedir.  

2.aşamada, benzer yetenekler kullanılarak yapılabilecek işlerin ortaya konulması gerekmektedir.  

3.aşamada, benzer işlerin aynı grupta toplanarak, karışıklığın giderilmeye çalışılması gerekmektedir.  

4.aşamada ise, bu gruplar arasında daha sonra kariyer yolları oluşturulmak üzere ilerleme yollarının tespiti 
gerekmektedir.  

Kariyer Hareketliliği; kariyer hareketliliği bireyin örgüt içerisinde hangi pozisyonlara hangi doğrultuda hareket 
edebileceklerini ifade eden bir kavramdır. Buna göre bireyler örgüt içerisinde üç şekilde hareket 
edebilmektedirler. Bunlar (Yılmaz, 2006:8-9).  
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Dikey hareket, bireyin örgüt içinde yukarıdan aşağıya ve aynı şekilde aşağıdan yukarıya hareket edebileceğini 
ifade etmektedir. Bu hareketlilik en alt kademedeki çalışanın en üst kademeye gelebileceği bir hareket şeklidir. 
Yatay hareket, örgüt içinde aynı hiyerarşik kademede olan bireylerin yer değiştirmesi esasını ifade etmektedir. 
Bu hareket şeklinde bireyde unvan artışı gibi değişiklikler gözlenmemektedir. Son olarak merkeze doğru 
harekette ise, örgütteki merkezi birimlere geçişi ifade etmektedir. Burada gerçekleşecek hareketlilik bireyin 
örgüt yöneticisinin güvenini kazandığı ve daha fazla sorumluluk alması anlamına gelmektedir.  

Kariyer Aşamaları; Kariyer aşamaları tıpkı insan hayatındaki dönemlere benzemektedir. Nasıl ki insan, hayatında 
çocukluk, gençlik, yetişkinlik gibi dönemlerden geçiyorsa, birey de kariyeri boyunca böyle süreçler yaşamaktadır. 
Kariyerine başladığı andan itibaren emekliliğine kadar olan süre boyunca farklı zamanlarda farklı dönemlere 
girmektedir. Yapılan literatür araştırması sonucunda bu dönemlerin genel olarak beş ana grupta toplandığı 
görülmüştür. Bunlar araştırma, yerleşme, kariyer ortası, kariyer sonu ve emeklilik dönemleridir (Mathis,, Jackson 
:1997, 287 ;akt: Balta, 2007:19).  

Bireysel Kariyer Planlama  

Bireysel kariyer planlama, bireyin öncelikli olarak kendini tanıması, üstünlük ve zayıflıklarının neler olduğunu 
bilmesi, yapmak istedikleri ve yapabileceklerinin farkına varması gerektiği üzerinde durur. Birey kendi kariyerini 
planlarken, kendi yeteneklerini, ilgi alanlarını, yapmak istediklerini belirlemeli, iş yaşamı süresince kendini nerde 
görmek istediğine karar vermelidir. Kişinin yaşamı boyunca çalışacağı işi ve yapacaklarını, gelecekte kendini 
görmek istediği yeri belirleme sürecine bireysel kariyer planlama adı verilmektedir (Pilavcı, 2007:10-11). Dört 
aşamalı bir bireysel kariyer planlamadan söz edebiliriz (Kılıç, 2011:39-41): 1.aşama: kendini tanıma ve 
değerlendirme 2.aşama: fırsatları tanıma, 3.aşama: hedef belirleme ve 4. aşama: plan yapma aşamasıdır.  

Bireyler kariyer planlama sürecinde kişiler kendileri için istedikleri geleceği, yapmak istedikleri meslek ve bunun 
seçimini kolaylaştırmak istemektedirler. Bireysel kariyer planlama ile bireyler önlerine çıkan fırsatları 
değerlendirmek suretiyle gerek örgüt dışında başka bir kariyer yolu seçerek, gerekse örgüt içindeki kariyer 
yollarını kullanarak hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır. Birey bunların yanında başka amaçlar da edinmiştir. 
Aşağıda bu amaçlar ifade edilmektedir (Uzunbacak, 2004:25-27);  

 

• İnsan kaynaklarının etkili kullanılmasını sağlamak 

• Yükselme gereksinimlerini tatmin etmesi için personel gelişimini sağlamak 

• Yeni ve farklı bir alana giren personelin değerlendirilmesini sağlamak  

• İş görenlerin tatminini, sadakatini ve işe bağlılığını sağlamak  

• Bireysel eğitim ve gelişme ihtiyaçlarının daha iyi belirlenmesini sağlamak  

• İyi bir eğitim ve kariyer olanaklarının sağlanmasıyla iş performansının yükselmesini sağlamak 

Bireysel Kariyer Planlamada Etkili Faktörler  

Herhangi bir mesleğin yüksek yetenekli öğrenciler tarafından seçilebilmesi için o mesleğin diğer mesleklerle 
rekabet etmesi ve onlara göre daha cazip olması gerekir. Bu sebeple, öğrencilerin kariyer seçimlerini tanımlayan 
faktörleri oluşturmak gereklidir (Byrne vd., 2012:101).  

Bireylerin özellikle de öğrencilerin kariyer seçimlerinde demografik özellikler oldukça önemli bir yere sahiptir. 
Bireylerin yaş, cinsiyet, kişisel özellik ve yetenekleri onların kariyer planlarında etkili rol oynamaktadır (İbiş, 2011: 
22-25).   

Yaş  

Bu faktörlerden ilki bireylerin yaşıdır. Bireyler her yaşta farklı gelecek beklentilerine sahiptirler. Çoğu insan okul 
öncesi yıllardan itibaren ilerde ne olacağı konusunda düşünmekte ve geleceği hakkında bazı planlar yapmaktadır. 
Başlangıçta tamamen duygusal ve hayali olan bu tutum yaş ilerledikçe daha gerçekçi bir hal almaya 
başlamaktadır (Pekkaya ve Çolak, 2013:799).  

Bireylerin kariyer planları yaşam dönemleri boyunca farklılık göstermektedir. Bu dönemler genel olarak çocukluk, 
ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık olarak sınıflandırılmaktadır (İbiş, 2011: 22-24). Her bir dönemde meslek seçimine 
farklı yaklaşan bireyler için, çocukluk döneminde meslek kavramı tamamen hayalden ve çevrede bulunan diğer 
kişilerin mesleklerini öğrenme çabalarından ibaret olmaktadır.  
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Cinsiyet  

Günümüz toplumunda bireylerin meslek seçimlerinde önemli olan bir diğer faktör ise cinsiyettir. Bunun sebebi 
ise kadın ve erkeğin toplum içinde aldıkları sorumluluğun farklı olmasıdır. Ayrıca toplum içerisinde genel geçer 
bir varsayımdan hareketle belirlenmiş olan kadın işi ve erkek işi kavramları da bu seçimlerde önemli rol 
oynamaktadırlar.  

Kişilik Özellikleri ve Yetenekler  

John Holland’ın kişilik teorisinde her mesleğin kişiliğin bir yönüne hitap ettiği şeklindeki varsayımı, bireylerin 
kişiliklerine uygun olan mesleklerde çalışmak istediklerini açıklar niteliktedir. Buradan hareketle bireylerin, kendi 
kişisel özelliklerini tanımaları halinde en iyi yapabilecekleri mesleği seçmeleri mümkün olabilecektir.  

Çevresel Faktörler  

Yaşadığımız toplum da bireyler için meslek seçimin etkileye faktörleri içinde barındırmaktadır. Toplumun meslek 
seçimi üzerindeki etkileri tüm bireylerin dahil olduğu en küçük toplum birimi olan ailede başlamaktadır. Politik ve 
yasal zorunluluklar, sosyo-ekonomik çevre ve kültür aileden belli bir yaşta ayrılmış olan bireyin karşısına diğer 
belirleyiciler olarak çıkmaktadır (Adıgüzel, 2008:75-85). Çevresel faktörler aile ve arkadaş çevresi, yasal ve politik 
faktörler, sosyo-ekonomik ve kültürel faktörler olarak ifade edilebilir. 

Kariyer Planlamanın Olumlu Etkileri  

Kariyer planlamanın bireyler için önemi büyüktür.  Örgütsel anlamda kariyer planlamada örgütün ve bireyin 
hedeflerin ortak olması durumunda hem örgüt hem de bireye fayda sağlaması söz konusudur. Kariyer planının 
bireysel açıdan olumlu etkileri  (Ünver, 2005: 33; Erdoğan, 2009:39); örgüt içinde bireye terfi olanaklarını 
göstermek ve terfi etme imkânı sağlamak, iş görenlerin özelliklerinden, yöneticilerin haberdar olmalarını 
sağlamak, bireysel gelişim olanağı sağlamak, farklı geçmiş ve eğitimleri olan bireylere kariyer planlama desteği 
vererek işletme ile özdeşleşmelerini sağlamak, örgütsel bağlılığı arttırmak, bireylere spesifik konularda da kariyer 
hedefleri belirleyerek, potansiyel yeteneklerini harekete geçirme olanağı tanımak şeklinde ifade edilebilir.  

 Kariyer planlamanın örgütsel açıdan olumlu etkileri ise: (Yılmaz, 2006: 60-62). Uluslararası istihdamı 
kolaylaştırmak, stokları azaltmak, eşit işe eşit ücret vermek, örgütsel hareketliliği sağlamak, iş değiştirmeleri 
azaltmak ve iş sadakatini sağlamak, işletme içi kadrolaşma ihtiyaçlarını düzenlemek, terfi edecek personeli 
belirlemek, iş gücü çeşitliliğine yardımcı olmak şeklinde belirtilebilir. 

Kişisel Başarı ve Kişisel Başarı Stratejileri 

Günümüz toplumlarında, değişen dünya düzeni ile birlikte rekabet artmış, bu yarışta hedeflerine ulaşabilen 
bireyler ve örgütlerin başarıya ulaşabilmişlerdir.  Wolman’a göre (1973) başarı kavramı, “istenilen bir sonuca 
ulaşma yönünde bir ilerlemedir” (Erdoğdu, 2006: 97).  “Başarı, genel olarak birey için anlamlı olan amaçların, 
yapılmış günlük programlarla adım adım gerçekleşmesidir” şeklinde tanımlanmıştır (Keskin ve Yapıcı, 2008: 21).  

Kişisel Başarı Olgusunun Tanımı ve Önemi  

Bireyler yeni oluşan teknolojik, sosyo-ekonomik dünyaya ayak uydurabilmek için çaba sarf ederler. Hızla değişen 
süreçleri takip etmek oldukça zor olsa da birey, karşılaştığı yeni durumları kendi mevcut bilgi ve tecrübeleri ile 
anlamaya çalışır. Eğer yeni durumları açıklamada mevcut bilgisi yetersiz kalıyor ve çelişkiler doğuruyorsa yeni 
durumun varlığını kabul ederek mevcut bilgisini değiştirmeye ve çelişkileri çözümlemeye gayret eder. Birey bu 
süreçte var olan çelişkilerinden kendi mevcut bilgi ve tecrübeleri ile kurtulmuşsa değişimlere adapte olmuş 
demektir. Bu adaptasyonu gerektiği şekilde, kendi amaçlarına yönelik olarak kullanan bireyler başarıya ulaşma 
yolunda hızla ilerlemektedirler (Gök, 2006:11-12).  

Başarı güdüsü, bireylerin amaçlarının peşinde koşmalarının temel nedenlerinden birisidir. Başarılı olmak ve bu 
ihtiyacını tatmin etmek isteyen bireylerin, örgüt amaçları doğrultusunda yönlendirilmeleri daha kolay olmaktadır 
(Kaya ve Selçuk, 2007: 175 - 176).  

Bireyler hayatlarını devam ettirebilmek için fizyolojik, güvenlik ve sosyal bazı ihtiyaçlara sahiptirler. Bireyler 
toplum içinde bu ihtiyaçlarını karşılamak için başarılı olma arzusu içerisindedirler (Şimşek, 2006:11-15).  

Başarılı ve daha üstün olmak arzusu ise başarı gereksinimi olarak adlandırılır. Başarı gereksinimi, arkadaşlarının 
saygısını kazanma, uzmanlarca onaylanma, para kazanma, kendi başına başarma isteği gibi pek çok faktörden 
oluşur. Bu faktörler günümüzde başarılı insanı tanımlarken sıkça kullanılan niteliklerdir (Umay, 2002: 148).  Bu 
açıklamalar ışığında genel olarak kişisel başarıyı; sorunun üstesinden başarı ile gelme ve kendini yeterli bulma 
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olarak tanımlanmak mümkündür (Karagöz, 2009:18).  

Başarı Faktörleri  

Başarıyı etkileyen birçok faktörden sözedilebilir. Bunların başında stres, depresyon ve tükenmişlik gelmektedir. 
Stres genel itibariyle; insanların başarısızlığa düşme ve içinde bulundukları durumu kabul edememe sıkıntısı 
çektikleri görülmektedir. Yapılan araştırmalar, optimum stres düzeyinde maksimum performansa ulaşıldığını 
göstermektedir. Optimum stres düzeyinin üzerine çıkıldığında ise, bireyde algılama seviyesinde düşme, karar 
verme güçlüğü, hafıza zayıflığı meydana gelmektedir. Bunlar ise iş kazalarını, iş tatminsizliğini ve performans 
düşüklüğünü beraberinde getireceklerdir (Kızanlıklı, 2008:12).   

Stresle oldukça fazla karıştırılan depresyonun kelime anlamı çökkünlüktür (Doksat, 2003:25). Weiner’ın başarı ve 
başarısızlık nedenlerinin algılanmasına ilişkin modelinde, başarı ile (özellikle akademik başarı ile) depresyon 
arasında ilişki olabileceği dolaylı olarak ifade edilmiştir. Weiner'e göre bireyler başarı karşısında mutluluk, güven 
ve kişisel doyum, başarısızlık karşısında ise üzüntü, hayal kırıklığı ve depresyon gibi duygusal tepkiler 
geliştirmekte ve bu duygular başarı-başarısızlık nedenlerinin algılanma biçimine bağlı olarak değişmektedir (Koç 
vd., 2004:487). Depresyonda bulunan birey dış dünya ile ilişkisini kesmiş ve bireyin hayattan pek fazla beklentisi 
kalmamış ise, özgüveni giderek zayıflayacak, kişisel başarısında düşme meydana gelecektir (Özçınar, 2011:82).   

Tükenmişlik kavramı ilk kez Freudenburg tarafından ortaya konmuş ve günümüzde kabul gören tanımı Maslach 
tarafından 1981’de yapılmıştır (Taycan vd., 2006:101). Maslach tükenmişliği; “işi gereği insanlarla yoğun bir ilişki 
içerisinde olanlarda görülen duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı sendromu” şeklinde 
tanımlar (Çağlıyan, 2007:5).  Duygusal tükenme; tükenmişliğin bireysel stres boyutunu belirtmekte ve “bireyin 
duygusal ve fiziksel kaynaklarında azalmayı” ifade etmektedir. Duyarsızlaşma; tükenmişliğin kişiler arası 
boyutunu temsil etmekte ve diğer bireylere yönelik negatif, katı tutumları ve işe karşı tepkisiz hale gelmeyi, 
düşük kişisel başarı duygusu ise; “kişinin kendisini olumsuz değerlendirme eğiliminde olmasını ifade etmektedir 
(Budak ve Sürgevil, 2005:96).  

Kişisel Başarı Stratejileri  

Bireylerin başarısızlıklarını yenmek için karşılarına çıkan zor durumla baş etme yollarını belirlemesi, başarısızlıktan 
kurtulmak için stratejiler geliştirmesi gerekmektedir. Bu sebeple, bireyleri belirledikleri hedefler doğrultusunda 
başarıya götürmesi planlanan yolların tümüne başarı stratejileri denmektedir. Bunlar genel olarak motivasyon, 
kişisel amaç ve hedef belirleme, planlama, zaman yönetimi, stres yönetimi şeklinde ifade edilebilir. 

Motivasyon; bir tanım olarak “Kişilerin bir işi başarmak için hazır olma halini” ifade eder. Motivasyon insan 
davranışlarını etkileyen, pekiştiren, örgütleyen ve gerçekleştiren bütün faktörleri içeren bir terimdir (Rahimic vd., 
2012:535536). Belli başlı motivasyon unsurları olarak ifade edebileceğimiz ücret, ekonomik güvenlik, örgütte 
bireyin kararlara katılması ve kişinin özel yaşamı ile ilgili zevk ve değerlerine saygılı davranılması, örgüt içinde 
adaletli ve disiplinli bir yönetim anlayışının olması gibi faktörler örgüt bağlılığını arttıracak, bireyi motive ederek 
performans ve başarısını yükseltecektir (Ergül, 2005:71-76).  

Başarılı olabilmek için her şeyden önce bir amaç belirlenmelidir. Bu amaç doğrultusunda bireyler gelecek 
kaygılarından kurtulur, belirlenen kariyer haritasında hangi yola yöneleceklerine karar verme aşamasına geçmiş 
bulunurlar. Kişiler yetenek ve gelecek ile ilgili beklentilerine göre bir amaç belirleyip, o amaca ulaşmak için bütün 
seçenekleri göz önünde bulundurmaları aslında kariyer planlamadan başka bir şey değildir.  

Plan, bireylerin bugünden, gelecekte nereye ulaşmak istediğini ve neleri gerçekleştirmek istediğini 
kararlaştırmasıdır. Karar vermekle plan yapmak birbirine yakın kavramlar olsa da aralarındaki en önemli farklılık; 
planın birden fazla kararı içermesi ve kararlar toplamı olmasıdır. Planlama ise planı ortaya çıkarmak için sarf 
edilen gayretleri kapsayan süreci ifade eder (Budak ve Budak, 2004:279). Plan bir sonuç, planlama ise bir süreçtir 
(Erdoğan, 2009:82). Etkili ve başarılı bir planlama süreci için dört aşama gerekmektedir. Bunlar misyon açıklama 
ve vizyon belirlemek, amaç ve hedeflerin belirlenmek, amaçlara giden alternatifleri belirlemek ve son aşama ise 
alternatif arasından seçim yapmaktır.  

Zamanın etkin ve verimli kullanımının temel şartı, iyi yönetilmesidir. Örgütsel yaşamın önemli bir parçası olan 
yöneticiler zamanlarını doğru yönetemiyorlarsa hiçbir şeyi doğru yönetmiş sayılmazlar. Özellikle örgütsel 
faaliyetlerin yürütülmesine ayırdıkları zamanı etkin biçimde kullanmaları gerekir (Yılmaz ve Aslan, 2002:43).  

Stres çağımızda her bireyin belli dönemlerde karşılaştığı bir sorundur. Özellikle son zamanlarda bireylerin kendi 
hobi ve zevkleri için zaman ayırmak yerine, hızla gelişen dünyada diğer bireylerden farklı ve onlara karşı üstün 
olma çabası halinde olmaları, bu amaçla da sürekli rekabet halinde çeşitli seminer, kurs vb. uygulamalara 
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katılmaları insanlar üzerinde yoğun bir kaygı ve bıkkınlık hissi oluşturmaktadır. Bu bıkkınlık ve aşırı kaygı durumu 
stres olarak tanımlanabilmektedir. Jeremy Stranks’a göre stres; “çevreden ya da bireyin kendi kendine 
oluşturduğu tehditlere karşı, bireyin oluşturduğu tepkidir” (Yurtsever, 2009:68). Cüceloğlu’na göre stres “bireyin 
fizik ve sosyal çevrede uyumsuz koşullar nedeniyle, bedensel ve psikolojik sınırlarının ötesinde harcadığı 
gayrettir” (Çetinkaya, 2010:8).  

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, bireysel kariyer planlama ile kişisel başarı algısı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Ayrıca bu 
kavramların alt boyutları açısından birbirleriyle ilişkileri araştırılmıştır. Bununla beraber araştırmanın diğer amacı, 
demografik değişkenler açısından gruplar arasında farklılıkların olup olmadığını incelemektir. Araştırmada ilave 
olarak kişilik tipleri ile kişisel başarı boyutları bakımından farklılıklar tespit edilmiştir.  

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni olarak Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi seçilmiştir. Fakülte 
kapsamında bulunan işletme, iktisat, maliye, uluslararası ticaret ve finansman, kamu yönetimi, ekonometri ve 
çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler bölümünde öğrenim görmekte olan son sınıf öğrencileri araştırmanın 
evreni olarak alınmıştır. Örneklem olarak ise; yukarıda adı geçen bölümlerde öğrenim görmekte olan 1048 son 
sınıf öğrencisinden rastgele seçilmiş 210 öğrenci ele alınmıştır.  

Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Araştırmaya başlarken daha önceden yapılmış çalışmalar incelenerek, bu çalışmada test edilmek üzere on bir 
adet hipotez oluşturulmuştur.  

H1: Kariyer planlama ile kişisel başarı arasında ilişki vardır.  

H2: Kariyer planlama boyutları ile kişisel başarı boyutları arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

H3: Cinsiyet ile kariyer planlama boyutları arasında bir farklılık vardır.  

H4: Cinsiyet ile kişisel başarı boyutları arasında bir farklılık vardır.  

H5: Üniversite öğrencilerinin yaşları ile kariyer planlama boyutları arasında farklılık vardır.  

H6: Üniversite öğrencilerinin yaşları ile kişisel başarı boyutları arasında farklılık vardır.  

H7: Kişilik tipleri ile hırslı olma ve başarma arasında farklılık vardır.  

H8: Kişilik tipleri ile bireysel sorumluluk alma arasında farlılık vardır.  

H9: Kişilik tipleri ile odaklanma arasında farklılık vardır.  

H10: Kişilik tipleri ile üstünlük ve farklı olma arasında farklılık vardır.  

H11: Kariyer planlamanın kişisel başarı üzerinde etkisi vardır.  

Araştırmanın modeli tanımlayıcı model olup aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. 
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Şekil 1: Araştırma Modeli 

Modelde, araştırma hipotezleri ile incelenmek istenen ilişkiler ifade edilmiştir. Buna göre; kariyer planlama ve 
kişisel başarı ile bunların boyutları birbirleri ile ilişkilendirilmiştir. Korelasyon analizi kullanılarak kariyer 
planlamanın dört boyutu ve kişisel başarının dört boyutu analize tabi tutulmuştur. H2 hipotezi bu boyutların 
birbirleri ile anlamlı bir ilişki içerisinde olup olmadığını test etmek üzere kurulmuştur.  Aynı şekilde katılımcılara 
ait demografik özellikler ile bu boyutlar arasında anlamlı farklılık olup olmadığı da araştırılmak istenmiştir. Bunun 
için ise, pek çok hipotez kurulmuş, yaş, cinsiyet, kişilik tipleri gibi demografik özellikler ile kariyer planlama ve 
kişisel başarı boyutları arasında anlamlı farklılıklar aranmıştır. Son olarak kariyer planlamanın kişisel başarı 
üzerinde etkisinin varlığı araştırılmıştır. Regresyon analizi kullanılan bu hipotez testinde, kariyer planlamada 
meydana gelen artışın kişisel başarıda yapacağı değişiklik saptanmaya çalışılmıştır.  

Verilerin Toplanması ve Analiz Edilmesi 

Araştırmada kullanılmak üzere üç bölümden oluşan bir anket hazırlanmıştır. Anketin hazırlanmasında, Hasan 
Turgut Erdoğan’ın “Bireysel Kariyer Planlama İle Kişisel Başarı Arasındaki İlişkiye Yönelik Dumlupınar 
Üniversitesi’nde Bir Uygulama” isimli yüksek lisans tezinden yararlanılmıştır (Erdoğan, 2009).  

Anket soruları hazırlanırken, kariyer planlama soruları dört boyut üzerinden oluşturulmuştur. Bunlar; kendini 
değerlendirme, fırsatları tanıma, hedefleri belirleme ve plan oluşturma şeklindedir. Kişisel başarı soruları ise; 
hırslı olma ve başarma, üstünlük ve farklı olma, odaklanma ve bireysel sorumluluk alma olarak dört boyut 
şeklinde belirlenmiştir.  

Araştırmanın güvenilirlik analizi yapılırken, katılımcılara verilen anketlerde bulunan bölümler tek tek analiz 
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edilmiştir. Birinci bölümdeki kariyer planlama ile ilgili yirmi soru güvenilirlik analizine tabi tutulmuş, Cronbach 
Alpha değeri ilk yirmi soru için 0.759 bulunmuştur. Anketin ikinci kısmı kişisel başarı faktörlerini ölçmeye dayalı 
on dört sorudan oluşmaktadır. Bu on dört soru kullanılan güvenilirlik analizi sonucu 0.762 Cronbach Alpha değeri 
ile güvenilir bulunmuştur.  

Araştırmada verilen cevapların analiz edilebilmesi için SPSS programı kullanılmıştır. Araştırmada Pearson 
Korelasyon, T Testi, Güvenilirlik ve Anova Analizleri kullanılmıştır.  

Araştırmanın Varsayımları ve Sınırlılıkları  

Araştırmaya katılanların araştırmada kullanılan veri toplama araçlarına doğru cevaplar verdikleri kabul 
edilmektedir. Araştırmaya katılan katılımcıların, kariyer planlama hakkında bilgi sahibi oldukları kabul 
edilmektedir. Kullanılan ölçeklerin, araştırma konusu olan kariyer planlama ve kişisel başarı arasındaki ilişkiyi 
ölçmeye yönelik olduğu kabul edilmektedir.  

Araştırma evreni, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme, İktisat, Maliye, Uluslararası 
Ticaret ve Finansman, Kamu Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümleriyle sınırlıdır. 
Araştırma verileri, araştırma için kullanılan veri toplama araçlarında yer alan ölçeklere göre sınırlıdır. *Araştırma 
sırasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan öğrencilerin tamamına ulaşılamamıştır. 
Araştırma evreninin (Pamukkale Üniversitesi Öğrencileri) geniş olması nedeniyle hazırlanan anket yalnızca İİBF 
öğrencilerine uygulanabilmiştir.  

BULGULAR  

Araştırmada elde edilen demografik bulgular ve hipotez bulguları ayrı başlıklarda değerlendirilmektedir. 

Demografik Bulgular  

Araştırmaya katılan 210 öğrencinin %54,8 ile büyük bir çoğunluğu 22-24 yaş aralığında, %51.9’u kadın, %14.3ü 
işletme, %13.8i iktisat, %13.3ü Uluslararası ticaret ve finansman, %17.1i kamu yönetimi ve Siyaset Bilimi, %11.9u 
ekonometri, %16.2si çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler bölümünde eğitim görmektedir. 

Katılımcı öğrencilerin %56.2lik kısmı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak istediklerini ifade etmişlerdir. 
A tipi kişiliğe sahip olduklarını düşünen katılımcılar toplam katılımcı sayısının %56.2sini oluşturmaktadır. A tipi 
öğrenci davranışlarının bazıları, daha önce yapılmış olan çalışmalarda, sabırsızlık, titizlik ve acelecilik olarak 
belirlenmiştir. 

B tipi kişiliğe sahip olduklarını düşünen öğrenciler ise; toplam katılımcı sayısının %43.8ini oluşturmaktadır. B tipi 
kişilik özelliklerini tanımlayan bazı özellikler ise; sabırlı, rahat, her şey için zamanı olduğuna inanan, asla acele 
etmeme davranışını gösteren kişilik özellikleridir.   

Hipotezlere İlişkin Bulgular  

Araştırmada kullanılan her bir faktör, korelasyon analizine tabi tutulmuş, kariyer planlama ve kişisel başarı 
arasında ilişkinin varlığı saptanmaya çalışılmıştır. Analizlere geçilmeden önce tüm sorular kendi içlerinde 
gruplandırılmıştır. Faktörlere göre gruplandırılan anket sorularının daha sonra ortalamaları alınarak analizde 
kolaylık sağlaması amaçlanıştır. Kariyer planlama sorularının ve kişisel başarı sorularının da ayrı ayrı ortalamaları 
alınmıştır. İlişkiyi saptamak için bazı hipotezler oluşturulmuştur.  

H1: Kariyer planlama ile kişisel başarı arasında ilişki vardır.  

Tablo 1. Kariyer Planlama ve Kişisel Başarı İlişkisi  
   Kariyer  Başarı  

Kariyer                Güvenilirlik Katsayısı  
  Anlamlılık  

1  
  

  

Başarı                    Güvenilirlik Katsayısı                     
Anlamlılık  

,517”  
,000  

1  
  

Tabloda görüldüğü üzere, kariyer planlama ile kişisel başarı arasında 0.517 anlamlılık düzeyinde, orta kuvvette ve 
olumlu bir ilişki tespit edilmiştir. Diğer bir anlatımla, kariyer planlamada meydana gelecek artış, kişisel başarıda 
da artışı sağlayacaktır. H1 hipotezi kabul edilmiştir.  

H2: Kariyer planlama boyutları ile kişisel başarı boyutları arasında anlamlı bir ilişki vardır.  
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    Tablo 2: Kariyer Planlama Boyutları ve Kişisel Başarı Boyutları Arasındaki İlişki  
  1   2   3   4   5   6  7  8  

1 kendini değerlendirme  1                

2 fırsatları tanıma  ,208”  1              
3 hedef belirleme  ,420”  ,423”  1            
4 plan oluşturma  ,392”  ,387”  ,682”  1          
5 hırslı olma ve başarma  ,324”  ,035  ,358”  ,348”  1        

6 üstünlük ve farklı olma  ,471”  ,238”  ,348”  ,304”  ,155’  1      

7 odaklanma  
  

,334”  ,174’  ,344”  ,324”  ,642”  ,244”  1    

8 bireysel sorumluluk  ,280”  ,032’  ,151’  ,171’  ,628”  ,155’  ,523”  1  

(‘) 0.05 düzeyinde anlamlılık, (“) 0.01 düzeyinde anlamlılık  

Yukarıdaki tabloda, kariyer planlama boyutları ve kişisel başarı boyutlarının birbirleriyle olan ilişkisi açıklanmaya 
çalışılmıştır. Tablodaki değerlere bakıldığında, 1 numara ile ifade edilen kendini değerlendirme boyutudur. 2 
numara, fırsatları tanıma, 3 numara, hedef belirleme ve 4 numara da plan oluşturma boyutudur. Bunlar kariyer 
planlamanın boyutlarını oluşturmaktadır.   

İkinci grupta ise, 5 numara hırslı olma ve başarma,6 numara üstünlük ve farklı olma, 7 numara odaklanma ve 8 
numaralı değişkende bireysel sorumluluk alma gibi kişisel başarı boyutları yer almaktadır.  

Elde edilen verilere göre, kendini değerlendirme ve hırslı olma ve başarma arasında 0.324 anlamlılık düzeyinde 
bir ilişki çıkmıştır. Anlamlı ilişki çıkmış olması, bu iki boyuttan herhangi birinde meydana gelen değişmelerin 
değerini etkileyeceğini ifade etmektedir. Kendini değerlendirme ile üstünlük ve başarı arasında 0.471 anlamlılık 
düzeyinde anlamlı ve olumlu bir ilişki çıkmıştır. Bireylerin kendilerini değerlendirip tanıma düzeylerinin artması 
diğer kişilere karşı üstün özelliklerinin farkına varmasını kolaylaştıracak başarısının artmasını sağlayacaktır. 
Kendini değerlendirme ve odaklanma arasında 0.334 anlamlılık düzeyinde anlamlı ve olumlu bir ilişki çıkmıştır. 
Kendini değerlendirme ile bireysel sorumluluk alma arasında 0.280 anlamlılık düzeyinde anlamlı ve olumlu bir 
ilişki çıkmıştır. Buradan hareketle, bu olumlu ilişkiyi kariyer planlamada kendini değerlendirme faktöründe artış 
olması halinde, kişisel başarı faktörlerinin tamamında farklı seviyelerde artış meydana gelmektedir şeklinde 
yorumlayabiliriz. Tabloya göre kariyer planlama boyutlarındaki değişimler kişisel başarı boyutlarını da olumlu 
yönde etkilemekte, kişisel başarı düzeyinde artış meydana getirmektedir. H2 hipotezi kabul edilmiştir.  

H3: Cinsiyet ile kariyer planlama boyutları arasında bir farklılık vardır.  

Tablo 3: Cinsiyet İle Kariyer Planlama Boyutları Arasındaki Farklılık  
Cinsiyet    Katılımcı  

Sayısı  
Ortalamalar  Anlamlılık  

Kendini Değerlendirme  Erkek  
Kadın  

101  
109  

3,82  
3,98  

,575  

Fırsatları Tanıma  Erkek 
Kadın  

101  
109  

3,42  
3,45  

,715  
  

Hedef Belirleme  Erkek 
Kadın   

101  
109  

3,56  
3,60  

,160  

Plan Oluşturma  Erkek 
Kadın  

101  
109  

3,54  
3,51  

,829  

H3 hipotezi test edilirken grup istatistikleri de analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, kendini değerlendirme 
faktörüne erkek katılımcıların verdiği cevapların ortalaması 3,8 iken; kadın katılımcıların cevaplarının ortalaması 
3,9 olarak karşımıza çıkmıştır. Buradan hareketle, kadın katılımcıların kendilerini değerlendirme ile ilgili sorulara 
erkek katılımcılara göre yakın değerli cevaplar verdikleri görülmüştür. Fırsatları değerlendirme sorularına yine 
kadın katılımcıların cevaplarını erkek katılımcılara göre yüksek değerli olarak verdikleri görülmektedir. Hedef 
belirleme sorularında ise diğer iki faktörün sonuçlarına benzer sonuçlar alınmıştır. Ancak; plan oluşturma 
evresinde kadın katılıcıların erkek katılımcılara göre daha düşük fakat yine yakın değerli cevaplar verdikleri 
gözlenmiştir.  
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Tabloda ortalamaları verilen kadın ve erkek katılımcıların kariyer planlama boyutları ile ilişkili sorulara verdikleri 
cevapların t testi ile analizine yer verilmiştir. Bu analiz ile, p<0,05 anlamlılık düzeyine göre elde edilen sonuçlar 
kariyer planlama boyutları ile katılımcıların demografik özelliklerinden biri olan cinsiyet ile aralarında anlamlı bir 
farklılık gözlenmemiştir. Bu da kariyer planlamanın kendini değerlendirme, fırsatları tanıma ve diğer 
boyutlarından hiçbirinin kadın ya da erkek katılımcılar arasında farkı olmadığını göstermektedir. H3 hipotezi 
reddedilmiştir.  

H4: Cinsiyet ile kişisel başarı boyutları arasında bir farklılık vardır.  

Tablo 4: Cinsiyet İle Kişisel Başarı Boyutları Arasındaki Farklılık  
Cinsiyet  

 
Katılımcı  

Sayısı  
Ortalama  Anlamlılık  

Hırslı Olma  Erkek 
Kadın  

101  
109  

3,53  
3,81  

,558  

Üstünlük Farklı Olma  Erkek 
Kadın  

101  
109  

3,78  
3,90  

,798  

Odaklanma  Erkek 
Kadın  

101  
109  

3,64  
3,88  

,282  

Sorumluluk Alma  Erkek 
Kadın  

101  
109  

3,48  
3,62  

,627  

Tabloda kişisel başarı ile ilgili sorulara, erkek ve kadın katılımcıların verdikleri cevapların ortalamalarını 
göstermektedir. Kadın katılımcılar, hırslı olma ve başarma ile ilgili sorulara erkek katılımcıların verdikleri 
cevaplara göre daha yüksek değerli cevaplar vermişlerdir. Erkek katılımcılar 3.53 ortalamaya sahip iken; kadın 
katılımcıların 3.81 ortalamaya sahip oldukları görülmüştür. Üstünlük ve farklı olma, odaklanma ve bireysel 
sorumluluk alma boyutlarında da kadın katılımcıların cevapları, erkek katılımcılara göre yüksek ortalamaya sahip 
olarak görülmüştür. Buna göre, kadın katılımcıların kişisel başarının tüm boyutlarında kendilerine yüksek değerli 
puanlar verdikleri, kendilerini tüm boyutlar için başarılı gördükleri söylenebilmektedir.  

Verilerin analizinde kullanılan t testi sonuçlarına göre; her ne kadar ortalamalarda kadın katılımcıların cevapları 
daha yüksek çıkmış olsa da p<0,05 anlamlılık düzeyine göre kadın ve erkek katılımcılar arasında kişisel başarının 
tüm boyutlarında anlamlı bir farklılık görülmemektedir.   

H5: Üniversite öğrencilerinin yaşları ile kariyer planlama boyutları arasında farklılık vardır.  

Tablo 5: Üniversite Öğrencilerinin Yaşları ile Kariyer Planlama Boyutları Arasındaki Farklılık  
  Katılan  

Sayısı  
Ortalama  Anlamlılık  

Kendini Değerlendirme    19 -21 
22-24 

25+ 
Toplam 

65  
115  
30  

210  

3,88  
3,91  
3,92  
3,90  

,905  

Fırsatları Tanıma  19-21 
22-24 
25+  

Toplam  

65  
115  
30  

210  

3,51  
3,37  
3,51  
3,43  

,256  

Hedef Belirleme   19-21 
22-24 
25+  

Toplam  

65  
115  
30  

210  

3,52  
3,56  
3,74  
3,58  

,248  

Plan Oluşturma  19-21 
22-24 
25+  

Toplam  

65  
115  
30  

210  

3,52  
3,52  
3,60  
3,53  

,792  

Araştırma için hazırlanan ankette bulunan demografik sorulardan bir tanesi de katılımcıların yaşlarının sorulduğu 
sorudur. Bu soruda üç seçenek olması sebebiyle bu hipotezin analizi Anova testi ile yapılmıştır. Yukarıdaki 
tabloda, Anova testi sonuçları görülmektedir. Tabloya göre; katılımcıların sorulara verdikleri cevapların 
ortalamalarına bakıldığında cevapların birbirlerine oldukça yakın olduğu, cevaplar içerisinde kariyer planlama 
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boyutları ile ilgili sorulara verilen cevapların, yaş grupları içinde farklılık göstermediği görülmüştür. Kariyer 
planlamada kendini değerlendirme boyutunda p<0.05 anlamlılık düzeyinde 0,905 düzeyinde, fırsatları tanıma 
boyutunda 0,256 düzeyinde, hedef belirleme boyutunda 0,248 düzeyinde, plan oluşturma boyutunda 0,792 
düzeyinde farklılık olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak; katılımcıların yaşları ile kariyer planlama boyutları 
arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir. H5 hipotezi reddedilmiştir.  

H6: Üniversite öğrencilerinin yaşları ile kişisel başarı boyutları arasında farklılık vardır.  

      Tablo 6: Öğrencilerin Yaşları İle Kişisel Başarı Boyutları Arasındaki Farklılık  
   Katılımcı  

Sayısı  
Ortalamalar  Anlamlılık  

Hırslı Olma  19-21  
22-24  
25+ Toplam  

65  
115  
30  

210  

3,49  
3,80  
3,60  
3,68  

,017  

Üstünlük Farklı Olma  19-21  
22-24  
25+ Toplam  

65  
115  
30  

210  

3,78  
3,88  
3,85  
3,84  

,618  

Odaklanma  19-21  
22-24  
25+ Toplam  

65  
115  
30  

210  

3,66  
3,83  
3,73  
3,76  

,309  

Sorumluluk Alma  19-21  
22-24  
25+ Toplam  

65  
115  
30  

210  

3,33  
3,71  
3,45  
3,55  

,010  

Yukarıdaki tablo, kişisel başarı boyutları ile ilgili sorulara farklı yaş grupları tarafından verilmiş olan cevapların 
ortalamalarını ve yapılan Anova analizi sonuçlarını ifade etmektedir. Tabloya göre kişisel başarı boyutlarının 
tamamına en yüksek değerli cevapları vermiş olanlar 22-24 yaş aralığında bulunan katılımcılardır. Buradan, 22 ile 
24 yaş arasındaki katılımcıların, hırslı olma ve başarma, üstünlük ve farklı olma, odaklanma ve bireysel sorumluluk 
alma boyutlarında kendilerini daha yeterli gördükleri söylenebilmektedir.  

Araştırmada yapılan Anova testi sonuçlarına göre, kişisel başarı boyutları ile ilgili sorulara verilen cevaplar 
arasında, katılımcıların yaş gruplarına göre verdikleri cevapların p<0.05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterdikleri 
sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların verdikleri cevaplara bakıldığında, hırslı olma ve başarma boyutunda 0,017 
anlamlılık düzeyi ve sorumluluk alma boyutunda 0,010 anlamlılık düzeyinde farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. 
Üstünlük ve farklı olma ve odaklanma boyutlarında ise 0,05 anlamlılık düzeyinin üstünde sonuçlar elde 
edildiğinden bu boyutlarda farklılık olmadığı görülmektedir. Buradan hareketle farklı yaş gruplarının hırslı olma 
ve başarma ile bireysel sorumluluk almada diğerlerinden farklı bir tutum sergiledikleri söylenebilmektedir. Sonuç 
olarak H6 hipotezi farklı yaş grupları için hırslı olma ve başarma ve bireysel sorumluluk alma boyutları için kabul 
edilmiştir.  

H7: Kişilik tipleri ile hırslı olma ve başarma arasında farklılık vardır.  

Tablo 7: Kişilik Tipleri İle Hırslı Olma ve Başarma Arasındaki Farklılık  
Kişilik Tipleri   Katılımcı  

Sayısı  
Ortalamalar  Anlamlılık  

Hırslı Olma ve Başarma  A Tipi B 
Tipi  

118  
92  

3,91  
3,38  

,497  

Tabloda farklı kişilik tiplerindeki katılımcıların hırlı olma ve başarma boyutu ile ilgili sorulara verdikleri cevapların 
ortalamaları verilmiştir. Buna göre A tipi kişiliğe sahip olan katılımcıların verdikleri cevapların ortalamaları, B tipi 
kişiliğe sahip olan katılımcıların verdikleri cevapların ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Buradan hareketle, A tipi kişiliğe sahip katılımcıların, kendilerini daha hırslı olarak gördükleri anlaşılmaktadır.  

Yukarıdaki tablo, t testi sonuçlarını ifade etmektedir. Kişilik tipleri ile ilgili literatürde A tipi kişiliğe sahip bireylerin 
hırslı ve azimli oldukları görülmüştür. Tabloda ise; p<0.05 anlamlılık düzeyine göre, A ve B kişilik tiplerinin hırslı 
olma ve başarma düzeylerinde anlamlı bir farklılık yoktur. Çalışmaya katılan A tipi kişiliğe sahip olan katılımcılar, 
B tipi kişiliğe sahip olanlara göre daha fazla hırslı olma ve başarma ihtiyacı içinde bulunmamaktadırlar. Dolayısı 
ile H7 hipotezi reddedilmiştir.  
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H8: Kişilik tipleri ile üstünlük ve farklı olma arasında farklılık vardır.  

Tablo 8: Kişilik Tipleri İle Üstünlük ve Farklı Olma Arasında Farklılık  
Kişilik Tipleri   Katılımcı  

Sayısı  
Ortalamalar  Anlamlılık  

Üstünlük ve farklı olma  A Tipi 
B Tipi 

118  
92  

3,84  
3,85  

,703  

Tabloya göre, kişisel başarı boyutlarından olan üstünlük ve farklı olma sorularına verilen cevapların ortalamaları 
verilmiştir. B tipi kişiliğe sahip katılımcıların verdikleri cevapların ortalamaları ile A tipi kişiliğe sahip olan 
katılımcıların verdikleri cevapların ortalamalarının birbirlerine oldukça yakın olduğu görülmektedir. A tipi kişiliğe 
sahip katılımcıların sayısının fazla olduğuna dikkat çekilecek olursa, B tipi kişiliğe sahip katılımcıların onlara göre 
daha yüksek değerli yanıtlar verdikleri söylenebilmektedir.  

Tabloda üstünlük ve farklı olma boyutuna verilen cevapların kişilik tiplerine göre t testi sonuçları görülmektedir. 
P<0.05 anlamlılık düzeyine göre farklı kişilik tiplerinin üstünlük ve farklı olma boyutuna verdikleri cevaplar 
arasında anlamlı bir farklılık yoktur. H8 hipotezi reddedilmiştir.  

H9: Kişilik tipleri ile odaklanma arasında farklılık vardır.  

Tablo 9: Kişilik Tipleri İle Odaklanma Arasındaki Farklılık  
Kişilik Tipleri  Katılımcı Sayısı  Ortalamalar  Anlamlılık  
Odaklanma  A Tipi 

B Tipi  
118  
92  

3,97  
3,50  

,717  

Tabloda verilen değerler, katılımcıların kişisel başarı boyutu olan odaklanma sorularına verdikleri cevapların, 
kişilik tiplerine göre ortalamaları verilmiştir. A tipi kişiliğe sahip katılımcıların cevaplarının ortalamaları, B tipi 
kişiliğe sahip katılımcıların verdikleri cevapların ortalamasından daha büyük bir ortalamaya sahiptir. Literatüre 
göre, B tipi kişiliğe sahip katılımcıların, A tipi kişiliğe sahip katılımcılara göre daha fazla odaklanma sorunu 
yaşadıkları görülmektedir. Ancak buradaki katılımcıların dağılımlarının birbirlerine yakın olmamaları nedeniyle, 
elde edilen sonuçlar için b A tipi kişiliğe sahip katılımcıların daha düşük değerli cevaplar verebilecekleri de göz 
önüne alınmıştır.  

P<0.05 anlamlılık düzeyine göre, yapılan t testi sonucunda yukarıdaki veriler elde edilmiştir. Çıkan sonuçlara 
göre, 0.717 anlamlılık düzeyine ulaşılması sebebiyle H9 hipotezi reddedilmiştir.  

H10: Kişilik tipleri ile bireysel sorumluluk alma arasında farklılık vardır.  

Tablo 10: Kişilik Tipleri İle Bireysel Sorumluluk Alma Arasındaki Farklılık  
Kişilik Tipleri  Katılımcı  

Sayısı  
Ortalamalar  Anlamlılık  

Sorumluluk Alma   A Tipi 
B Tipi  

118  
92  

3,80  
3,23  

,167  

Tabloda A ve B tipi kişiliğe sahip olan katılımcıların, kişisel başarı boyutlarında biri olan bireysel sorumluluk alma 
ile ilgili sorulara verdikleri cevapların ortalamaları verilmiştir. Buna göre, A tipi kişiliğe sahip katılımcıların 
verdikleri cevapların ortalamaları, B tipi kişiliğe sahip katılımcıların cevaplarının ortalamasından daha büyüktür.   

P<0.05 anlamlılık düzeyinde, A ve B tipi kişiliğe sahip katılımcıların bireysel sorumluluk boyutunda anlamlı bir 
farklılıkları olmadığı görülmüştür. A tipi kişiliğe sahip katılımcıların B tipi kişiliğe sahip katılımcılara göre daha fazla 
bireysel sorumluluk alma davranışı içinde bulunmaları beklenmekteyken analiz sonucunda 0,167 anlamlılık 
düzeyi elde edilmiş olması ile farklılığın olmadığı görülmüştür. Dolayısı ile H10 hipotezi reddedilmiştir.  

H11: Kariyer planlamanın kişisel başarı üzerinde etkisi vardır.  

Tablo 11: Kariyer Planlamanın Kişisel Başarı Üzerine Etkisi  
Model   Katsayılar  Anlamlılık  

Sabit Kariyer Planlama  1.669  
,568  

.000  

.000  

Yukarıdaki tablo regresyon analizi sonuçlarını ifade etmektedir. Burada kariyer planlamanın kişisel başarı 
üzerinde etkisinin olup olmadığı araştırılmak istenmiştir. Eldeki verilerin p<0.05 düzeyine göre anlamlı olduğu 
görülmektedir. Buna göre; Başarı= 1.669+ (0.568 x kariyer) şeklinde formülize edilmektedir. Bu formüle göre, 
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kariyer planlamadaki 1 birimlik değişmenin 1.669 sabit değer üzerine 0.586 birimlik değişmeye neden olacağı 
görülmüştür. Dolayısı ile H11 hipotezi kabul edilmiştir.  

SONUÇ  

Bu çalışmada bireysel kariyer planlama ile üniversite öğrencilerinin başarı algısı arasındaki ilişkinin açıklanması 
amaçlanmıştır. Literatürde açıklanmaya çalışılan bireysel kariyer planlamanın kişisel başarıyı da beraberinde 
getireceği varsayımı test edilmek istenmiştir.  

Çalışmanın araştırma bölümündeki demografik özelliklerden öğrencilerin çalışmak istedikleri sektörler ile ilgili 
elde edilmiş olan sonuçlara göre, ankete katılan öğrencilerin %56,2 sinin kamu sektöründe çalışmak istedikleri 
görülmüştür. Öğrencilerin kamuda çalışmak istemelerinin başlıca sebeplerinden birinin özel sektöre olan ilginin 
azlığı olduğu düşünülürse, fakülte genelindeki bölümlerde öğrencilerin özel sektör ile ilgili bilgisinin az olduğu 
varsayılmaktadır. Bu sebeple, öğrencilerin fakülte yönetimince ileride seçebilecekleri meslekler hakkında 
seminer vb. yöntemlerle bilgilendirmeleri öğrencilerin menfaatine olacaktır.   

Literatürde bahsedilen ve aralarında farklılık olduğu görüşünün hâkim olduğu kişilik tipleri ya da cinsiyet 
özelliklerinin kariyer planlama ve kişisel başarı boyutları ile anlamlı bir ilişkisinin olmadığı görülmüştür. Bu 
farklılığın sebeplerinin neler olduğunun saptanması kişilik özelliklerinin daha iyi araştırılmasını sağlayacaktır. 
Bireylerin kişilik tiplerinin analizine önem verilmeli ve kendi karakter ve yeteneklerine uygun meslekler seçmeleri 
konusunda yol gösterilmelidir.  

Kariyer planlama yapılırken, bireylerin ve fakültenin ortak çabaları ile yine bireyler için SWOT analizi yapılması 
planlamayı kolaylaştıracaktır. Kariyer planlama boyutlarından olan kendini tanıma aşamasının tamamlanması, iyi 
bir SWOT analizi ile mümkün olmaktadır. SWOT analizi bireyin güçlü ve zayıf yönlerinin yanı sıra çevrelerindeki 
fırsatları ve tehditleri de görmeleri ve değerlendirmelerini sağlamaktadır.  

Bu sayede bireylerin sahip olmak istedikleri mesleklerin seçimi daha kolay olacaktır. SWOT analizi yapmış olan 
birey için kendine uygun bir kariyer planı yapmak ve uygulama oldukça kolaylaşacaktır.  

Fakülte hatta üniversite bünyesinde gerçekleştirilen kariyer günlerinin öneminin öğrenciler arasında daha iyi 
anlaşılabilmesi için gerek el ilanları gerekse afiş ve broşürler kullanılarak öğrencilerin bu konuda bilgilendirilmesi 
sağlanmalıdır. Bireylerin çeşitli iş alanlarına ait firmaların temsilcileri ile görüşmeleri onların farklı meslek dalları 
hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır. Kariyer günlerinin etkin kullanımı ile öğrencilerin ilerideki meslek 
seçimlerini yapmaları ve bu konuda yönlendirilmeleri daha kolaylaşmaktadır.   

Araştırmada elde edilen kişisel başarı ve boyutları ile kariyer planlama ve boyutları arasındaki ilişkinin varlığına 
dikkat edilmeli, aralarındaki pozitif etki değerlendirilmeli, kariyer planlama ile kişisel başarının birbirinden 
bağımsız iki süreç olduğu düşünülmemelidir.  

Kariyer planlamanın kişisel başarı üzerinde etkisinin olduğunun saptanması, kariyer planlamanın bireyi başarıya 
götüren süreçlerden biri olduğunun göstergelerinden birisidir. Kariyer planlamada bireyin kendini tanıması hırslı 
ve başarılı olma ihtiyacı ya da üstünlük ve farklı olma eğilimlerini daha rahat yönetebilmesini sağlayacaktır. 
Bireylerin kendilerini tanıma, alternatif fırsatlarını görüp değerlendirme, kendilerine hedef koymaları ve nasıl 
ulaşacaklarını planlamaları, kendisine hangi konularda hırslı, hangi konularda üstünlük ve farklı olmaya eğilimli, 
odaklanma sorunu yaşadıkları yerleri fark etmeleri ve bireysel sorumluluk gerektiren işleri daha rahat yerine 
getirebilecek donanıma sahip olmalarını sağlamaktadır. Bu da gerek iş gerekse özel yaşamlarında krizleri çabuk 
atlatma ve başarıya ulaşma imkânı sağlayacaktır.  
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ÖZ 

Son yıllarda meydana gelen finansal skandalların ülke ekonomilerinde derin yaralar açması finans kuruluşlarının 
önemini artırmış olup ülkelerin dünya ekonomisindeki duruşuna yön vermesi üzerinde önemli etki yaratmıştır. 
Türkiye ekonomisi içerisinde bankalardaki kamu ve özel ayrımının ekonomiye yarattığı katma değer bu anlamda 
önemli bir merak konusu oluşturmuştur. Bu anlamda bankaların sosyal, çevresel ve ekonomik değerleri; GRI4 
düzenlemelerinin oluşturulmasına yol açmış ve çeşitli araştırmaların yapılmasına zemin hazırlamıştır. Bu 
kapsamda Türkiye’de bulunan 14 bankanın sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirmek için önce 
oluşturulan GRI4 (Küresel Raporlama Girişimi) verileri içerik analiz yöntemi kullanılarak 14 banka için belirlenen 
31 adet değişken doğrultusunda sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik performansları değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Bankacılık Sektörü, Performans Değerleme, İçerik Analizi 

CONTENT ANALYSIS OF SUSTAINABILITY PERFORMANCE OF TURKISH BANKING SECTOR IN GRI4 AXIS 

ABSTRACT 

The fact that the financial scandals that occurred in recent years caused deep wounds in the national economies 
increased the importance of financial institutions and had a significant impact on the direction of the countries' 
stance in the world economy. The added value created in the economy of discrimination in public and private 
banks in Turkey's economy has been an important subject of curiosity in this regard. In this sense, the social, 
environmental and economic values of banks; It led to the establishment of GRI4 regulations and paved the way 
for various researches. In this context, in Turkey 14 banks that were created before to assess the sustainability 
performance GRI4 (Global Reporting Initiative) set for 14 banks using the data content analysis of 31 pieces 
variable in accordance with social, environmental and economic sustainability performance is evaluated. 

Keywords: Sustainability, Bankıng Sector, Performance Evaluation, Content Analysis 

GİRİŞ 

Finans kuruluşları içerisinde yer alan bankacılık sektörü günümüz ekonomik ortamında ülkelerin önemli bir 
ekonomi silahı olarak karşımıza çıkmakta olup gelişen teknoloji ve internet ağının yaygın bir şekilde kullanılmaya 
başlanılması bankacılık sektörünün ilerlemesi ve genişlemesi açısından son derecede önemli bir paya sahiptir.  

Bu çalışmada Türkiye’de bankacılık sektöründe yer alan 14 bankanın 2013-2018 yılları arasında açıkladıkları 
sürdürülebilirlik raporlamaları ve faaliyet raporlamaları incelenmiştir. Bu raporlar doğrultusunda ilk öncelikle Grı4 
(Küresel Raporlama Girişimi) verileri olarak 58 genel 94 kendine özgü toplamda 152 unsur bankacılık sektörünün 
amaçları doğrultusunda tekrardan düzenlenmiştir. Tekrardan düzenlenen veriler her bankanın kendi içerisinde 
hangi unsurları barındırdıkları hangi unsurlara yer vermediklerini belirlenmesi bakımından içerik analizi yöntemi 
ile incelenmiştir. 

Çalışma iki ana bölümden oluşmakta olup birinci bölümde; sürdürülebilirlik, kurumsal sürdürülebilirlik ve finans 
kuruluşlarında kurumsal raporlamanın genel görünüşü ve durumu hakkında bilgiler verilmiş, ikinci ölümde ise 
GRI4 ekseninde Türk bankacılık sektörünün sürdürülebilirlik performansına yönelik içerik analizi yapılmış ve elde 
sonuçlar bilgi kullanıcılarına aktarılarak gelecekte yapılacak olan çalışmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI VE ÖNEMİ 

“Sürdürülebilirlik Kavram” tanımı, birden fazla yerde yer almaktadır. Kelime kökeninde, bugünü, yarını sorun 
görmeden yaşamak olan “sürdürülebilirlik”; enerji üretim teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde, enerji 
kaynağının yenilenebilirliği bağlantısı ile sorgulanmasının başlanmasıdır. (Tıraş, 2011: 59). Sürdürülebilirlik 
kavramı bilimsel, insanların toplumsal, kültürel ve çevresel açıdan tutumlu olunmasını ve bu döngü içinde birden 
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fazla kişiyi dahil eden bir kavram olarak tanımlanabilir. Birden fazla değişik alanlarda kullanılan sürdürülebilirlik 
kavramının asıl özelliği insanın ilerideki neslini konu içinde barındırması ve hangi alanda yer alıyorsa o alandaki 
kaynakların sahip çıkılmasına dayanmasıdır (Beyhan ve Ünügür, 2005: 80). Bir başka tanımda sürdürülebilirlik 
kavramı geniş anlamda belli olmayan bir zaman sürecinde bir durum veya aşamaların sürdürülebilme kapasitesi 
olarak tanımlanabilir (WordNet, 2008). İşletmelerde günümüzde sürdürülebilirlik kavramı açısından kendi 
içlerinde ekonomik, toplumsal ve çevresel olarak geliştirmek zorunda kalmışlardır. Günümüzde finansal 
kuruluşların çevresel olarak sürdürülebilirlik raporlarının yayınlanması gün geçtikçe artmaktadır. Çünkü 
işletmelerin sürdürülebilirlik raporlarını açıklayarak küresel sorunları azaltmaya, sosyal sorumluluklarını yerine 
getiren ve mali açıdan en üst seviyeye ulaşmaları için açıklanması zorunlu hale gelmektedir. 

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI VE BOYUTLARI 

Dünyada küreselleşmenin yanı sıra gelişen ve ilerleyen teknoloji finans kuruluşlarının faaliyetleri üzerinde önemli 
bir etken olmuştur. Küreselleşme, işleri daha geçmiş zamanlara göre çok fazla görünür kılmış, finans kuruluşlarına 
sorumluluk yükleme konusunda farklı boyutlar getirmiştir (Blowfield ve Murray, 2008: 87). Kurumsal 
sürdürülebilirlik kavramı, finans kuruluşlarının büyümesi ve karlılık oranlarının artmasını kabul görmesi ve bunun 
yanında finans kuruluşlarının çevresel koruma ve kalkınma, sosyal adalet ve denklik ve ekonomik açıdan kalkınma 
gibi alanlarda sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin sosyal gayelerin de yapılmasını belirtir (Wilson, 2003: 1). Kurumsal 
sürdürülebilirlik kavramının başka bir tanımı ise, “finans kuruluşlarının sürekliliğini oluşturmak için, salt ekonomik 
kar hedefinin yanı sıra sosyal ve çevresel olayları da kapsayarak şuan ki gereksinimleri gidermekle birlikte ilerleyen 
zamanlarda kullanılabilecek kaynaklara sahip çıkılması ve ilerletilmesine imkan sağlayacak faaliyetleri oluşturmak 
ve finans kuruluşlarının canlı bir varlık olarak karlılık amacını ilerletme gayesi” olarak ifade edilebilmektedir 
(Kestane, 2016: 6-13). 2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin farklı ülkelerde faaliyet 
gösteren 766 finans kuruluşunun üst yöneticilerine düzenlediği araştırma verilerine göre finans kuruluşları 
açısından kurumsal sürdürülebilirlik konusunda teşvik eden en önemli maddeler ise (İMKB, 2011: 3-4);  

 Yükselen marka değeri, güven ve oluşturulan itibar, finans kuruluşlarının karlarının artması,  
 Çalışan personellerin motivasyonların giderek yükselmesi sayesinde kar marjlarının artması,  
 Finans kuruluşlarının itibarının yükselmesiyle, kalifiyeli işgücü istihdamının kolay hale gelmesi, 
 Uluslararası düzeyde sorumlu yatırım şirketlerinden ekonomik açıdan destek sağlama konusunda 

kolaylık sağlanması,  
 Bilinçli tüketim seviyesi yükselen tüketicilerin farklılaşan işletme taleplerinin oluşması 

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda kurumsal sürdürülebilirlik kavramının; ekonomik, çevresel ve sosyal öne 
çıkmış olup aşağıda açıklanmıştır. 

Ekonomik sürdürülebilirlik: İktisadi bir varlık olarak finansal kuruluşların en önemli hedefleri içerisinde karlarını 
maksimum düzeye çıkartmak suretiyle ekonomik performanslarını sürdürülebilir hale getirmek ve piyasada kendi 
konumunu muhafaza etmek anlamına gelmektedir. Bu sebep ile kurumsal ekonomik sürdürülebilirlik boyutu, 
topluma olumlu üretimlerini sürdürürken karlı olmayı amaçlayan bir boyut olarak da nitelendirilebilir. Oluşacak 
nitelendirme; ekonomik, sosyal ve çevresel faaliyetler ile oluşan avantajları değerlendirmek amacıyla paydaş 
katılımcıları yönünden uzun planlı değer yaratmayı kendilerine hedef belirlemişlerdir (Nemli, 2004: 81). 

Çevresel Sürdürülebilirlik: Doğanın şartlarına denklik sağlayabilecek şekilde yaşamını sürdürmek olarak ifade 
edilebilir. Bu manada sürdürülebilirlik çevresel faaliyetlerin sürdürülmesi ile verimli bir ekonomi ortamının 
oluşmasına katkıda bulunulmasını sağlayabilir (Hitchcock ve Williard, 2009: 9). Doğal kaynakların azalışı ile 
üretme ve tüketimin en üst seviyede sürdürülebilmesine yardımcı olabilmesi ekonomik sürdürülebilirliğin tersine, 
çevresel sürdürülebilirlik boyutu bir ekonominin ön şartı olan insan hayatının ilerlemesi için olması gereken hayat 
desteğine imkan veren doğal çevrenin nitelik ve niceliğine odaklanabilmektir. Bunlar, neoklasik ve çevre bilimsel 
terimleri açısından doğal sermaye olarak tanımlanabilmektedir  (Yeni, 2014). 

Sosyal Sürdürülebilirlik: İnsan ve sosyal sermayenin ilerlemesini sağlamaktadır. İnsanoğlunun sermayesi, 
katılımcıların ve çalışanların motivasyonu, finans kuruluşlarına olan içten bağlılıklarını, yeteneklerini 
göstermekdir. Toplumsal sermaye ise toplumla ilgili eğitim sisteminin düzeltilmesi ve geliştirilmesi, girişimciliğin 
artırılması, sağlık gibi kamu hizmetlerini içermektedir. Sosyal sürdürülebilirlik finansal kuruluşlarda beşerî 
sermayelerini üst seviyelere çıkartırken bununla beraber toplumsal sermayeye de katkıda bulunan finansal 
kuruluşlar yer almaktadır (Tüm, 2014).   

 

TÜRKİYE’DE FİNANS SEKTÖRÜNDE KURUMSAL RAPORLAMA DURUMU 
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Türkiye’de finans sektöründe sürdürülebilirlik ve kurumsal raporlama uygulamaları, yönetişim aşamalarının odak 
noktası olarak görmelidirler. Bu yöntem finans kuruluşlarının ve toplumun kazanımlarını yükseltecektir. 
Sürdürülebilirlik ve kurumsal raporlama uygulamalarının finans kuruluşlarının yönetimince benimsenmesi, uzun 
vadede amacına ulaşmaya imkan verecektir. Etkilerini bu doğrultuda değerlendirme içine alan planlayan ve bu 
planlama içerisinde uygulama sürecine alan finans kuruluşları çalışma aşamalarında ilerleme göstermektedirler. 
Yasal düzenlemelerin dışında sürdürülebilirlik e-kurumsal raporlama uygulamalarını iş modeli olarak kendi 
aşamaları içine alan finans kuruluşları geniş planda operasyonel harcamalarını azaltırken bunun yanında halkın 
içerisinde de itibarları artmaktadır. Bunların yanı sıra çevresel tesirlerini iyi yönetemeyen finans kuruluşları 
kaynakların giderek azalması ile artan birim maliyetlerin etkisinde kalıp sürdürülebilirliklerini oluşturmakta türlü 
zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. SUCSR tarafından araştırılan Türkiye’de Sürdürülebilirlik ve Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Araştırması neticesinde, ülkenin ekonomisini belirlemede 13 değişik sektörde 
toplam 501 firma değerlendirilmiştir. Firmaların seçimi BIST ve Capital 500 dizelgesi temel alınarak 
gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda Türkiye ekonomisine istikamet veren holdingler de araştırma kapsamına 
alınmıştır. 

Tablo 2: Türkiye’de Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Sektörlere Göre Dağılımı 

 
Kaynak: (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Ulusal İnceleme Raporu, 2016).  
Aynı zamanda Türkiye’de finansal olmayan raporları birden fazla başlıklar altında yayınlanmaktadır. Finansal 
olmayan raporlamalar; Sürdürülebilirlik Raporu, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu, Kurumsal Sorumluluk 
Raporu, UN Global Compact İlerleme Bildirimi Raporu başlıkları altında ve yıllık faaliyet raporları içerisinde yer 
alan kısımlarda yer almaktadır. 
Grafik 1: Türkiye’de Sürdürülebilirlik Raporlaması Yapan Şirketlerin Yüzdelik Oranı 

1. Var; 74,5

2. Yok; 25,5

 
Kaynak: Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Ulusal İnceleme Raporu,2016). 
Türkiye’de finansal olmayan bilgilerin raporlanma oranı %25,5’tir. Rapor yayınlayan firmaların %38’i bilgileri 
faaliyet raporları ile birlikte yer vermektedir. Bunun yanı sıra % 43’e yakını Sürdürülebilirlik Raporu 
yayınlamaktadır. Rapor yayınlayan firmaların yaklaşık %65’inin ilk rapor yayınlama tarihi 2009 ve sonrasında 
olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye’de finansal olmayan bilgilerin raporlanması ve hazırlanması ile ilgili bilinçli 
kuruluşların son 5 yıl içinde gerçekleştiği söylenebilir.  
Grafik 2: Sektörlere Göre Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlama Dağılımı (%) 
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Kaynak: (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Ulusal İnceleme Raporu, 2016). 
Sektörler bazında finansal olmayan raporlama dağılımına bakıldığında; finans kuruluşlarının ortalaması 
%35,3’dür.Türkiye genelinin ortalamasının üzerinde yer almaktadır. 
Türkiye’de bankacılık sektörünü rakamlar ile ifade etmek gerekirse Eylül 2017 itibariyle 51 banka faaliyet 
göstermektedir. Bunların 33’ü mevduat bankası,13’ü kalkınma ve yatırım ve 5’i katılım bankasıdır. 
Grafik 3: Türkiye’de Bulunan Bankaların Yüzdelik Oranı 

 
Kaynak: KPMG bankacılık sektörel bakış,2018. 
Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı Eylül 2017 itibariyle 11.663 ve 
personel sayısı 209.672 kişidir. Bankacılık sektörünün bir önceki çeyreğe göre (Haziran 2017) şube sayısı 46 adet, 
personel sayısı 697 kişi azalmıştır. 2016 yıl sonu nüfus bilgisine göre 100 bin kişiye düşen çalışan sayısı 244, şube 
sayısı 13’tür. Avrupa Birliği’nde ise 2016 yılı itibariyle 100 bin kişiye düşen çalışan sayısı 549, şube sayısı ise 35’tir. 
Personel sayısı yerli özel bankalarda 74.772, kamu bankalarında 63.658 iken yabancı sermayeli bankalarda 
71.242’dir. şube sayılarına bakıldığında yerli özel bankalarda 4.089, kamu bankaları 3.833 ve son olarak yabancı 
sermayeli bankalarda 3.741’dir (KPMG, 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 4: Türkiye’de Bulunan Bankaların Personel Sayılarının Yüzdelik Oranı 
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Kaynak: BDDK, 2018. 
Grafik 5: Türkiye’de Bulunan Bankaların Şube Sayılarının Yüzdelik Oranı 
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Kaynak: BDDK, 2018. 
GRI 4 GENEL STANDART AÇIKLAMALARI 
GRI4 (Küresel Raporlama Girişimi) genel standart açıklamaları, sürdürülebilirlik raporlarında iç kısmına ait bir 
rehbere göre, oluşturulması gereken ana içeriğin yer almasıdır. Açıklamalar ise; strateji ve analiz, kurumsal profil, 
tanımlanan öncelikli unsurlar ve sınırlar, paydaş katılımı, rapor profili, yönetişim, etik ve dürüstlüktür. 
Strateji ve Analiz 

Zaman içerisinde finans kuruluşları bakımından stratejilerin önemi, belirsizlik koşullarında kuruluşun istediği 
sonuçları elde edebilmesi olarak ifade edilebilir. Çünkü strateji, bir finans kuruluşunun amacı çerçevesinde 
avantajlı olmasına imkan oluşturmaktır (Helvacı, 2005: 169). Strateji düşüncesini uygulama kısmında 
gerçekleştirme planları ise, finans kuruluşlarında denetimin kapsamını, önemini, kaynaklarını ve süresini içine alır. 
Strateji ve hedeflerin formülasyonu ile kullanılacak araçları sırası ile belirtmektir (Okur, 2007: 74). Strateji ve 
analizin oluşturulması finans kuruluşlarının üst yönetimi ile olur. Fakat strateji oluşturulduktan sonra, oluşturulan 
strateji ve analize ilişkin hazırlanan planların her kısmında o kısımla ilgili üst yönetim hesap vermektedir. Her üst 
yönetim kendi içerisinde yetki sınırları dahilinde planların uygulanmasına ilişkin bir takım stratejik kararlar alması 
gerekmektedir (Bozkurt vd., 1998: 226). Strateji yönetimin önemi ve amacı, finans kuruluşlarının zaman 
içerisinde daha farklı özellik kazanan çevresel koşul ve şartlara karşı beklentileri karşılamaya çalışmaktır. Strateji 
ve analiz ile amaçlanan, finans kuruluşları çevresel faktörleri bütün olarak görmek ve yönetsel kararları olabilecek 
çevresel farklılaşmaları göz önünde bulundurarak karar vermeyi ifade etmektedir. Strateji yönetiminde önemli 
olan, daha önceki dönemlerde elde edilmiş başarıları sürdürmek değil, beklenmektik zamanda oluşan 
durumlardan çıkabilmek ve çevre sorunlarını çözmektir (Güçlü, 2003: 82). 
Kurumsal Profil 

Kurumsal profilde finans kuruluşları içerisinde yer alan bankaların kurum adları, özelikleri, yasal nitelikleri ve 
bölgesel konumları ile ilgili açıklamalar yer almaktadır. 
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Tanımlanan Öncelikli Unsurlar Sınırlar 

Tanımlanan Öncelikli Unsurlar Sınırlar, bankaların raporlarının nelerden oluştuğunu, sınırların ve yeniden 
yapılması gerekenlerin ifade edilmesine bankaların bilançoları ve öz kaynaklarına ilişkin açıklamalar yer 
almaktadır. 
Paydaş Katılımı 

GRI4 (Küresel Raporlama Girişimi) sürdürülebilirlik raporu oluşturan finans kuruluşları, kuruluşun paydaşlarının 
kimlerden yer aldığını açıklamalı ve finans kuruluşları paydaşların istediklerini yerine getirebileceklerini ifade 
etmelidirler. Bu kavram, paydaşların istediklerini anlama kısmında kolay olmasını sağlayacaktır. Finans kuruluşları 
reklam ve bilimsel kavram ve yaklaşımları raporlarında kullanabilirler. Kullanılan kavram ve yaklaşımlar 
paydaşların istediklerinin olumlu olarak tespit edilmesine yardımcı olacaktır. Kısa zaman içerisinde çıkar 
gruplarının beklentilerini karşılamak kâr oluşturmasa da, uzun zaman içerisinde finans kuruluşlarının paydaşları 
nispetinde değerini yükseltecektir. Oluşan bu durum neticesinde finans kuruluşları piyasada olumlu ortamı 
yakalayıp karşı kuruluşlardan daha avantajlı durumu gelecektir. Paydaşların isteklerine çözüm oluşturmanın son 
derecede önemli görülmesi, artan rekabet şart ve piyasa koşullarında, bilinçli tüketiciler, teknolojinin ilerlemesi, 
bilgilere ulaşmanın zor olmaması ve sivil toplum kuruluşlarının üzerlerindeki baskıyı finans kuruluşları 
paydaşlarına göre çalışmalar oluşturmaya zorunlu hale gelebilmektedir (Öztürk ve Öktem, 2016). Finans 
kuruluşlarında paydaş katılımcıları ifade edilirken birincil ve ikincil olarak ifade edilmişlerdir ve bu bütünlük ile yer 
almıştır. Birincil paydaş katılımcıları, finans kuruluşlarını oluşturan şirket sermayedarları, çalışan ve onlara aracılık 
eden kuruluşlardır. İkincil paydaş katılımcıları ise, şirketin çalışma şartlarına bağlı olan toplum ve hükümettir (Gao 
ve Zhang, 2006). Dört grupta ifade etmişlerdir; 

1. Düzenleyici Paydaş Katılımcıları: Resmi olmayan kurum ve kuruluşlar, ticaret ortakları devlet ve rakip 
finans kuruluşlarından oluşmaktadır. 

2. Örgütsel Paydaş Katılımcıları: Müşteriler, tedarikçi, sermayedarlar ve kuruluşta çalışan işçilerden 
oluşmaktadır. 

3. Sosyal Paydaş Katılımcıları: Toplumsal çevre, çevreyi düzenleme ve koruma ve diğer kurum ve 
kuruluşlardan oluşmaktadır. 

İletişim ve medya 
Rapor Profili 

GRI4 (Küresel Raporlama Girişimi) içerik endeksi içerisinde bankaların raporlarının dış denetimlere ilişkin ve yasal 
düzenlemelere karşın uygulamalarını ve rapor sıklıklarına ilişkin açıklamalar yer almaktadır. 
Yönetişim 

Çok Uluslu Genel Şirketler İlkeleri’ne göre yönetişim kavramı, finans kuruluşlarının yönetimi, yönetim kontrolleri 
ve performansına yönelik finans kuruluşları sahipleri ile yönetim içerisindeki birlikte olan düzeni ifade etmektedir. 
Yönetişim kavramı finans kuruluşları ile hissedarlar ve çıkar grupları arasındaki ilişkileri sistemsel hale dönüştüren 
bir başka tanımda ise herhangi bir finans kuruluşunda hissedarlar, finans kuruluşlarının oluşturdukları 
faaliyetlerden direk ve endirekt olarak alakalı çıkar gruplarının haklarına sahip çıkmaya ve finans kuruluşları 
yönetiminin yapması gereken iş bilinci ve sorumluluklarını ifade etmeyi sağlayan bir yönetim şeklidir (Şen, 2017: 
34-35). 
Etik ve Dürüstlük 

Etik ve dürüstlük olarak sürdürülebilirlik şartlarına sahip, alternatif veya sosyal bir bankacılık anlayışı olarak ifade 
edilebilir. Finansal ürün ve hizmetlerin, sürdürülebilirliğe faydalı olma durumuna da etik ve dürüstlük olarak 
tanımlanabilir. Banka içerisinde iç ve dış katılımcılara hukuki bilgilerin aktarılması olarak da tanımlanabilir. 

GRI 4 ÖZEL AÇIKLAMALARI 

Bu kısımda sürdürülebilirlik raporlaması yayımlayan finans kuruluşlarının ekonomik, çevresel ve sosyal 
açıklamaları yer almaktadır. 

Ekonomik Açıklamalar 
Finans kuruluşlarının ekonomik etkinliği, finans kuruluşunun sosyal ve çevresel etkinliği ile ilişkilidir. Rekabet 
piyasasında hayat koşullarını basit hale getirmek için ürünlerde daha az doğal kaynak tüketiminin gerçekleşmesi 
bununla birlikte daha az atık üretiminin olmasına ilişkin üretim kabul olabilir. Finans kuruluşları çevresel 
sermayeyi verimli kullanıp topluma katma değer oluşturmalıdır. Sürdürülebilirlik, finans kuruluşları için hesap 
zamanlarının ilk başında ve sonunda kişi başına denk olan refah seviyesinin korunması ve doğada oluşan 
zararların azaltılmasıdır. Finans kuruluşları önem gösterdikleri bu amaçlara ulaşmak için, çevresel maliyetlerini 
düzenli ölçmeli ve bütçe açısından iyi olarak değerlendirilmelidir (Figge ve Hahn, 2004). 
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 Ekonomik açıklamalar içerisinde; 
 Ekonomik performans 
 Piyasa varlığı 
 Dolaylı ekonomik etkiler 
 Satın alma uygulamaları yer almaktadır.  

Çevresel Açıklamalar  
Küresel bazda gerçekleşen; tarım, orman, enerji gibi doğal kaynakların içerisinde yer aldığı birden fazla sektör 
içinde gerçekleşen küresel bazdaki değişkenlik etkisini son derecede göstermekte ve giderek yaygınlaşan sanayi 
ortamlarının çevresel sorunları yanında getirmekle beraber negatif olaylar çevresel ve kurumsal sürdürülebilirlik 
faaliyetlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini ifade etmektedir (Starik ve Rands, 1995: 908-935). 
Sürdürülebilirlik raporlama konusunda açıklanan rapor içeriklerinde, sürdürülebilirlik raporlarının genellikle 
çevresel bakış açısını barındırdığı gözlemlenmektedir. Sürdürülebilirlik konusunda olumlu sonuçlar almak isteyen 
finans kuruluşları kuruma zarar verecek olan çevresel konuları azaltmalı ve çalışmalarını bu bağlamda 
gerçekleştirmelidir. Denetimler ülke içerisinde iyi derecede etkin olmalı ve finans kuruluşlarının atık konularında 
çevreye verdikleri zararları azaltmaya yardımcı olmalıdır (Tuna, 2014). Çevresel açılamalar içerisinde; 

 Enerji 
 Su 
 Biyoçeşitlilik 
 Emisyonlar 
 Sıvı ve katı atıklar 
 Ürün ve hizmetler  
 Uyum  
 Nakliye hizmetleri 
 Tedarikçinin çevresel bakımdan değerlendirilmesi yer almaktadır. 

Sosyal Açıklamalar  

Sosyal sürdürülebilirlik kavramı, paydaş katılımcıları ve müşterileri gibi finans kuruluşlarının ilgi odaklarıyla 
bağlantı sağlamasında bir araçtır. Bazı yerlerde sosyal sürdürülebilirliğin yanında finansal kuruluşların çevresine 
kattığı faydalı konuların bazıları; adalet, iş ahlakı, kurumsal yönetişim ve refah gibi topluma yararlı kısımları vardır. 
Toplum sağlığının iyi olması, insanlarla iletişim, fakirlik ve gelir dağılımı gibi konularla toplumun çıkarları 
sağlanmalı ve ekonomik gelişme ile beraber sosyal sürdürülebilirliği gerçekleştirmenin önemi vurgulanmıştır (GRI, 
2013). 
Sosyal sürdürülebilirlik açıklamalarını etkili bir şekilde ölçümlemek için bir takım konulara yer verilmiştir (Gao ve 
Zhang, 2006: 722-740). 

 Denklik: Toplumdaki bütün şahısların denk hak ve özgürlükler içerisinde bulunduğunu ifade eder. Denk 
şartlar yoksa da şartların oluşturulmasını tavsiye eder.  

 Farklılık: Toplumsal kültürün farklı olmasını ifade eder ve gayretli olunmasını ister. 

 Karşılıklı İlişki: toplum üzerindeki en üst seviye birimin veya en alt kısımda yer alan her koşulda beraber 
iletişimde olduğunu gösterir ve tüm olarak kabul ederek bu hedefe özen gösteren çalışmaların önemi 
vurgulanmaktadır. 

 Hayat Standardı: İnsanların temel ihtiyaçlarının giderilmesi, toplumun bütün içerisinde yaşayan kişilerin 
yaşam kalitelerini ve standartlarının arttırılması için teşvikler vermektir.  

 Demokrasi ve Yönetim: Ülke yönetiminin, demokrasiyi açıklıkla yerine getirilmesini ifade eder. 

Sosyal açıklamalar içerisinde; 

İşgücü alıştırması ve İnsana Yakışır bölümünde; 

 İstihdam 

 İş sağlığı ve güvenliği 

FİNANS KURULUŞLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSININ GRI4 KAPSAMINDA İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ İLE 
DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMA 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın metodolojisine ilişkin bilgiler yer almakta olup yapılan araştırma teması 
kapsamında finans kuruluşlarında sürdürülebilirlik performansının içerik analiz yöntemi ile değerlendirilmesine 
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yönelik uygulama sonuçları izleyen başlıklarda detaylı olarak aktarılmıştır. 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bankacılık sektöründe küresel raporlama girişiminin GRI4 (Küresel Raporlama Girişimi) verileri doğrultusunda 
sektör içerisinde verimlilikleri, konumları ve performanslarının hangi şartlardan etkilendiğinin belirlenmesi 
amaçlanmış olup daha iyi sürdürülebilirlik performansın oluşumuna fayda sağlamak ve ileriye dönük pozitif 
sonuçlar alınmasına katkı da bulunmaktır. 

Araştırma Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Araştırmada finans kuruluşları içerisinde yer alan sigorta şirketleri, sermaye piyasası kurumları gibi diğer finans 
kuruluşları içerisinden Türkiye’de önemli bir yere sahip bankacılık sektörü ele alınmıştır. 6 özel sermayeli banka, 3 
kamu bankası ve 5 katılım bankası toplamda 14 bankanın sürdürülebilirlik raporlamaları ve faaliyet raporları 
incelenerek hazırlanmıştır. Araştırmanın teması kapsamında; ulaşılacak olan sonuçların, bilgi kullanıcılar 
tarafından doğru ve tutarlı bir biçimde değerlendirilmesi bakımından bankaların performans sıralamaları bu 
çalışmanın teması kapsamına özel olduğunu belirtmekte fayda görülmekte olup daha farklı araştırmacılar 
tarafından daha zengin analizlerin yapılması ile farklı performans göstergelerinin ve sıralamalarının mümkün 
olabileceği araştırmanın önemli kritik sınırını çizmektedir. 

Araştırma Kaynakları 

Araştırma, 2013-2018 yılları arasında Türkiye’de özel sermayeli bankaların, kamu bankalarının ve katılım 
bankalarının yayınlanmış yıllık sürdürülebilirlik raporlarından, faaliyet raporlarından toplanan verilere 
dayanmaktadır. Veriler ayrıca kitaplardan, dergilerden, araştırma raporlarından, tezlerden ve ilgili web 
sitelerinden de yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Verilerin Elde Edilmesi ve Analizi 

Bu bölümde örneklemeli bankalar tarafından GRI4'e (Küresel Raporlama Girişimi) göre gereklilik açısından 
açıklama veya uyum düzeyini araştırma çalışması yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda Türkiye’de bulunan bankaların 
GRI4 (Küresel Raporlama Girişimi) içerik endeks tablosu ve faaliyet raporlama tablosu verilmiştir. Uyulması 
gereken hususlar, G4'ün (Küresel Raporlama Girişimi)  farklı temaları ve alt temaları hakkındaki farklı alt bölümler 
altında aşağıdaki tabloda özetlenmiştir ve uyum düzeyi sırayla gösterilmiştir. 
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Tablo 3: Kamu, Özel ve Katılım Bankalarına ait Sürdürülebilirlik Raporlarının Dağılımı 
Kamu Bankaları Raporlama Yılları GRI G3 İçerik 

Endeksi 
GRI G4 İçerik Endeksi Faaliyet 

Raporlamaları 
Halkbank 2013  X  
 2014  X  
 2015  X  
 2016  X  
 2017  X  
 2018  X X 
Vakıfbank 2014-2015  X  
 2016  X  
 2017  X  
 2018  X X 
Ziraat Bankası 2013 X   
 2014  X  
 2015  X  
 2016  X  
 2017  X  
 2018  X X 
Özel Bankalar     
Akbank 2013 X   
 2014  X  
 2015  X  
 2016  X  
 2017  X  
 2018  X X 
Garanti 2013  X  
 2014  X  
 2015  X  
 2016  X  
 2017  X  
 2018  X X 
Şekerbank 2013-2014 X   
 2015-2016  X  
 2017   X 
 2018  X X 
TEB 2013-2014 X   
 2015  X X 
 2016  X X 
 2017  X X 
 2018  X X 
Türkiye İş Bankası 2013 X   
 2014  X  
 2015  X  
 2016  X  
 2017  X  
 2018  X X 
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Katılım Bankaları Raporlama Yılları GRI G3 İçerik 

Endeksi 
GRI G4 İçerik Endeksi Faaliyet 

Raporlamaları 
Albaraka Türk 2013   X 
 2014   X 
 2015   X 
 2016   X 
 2017   X 
 2018   X 
Kuveyt Türk 2013   X 
 2014   X 
 2015   X 
 2016   X 
 2017   X 
 2018   X 
Türkiye Finans 2013   X 
 2014   X 
 2015   X 
 2016   X 
 2017   X 
 2018   X 
Vakıf Katılım 2016   X 
 2017   X 
 2018   X 
Ziraat Katılım 2016   X 
 2017   X 
 2018   X 

 
Aynı zamanda sürdürülebilirlik performansının GRI4 kapsamında değerlendirilmesinde kullanılan sosyal, çevresel 
ve ekonomik verilerde aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

Tablo 4: Sosyal Sürdürülebilirlik Performansı İçin Kullanılan Açıklamalar 

S1: Personel Sayısı 
S2: Düzenlenen Eğitim Sayısı 
S3: Eğitimlere Katılan Personel Sayısı 
S4: Eğitimlere Yapılan Yatırım Tutarı  
S5: Projelere Yapılan Yatırım 
S6: Temsil – Tanıtım Yatırımları 

Kaynak: ( Kurnaz, Baş ve Kestane, 2018). 
Tablo 5: Çevresel Sürdürülebilirlik Performansı İçin Kullanılan Açıklamalar 

C1: Banka Sayısı 
C2: Şube Sayısı 
C3: Personel Sayısı 
C4: Varlık Yatırımlarındaki Değişim 
C5: Enerji 
C6: Su 
C7: Haberleşme – İletişim 
C8: Temizlik Maddesi Kullanımı 
C9: Bakım – Onarım Giderleri 

Kaynak: ( Kurnaz, Baş ve Kestane, 2018). 
Tablo 6’da 3 kamu bankası ve 6 özel sermayeli bankanın ekonomik performanslarının değerlendirilmesi için 
oluşturulan formüller yer almaktadır. Bu formüller doğrultusunda 2018 yılı içerisinde en yüksek ve en düşük 
performansa sahip bankaların değerlendirilmesi yapılmıştır. 
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Tablo 6: Ekonomik Sürdürülebilirlik Performansı İçin Kullanılan Açıklamalar 

 
Kaynak: ( Kurnaz, Baş ve Kestane, 2018). 
Tablo 7: Ekonomik Sürdürülebilirlik İçin Kullanılan Açıklamalar (Katılım Bankalarında) 

 
Analizde yer alan 5 katılım bankasının ekonomik verilerinin bulunmasında kullanılan formüller yukarıdaki tabloda 
gösterilmektedir. 
BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde yapılan uygulama sonucunda ulaşılan sonuçlar GRI4 gerekleri dikkate alınarak 
aşağıdaki başlıklar altında detaylı olarak açıklanmıştır.  
GENEL STANDART AÇIKLAMALAR 

Genel standart açıklamaların alt temaları için aşağıda yer alan Tablo 8’de Grı4 (Küresel Raporlama Girişimi) 
verilerinin içerik analizi sonuçları yer almaktadır. 
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Tablo 8: Yönetsel Boyuta Yönelik Bulgular 

 KAMU ÖZEL P 
Kurumsal Profil 10.18 11.03 0,000 
Tanımlanan Öncelikli Unsurlar ve Sınırlar 5.48 5.94 0,000 
Paydaş Katılımı 3.13 3.39 0,000 
Rapor Profili 4.70 5.09 0,000 
Yönetişim 11.08 13.87 0,000 
Etik ve Dürüstlük 2.35 2.54 0,000 
YÖNETSEL BOYUT 38.50 43.56 0,000 

Kamu ve özel bankaların kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında yönetsel boyut incelendiğinde, kamu ve 
özel bankalar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Yönetsel boyut ana 
boyutunda ve tüm alt boyutlarda özel bankaların ortalama değerleri kamu bankalarından daha yüksektir. Bu 
durum kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında yönetsel boyuta yönelik olarak özel bankaların daha fazla 
önem verdiğini göstermektedir. 
ÖZEL STANDART AÇIKLAMALAR 

Üç kategori içerisinde ekonomik, çevresel ve sosyal kategorileri vardır. Bu üç kategorinin analiz sonuçları aşağıda 
sırası ile yer almaktadır. 
Ekonomik 

Özel standart açıklamaların birincisi ekonomiktir. Sürdürülebilirliğin ekonomik boyutları, kuruluşun paydaşlarının 
ekonomik koşulları ve yerel ve küresel düzeydeki ekonomik sistem üzerindeki etkileriyle ilgilidir. Dört alt 
kategoride; ekonomik performans, piyasa varlığı, dolaylı ekonomik etkiler ve satın alma uygulamaları yer 
almaktadır. 
Tablo 9: Ekonomik Performans Boyutuna Yönelik Bulgular 

 KAMU ÖZEL P 
Ekonomik Performans  2.57 2.91 0,000 
Piyasa Varlığı 1.00 1.21 0,000 
Dolaylı Ekonomik Etkiler 1.00 1.21 0,000 
Satın Alma Uygulamaları 0.50 0.61 0,000 
EKONOMİK BOYUT 5.07 5.95 0,000 

Kamu ve özel bankaların kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında ekonomik boyut incelendiğinde, kamu 
ve özel bankalar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Ekonomik boyut ana 
boyutunda ve tüm alt boyutlarda özel bankaların ortalama değerleri kamu bankalarından daha yüksektir. Bu 
durum kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında ekonomik boyuta yönelik olarak özel bankaların daha 
fazla önem verdiğini göstermektedir. 
Çevre 
Belirli standartların ikinci kategorisi çevreseldir. Sürdürülebilirliğin çevresel boyutu, kuruluşun girdileri ve çıktıları 
kapsayan canlı ve doğal olmayan doğal sistemler üzerindeki etkisini sıkıntıya sokmaktadır. Bu açıdan kamu ve özel 
bankaların Grı4 (Küresel Raporlama Girişimi) verilerine göre aşağıdaki sonuçlar çıkmıştır. 
Tablo 10: Çevre Boyutuna Yönelik Bulgular 

 KAMU ÖZEL P 
Enerji 3.50 4.25 0,000 
Su 1.50 1.82 0,000 
Biyoçeşitlilik      2.50 3.04 0,000 
Emisyonlar 3.50 3.79 0,000 
Sıvı ve Katı Atıklar  2.50 3.04 0,000 
Ürün ve Hizmetler 1.00 1.21 0,000 
Uyum 0.78 0.85 0,000 
Nakliye Hizmetleri 1.00 1.21 0,000 
Tedarikçinin Çevresel Bakımdan Değerlendirilmesi 1.50 1.82 0,000 
ÇEVRE BOYUTU 17.78 21.03 0,000 

Kamu ve özel bankaların kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında çevre boyut incelendiğinde, kamu ve 
özel bankalar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Çevre boyut ana 
boyutunda ve tüm alt boyutlarda özel bankaların ortalama değerleri kamu bankalarından daha yüksektir. Bu 
durum kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında çevre boyuta yönelik olarak özel bankaların daha fazla 



International Congress on Afro - Eurasian Research V 
19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC 

 

599

önem verdiğini göstermektedir. 
Sosyal 

Özel standart açıklamanın üçüncü kategorisi sosyaldir. Sürdürülebilirliğin bu boyutu, kuruluş içerisinde faaliyet 
gösterdiği sosyal düzenler üzerindeki etkisi ile ilişkilidir. Sosyal boyut, toplum boyutu ve ürün sorumluluğu boyutu 
açısından sonuçlandırılmıştır. Tablo 11’de gösterildiği gibidir. 
Tablo 11: Sosyal Boyuta Yönelik Bulgular 

 KAMU ÖZEL p 
İstihdam 3.13 2.80 0,000 
İş Sağlığı ve Güvenliği 1.57 1.40 0,000 
Eğitim ve Öğretim 2.35 2.10 0,000 
Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği 0.78 0.85 0,000 
Kadınlar ve erkekler için eşit ücret 0.78 0.85 0,000 
Tedarikçi Uygulamasının İşgücü Değerlendirmesi 2.35 2.54 0,000 
Yatırım ve Satın Alma Uygulamaları 1.57 1.70 0,000 
Ayrımcılık Yapmama 0.78 0.85 0,000 
Örgütlenme ve Pazarlık Özgürlüğü 0.78 0.85 0,000 
Çocuk İşçiliği 0.78 0.85 0,000 
Zorla ve Zorunlu Tutarak Çalıştırma 1.57 1.70 0,000 
Yerli Haklar 0.78 0.85 0,000 
Değerlendirme 0.78 0.85 0,000 
Tedarikçi İnsan Hakları Değerlendirmesi 1.57 1.70 0,000 
İnsan Hakları Şikâyet Mekanizması 0.78 0.85 0,000 
SOSYAL BOYUT 21.93 22.12 0,000 

 
Kamu ve özel bankaların kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında sosyal boyut incelendiğinde, kamu ve 
özel bankalar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Soyul boyut ana 
boyutunda ve istihdam, iş sağlığı ve güvenliği, eğitim ve öğretim alt boyutları haricinde tüm alt boyutlarda özel 
bankaların ortalama değerleri kamu bankalarından daha yüksektir. Kamu bankalarının istihdam, iş sağlığı ve 
güvenliği, eğitim ve öğretim alt boyutları ortalamaları özel bankalara göre daha yüksektir. 
Toplum 
Toplum boyutunda bankaların verileri incelendiğinde aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur.  
Tablo 12: Toplum Boyutuna Yönelik Bulgular 

 KAMU ÖZEL P 
Yerel topluluk 1.57 1.70 0,000 
Yolsuzlukla Mücadele 1.57 1.70 0,000 
Kamu Politikası 0.78 0.85 0,000 
Rekabet Karşıtı Davranış 0.78 0.85 0,000 
Uyumluluk 0.78 0.85 0,000 
Toplum Üzerindeki Etkiler İçin Tedarikçi Değerlendirmesi 1.57 1.70 0,000 
Toplum Üzerindeki Etkiler İçin Şikayet Mekanizmaları 9.40 10.18 0,000 
TOPLUM BOYUTU 8.62 9.33 0,000 

Kamu ve özel bankaların kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında toplum boyut incelendiğinde, kamu ve 
özel bankalar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Toplum boyut ana 
boyutunda ve tüm alt boyutlarda özel bankaların ortalama değerleri kamu bankalarından daha yüksektir. Bu 
durum kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında toplum boyuta yönelik olarak özel bankaların daha fazla 
önem verdiğini göstermektedir. 
Ürün Sorumluluğu 
Sosyal boyutun ikinci kategorisi ürün sorumluluğudur. Bu alt kategori, paydaşları ve müşterileri doğrudan 
etkileyen ürün ve hizmet konularını ölçer. 
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Tablo 13: Ürün Sorumluluğu Boyutuna Yönelik Bulgular 

 KAMU ÖZEL p 
Müşteri sağlığı ve güvenliği 0.78 0.85 0,000 
Müşteri Gizliliği 0.78 0.85 0,000 
Ürün ve Hizmet Etiketlenmesi 0.78 0.85 0,000 
Pazarlama İletişimi 1.57 1.70 0,000 
Uygunluk 0.78 0.85 0,000 
Ürün Portföyü 0.78 0.85 0,000 
ÜRÜN SORUMLULUĞU BOYUTU 8.62 9.33 0,000 

Kamu ve özel bankaların kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında ürün sorumluluğu boyut incelendiğinde, 
kamu ve özel bankalar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Ürün 
sorumluluğu boyut ana boyutunda ve tüm alt boyutlarda özel bankaların ortalama değerleri kamu bankalarından 
daha yüksektir. Bu durum kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında ürün sorumluluğu boyuta yönelik 
olarak özel bankaların daha fazla önem verdiğini göstermektedir.  
14 bankanın Grı4 (Küresel Raporlama Girişimi) sürdürülebilirlik raporlamalarında yayımladıkları verilere göre özel 
bankaların genel olarak tüm verilerde daha etkin ve pozitif sonuçlar çıkarken kamu bankaları sürdürülebilirlik 
açısından özel bankalara göre daha az etkin kalmış bulunmaktadır.  

SONUÇ 
Bu çalışmada Türkiye’de bankacılık sektöründe yer alan 14 bankanın 2013-2018 yılları arasında açıkladıkları 
sürdürülebilirlik raporlamaları ve faaliyet raporlamaları incelenmiştir. Bu raporlar doğrultusunda ilk öncelikle Grı4 
(Küresel Raporlama Girişimi) verileri olarak 58 genel 94 kendine özgü toplamda 152 unsur bankacılık sektörünün 
amaçları doğrultusunda tekrardan düzenlenmiştir. Tekrardan düzenlenen veriler her bankanın kendi içerisinde 
hangi unsurları barındırdıkları hangi unsurlara yer vermediklerini belirlenmesi bakımından içerik analizi yöntemi 
ile incelenmiştir. 
 
Elde edilen verilerden yola çıkılarak bankaların performans değerlendirmesine ilişkin; GRI4 açıklamaları 
kapsamında içerik analizi sonuçları çalışmanın önceki aşamalarında belirtilmiş olup aşağıda öne çıkan bulgular 
üzerinde durulmuştur:  
Genel Standart Açıklamalar Doğrultusunda Ulaşılan Sonuçlar; 

 Kurumsal profil, etik ve dürüstlük ile yönetişim ve paydaş katılımı gibi özellikli konulara özel bankaların 
daha fazla önem verdiği, 

Özel Standart Açıklamalar Doğrultusunda Ulaşılan Sonuçlar; 
 Özellikle ekonomik performans konusuna özel sermayeli bankaların daha fazla önem verdiği,  
 Çevresel performansa ilişkin enerji konusu üzerinde önemle durulduğu ve özel bankaların konuya daha 

fazla eğilim gösterdikleri, 
 Sosyal performansa ilişkin istihdama ayrı bir önem verildiği ve özel bankaların bu konuda daha fazla ön 

planda olduğu, 
 Toplumsal sorumluluk üzerinde kamu bankalarına karşılık özel bankaların daha fazla hassasiyet 

gösterdiği, 
 Ürün Sorumluluğu bakımından ise özellikle pazarlama ve iletişim konusunda özel sermayeli bankaların 

kamu bankalarına kıyasla daha fazla önem verdikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. 
Yukarıdaki sonuçlardan hareketle finans kuruluşlarının lokomotifi olan bankaların toplumsal ekonomik 
çerçevedeki öneminin günümüzde daha fazla rol üstlendiğini söylemek mümkündür. Bu noktada Türk bankacılık 
sektöründe özel teşebbüsün ekonomiye yaratacağı katma değer GRI4 kapsamında elde edilen verilerin ışığında 
kamu bankalarına göre daha fazla olacağı bu çalışmadan öngörülebilecek önemli sonuçlar arasında 
gösterilebilmektedir. Ancak gelecekte GRI4 düzenlemelerinin uygulamada meydana getireceği sonuçların fiziksel 
olarak görülmesi bakımından bu çalışma bir yol haritası üstlenmiş olup söz konusu yolda hangi araçların 
kullanılarak daha hızlı sonuçların nasıl alınması gerektiğine dair uygulanması gereken yöntemlere ilişkin 
çalışmaların yapılması büyük önem taşımaktadır. Türkiye, bankacılık ekonomisinde; özel sermayeli bankaların 
önderliğinde yol alırken kamu bankalarının bu yolda özel teşebbüsle birlikte nasıl hareket etmesi gerektiği konusu 
kritik bir rol taşımakta ve büyük merak konusu yaratmaktadır. Toplumsal, sosyal, çevresel ve ekonomik değerlerin 
özel bankaların kanatlarında şekillenmesinin taşıdığı risklerin ortaya konulması gelecekte yapılacak olan 
çalışmaların önemini açıkça ortaya koymaktadır. Farklı araştırmacıların söz konusu alana yönelmesi bu alanda 
daha zengin analizler yapılarak daha güvenilir sonuçların alınmasına zemin hazırlayacaktır. 
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KAMU YÖNETİMİNDE VE SİYASAL ALANDA KULLANILAN “TARAFSIZLIK” KAVRAMININ İRDELENMESİ  

Yunus DÜGER 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

ÖZ  

Günümüzde gerek kamu yönetimi içerisinde gerekse siyasal alanda yaşanılan birçok sorunun temeli, kavramların 
gelişigüzel kullanılmaları ve bunun sonucunda yarattıkları tehlikeli sonuçlardır. Kavramların belirli bir bilgisel 
temellendirmeden yoksun birtakım değer yargıları, önyargılar ve/veya siyasi düşüncelerden hareketle gelişigüzel 
kullanılması, kavramlar arasında bağlantıların doğru bir şekilde kurulmamasına ya da kurulamamasına yol açıyor. 
Bu durum bir devlette, gerek yurttaşlar gerekse siyasal aktörler (siyasi partiler, baskı grupları, kamuoyu, sivil 
toplum ve kamu otorite karar alıcıları v.b) tarafından kamu yönetimi ve siyaset alanındaki sorunların, olayların ve 
durumların değerlendirilmesinde değerlendirme problemini ortaya çıkarıyor.   

Bu açıdan düşünüldüğünde kamu yönetimi ve siyaset yönetimi içerisinde gerek kavramsal gerek pratik çerçevede 
yaşanılan değerlendirme problemlerinden biri de “tarafsızlık” kavramı açısından yaşanmaktadır. Çünkü 
“tarafsızlık”, “siyasal tarafsızlık” ya da “tarafsız davranma” gibi kavramlar, çoğu zaman liberalizm ve liberal devlet 
anlayışlarının sınırlarını belirleyen ilkelerden, önkoşullardan hareketle anlamlandırılmaya çalışılıyor. Böyle olunca 
kişi ve kurumların tarafsız olması kamu görevini yürüten kişilerin herhangi bir siyasi partiye üye olmamaya, kamu 
kurum ve kuruluşların bütün taraflara eşit uzaklıkta olmasına ya da birey karşısında kamu yararını gözetmeye 
indirgeniyor. 

Bu çalışmanın amacı, birçok siyasi söylemin ortak paydası olan “tarafsızlık” kavramını, her şeyden önce “insan”ı 
merkeze alan felsefî bir bakış açısıyla irdelemektir. Bu çalışmada savunulan ana nokta, bugün teorik ve pratikte 
yaygın olan görüşün aksine “tarafsızlık”, “siyasal tarafsızlık” ya da “tarafsız davranma” olarak adlandırılan 
durumun ya da eylemlerin herhangi bir “siyasi partiye üye olma/olmama”, “siyasi partili/partisiz bir kamu 
görevliliği” ya da” bütün fikirlere eşit uzaklıkta olma/olmama” ile zorunlu bir ilişkisinin olmadığıdır. 

Anahtar sözcükler: Kamu Yönetimi, Tarafsızlık, Siyasi Tarafsızlık, İnsan Hakları, İnsan Kavramı. 

EXAMINATION OF THE CONCEPT OF “NEUTRALITY” USED IN PUBLIC ADMINISTRATION AND POLITICAL AREA  

ABSTRACT 

Nowadays, the basis of many problems experienced both in public administration and in the political field is the 
arbitrary use of concepts and as a result, dangerous consequences they create.Arbitrary use of concepts due to 
some value judgments of concepts that lack a specific knowledge base, prejudices and/or political opinions leads 
to a situation that connections between concepts are not established correctly or cannot be established. This 
situation raises the problem of evaluating the problems, events, and situations in public administration and 
politics by both citizens and political actors(political parties, pressure groups, public opinion, civil society, and 
public authority decision makers, etc). 

In this respect, one of the evaluation problems experienced in both conceptual and practical framework within 
the public administration and political administration is experienced in terms of the concept of “neutrality”. 
Because the concepts such as “neutrality”, “political neutrality” or “neutral behavior” are often tried to be 
understood from the principles and preconditions that define the boundaries of liberalism and liberal state. As a 
matter of fact, the neutrality of individuals and institutions is boiled down to the neutrality of public officials by 
not being a member of any political party, equality of public institutions and organizations to all parties, or 
seeking the public interest against individuals. 

The aim of this study is to examine the concept of “neutrality”, which is the common denominator of many 
political rhetorics, from a philosophical point of view, which centers around “human beings”. The main point that 
is defended in this study is that, as opposed to the theoretical and practical common opinion today, there is no 
obligatory relationship between “neutrality”, “political neutrality” or any act can be called as “neutral behavior”, 
and “being or not being a member of any political party”, “public service with or without a political party”, or 
“being or not being equal to all politic ideas”. 

Keywords: Public Administration, Neutrality, Politic Neutrality, Human Rights, Concept of Human. 

GİRİŞ 

Geçmişten günümüze düşünce tarihi içerisinde gerek teoride gerekse pratikte siyasal ve kamusal alanla ilgili 
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olarak “tarafsızlık” kavramına yönelik çok sayıda değerlendirmelerin yapıldığını görüyoruz. Tarafsız kavramı 
üzerine çok sayıda ve farklı bakış açılarından değerlendirmeler yapılmakla birlikte, tarafsızlık anlayışı –ilkesi- 
genellikle liberal anlayış ve liberal devletin yapısı ve koşullarıyla ilgili olarak ele alınmaktadır. Bu anlayış 
bağlamında “tarafsızlık” ya da “eşit mesafede durma“ kavramlarının, devletin kamusal ve toplumsal alandaki 
bütün fikirleri, düşünceleri ya da yaşam biçimlerini eşit değerde görmesi, bütün bu farkllıklara ve her bir kişinin 
kabul ettiği “iyi”lere hoşgörüyle –saygıyla- yaklaşılması gerektiğini ve devletin bunlardan birini desteklememesi 
içeren bir temelde ele alındığını görüyoruz.  

Tarafsızlık, yalnızca liberal anlayış tarafından değil bir çok siyasi düşünüş tarafından tanımlanmaya çalışılır. Ancak 
bu çalışmada, gerek liberal gelenek içerisindeki gerekse liberal anlayış dışındaki bütün düşünürlerin tarafsızlık ile 
ilgili görüşlerine yer verme imkanı bulunmadığından, ağırlıklı olarak liberal anlayış bağlamında bir tarafsızlık 
kavram incelemesi ve eleştirisi üzerine yoğunlaşmıştır.  

Bu çalışmanın amacı, siyasal ve kamusal alanda sık sık ifade edilen “tarafsızlık” kavramının devletin bütün farklı 
düşüncelere, görüşlere, kültürlere ya da yaşam biçimlerine aynı eşit mesafe durması ve bunlardan herhangi birini 
desteklememesi gerektiği fikrine indirgenmesinin sorunlu gözüktüğünü kısaca ortaya koymaya çalışmaktır.  

TARAFSIZLIK KAVRAMI 

Yukarıda ifa edildiği gibi kamusal ve siyasal alan ile ilgili olarak çok sık tartışmalara konu olan “tarafsızlık” kavramı, 
geçmişten günümüze ele alınan birçok siyasal, toplumsal ve ekonomik içerikli kavramlar ile birlikte farklı bakış 
açılarıyla değerlendirildiğini görüyoruz. Başka bir deyişle, siyasal ve kamusal alanda ifade edilen “tarafsızlık” 
kavramı çoğu zaman çeşitli sosyal-ekonomik-siyasal anlam içerikli birtakım öncüllerden hareketle açıklanmaya ve 
sınırları çizilmeye çalışılıyor.  

Tarafsızlık kavramı genel anlamda demokrasiyle özellikle de, liberal demokrasi ve liberal demokrasi anlamında 
“eşitlik” –eşit mesafede durma-, “hoşgörü” ve “çoğulculuk” gibi kavramlar ile açıklanmaya çalışılıyor. Ancak 
tarafsızlık kavramı –ilkesi- aynı düşünce akımı içerisindeki düşünürler tarafından bile farklı şekillerde 
tanımlanmaktadır.   

Örneğin liberal anlayış içerisinde tarafsızlık kavramına, Bruce Ackerman, Karl L. Alexander ve M. Schwarzschild, 
Norman Barry, Ronald Dworkin, William Galston, Charles Larmore, John Rawls, Joseph Raz gibi birçok düşünür 
tarafından farklı değerlendirmelerin yapıldığını görüyoruz. Larmore, Rawls ve Amy Gutmann gibi kimi düşünürler 
tarafsızlığın sıkı savunuculuğunu yaparlarken, William Galston, Joseph Raz, Michael Sandel, Alexander ve 
Schwarzschild gibi kimi düşünürler tarafsızlık ilkesini eleştirmiş ve reddetmişlerdir. Örneğin, Sandel, bütün “iyi 
anlayışları” karşısında tarafsız olunamayacağını ifade eder, ona göre tarafsızlık mutlak değildir. Raz’a göre ise, 
tarafsızlık, şüpheciliğe açıktır. (Çakmaz, 2018:17). Raz, liberal devletin tarafsızlığının gerçekleşmesinin asla 
mümkün olamayacağı temelsiz bir ideal olduğunu ifade eder (Uslu, 2014:1542). Bruce Ackerman de tarafsızlığı, 
diğer birtakım ilkelere uygulamalara temel dayanak oluşturan temel bir kavram ve liberalizmin tanımlayıcı öğesi 
olarak savunmaktadır. Buna karşılık Dworkin, tarafsızlığı liberalizmin temelini oluşturan eşitlik ilkesinin doğal ve 
pratik bir sonucu olarak görmektedir. Ona göre, siyasal tarafsızlığın ihlal edilmesi, herkese “eşit ilgi ve eşit saygı” 
anlamındaki eşitlik ilkesinin bir ihlali olarak anlaşılır (Arslan, 1999:9-10).  

Fakat bütün liberal düşünürler, siyasal tarafsızlığı liberalizmin temel öğesi olarak görmezler. Tarafsızlık gibi diğer 
hiçbir değer de birçok türü olan liberalizmler için tanımlayıcı bir ilke değildir. D.J. Manning'in de ifade ettiği üzere 
liberal anlayışın her yerde tanımlanabilir ve değişmeyen bir öze sahip olduğu bir 'evrensel liberalizm' diye bir şey 
yoktur. Her ne kadar “siyasal tarafsızlık”, bütün liberal düşünürler tarafından kabul edilen bir ilke olmasa da 
“siyasal tarafsızlık” kavramı, “hoşgörü” ve “çoğulculuk” kavramları ile bağlantılı görüldüğü için, liberal 
düşünürlerin önemli bir kısmının desteğini almıştır. Örneğin Ortega Gasset, siyasal tarafsızlık kavramına özellikle 
hoşgörü açısından vurgu yapmaktadır.  Gasset'e göre liberalizmi temel kılan şey, liberalizmin farklı olanlar ile 
birlikte yaşama konusunda sahip olduğu iradedir. Ona göre bu aynı zamanda sınırlı devlet yoluyla siyasal 
çoğulculuğun sağlanması iradesini ifade eder ve çoğulculuk da kaçınılmaz olarak siyasal tarafsızlığı akla getirir. 
(Arslan, 1999:7-8). Görülüyor ki, geçmişten günümüze kadar liberal düşünüş içinde liberal anlamda siyasal 
iktidarların ya da devletin tarafsızlığı ile çoğulculuk kavramı arasında doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantı 
kurulmaya çalışılır. 

Bu açıdan liberal anlamda ifade edilen siyasal tarafsızlığın çoğulculuk ile ilişkisinde, siyasal tarafsızlık aynı 
zamanda anayasal kapsamda, yurttaşların farklı ve çok çeşitli lik gösteren ve “iyi” olarak 
değerlendirdikleri/atfettikleri anlayışlara sahip olduğu özgür bir demokratik kültürün oluşmasını sağlamayı 
amaçlamaktadır. Dolayısıyla liberal anlamda tarafsızlık, farklı düşünce ve fikirlere sahip bireylerin 
hoşgörülmesiyle, farklı değerlerin ve yaşam biçimlerin gerçekleşmesi ve yaşamasına olanak sunulmasıyla ve 
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yurttaşlara eşit haklar sağlanmasıyla eşleştirilmektedir. Kısacası liberal anlamda siyasal tarafsızlığa göre, 
yurttaşların sahip olduğu 'iyi' konusunda devletin tarafsız olması ve onların yaşamsal alanlarına müdahale 
etmemesi gerektiği inancı vardır. Bu bakış açısına göre, tarafsız devlet, toplumdaki farklı “iyi” anlayışlar ya da 
fikirler arasında hiyerarşik bir sıralama yaparak, bir kısmını ötekine tercih etmemesi gerekir. Başka bir deyişle 
herkesin iyi anlayışları ve buradan hareketle sürdürdükleri yaşam biçimlerine devletin eşit saygı göstermesi 
gerektiği düşünülür (Arslan, 1999:8-9). Ancak liberal anlamda siyasal tarafsızlığa konu olan 'iyi' konusunda dikkat 
edilmesi gereken bir nokta var ki, Patrick Neal'ın belirttiği gibi, liberalizm iyi anlayışları karşısında tarafsız olmakla 
birlikte, bir iyi anlayışa sahip olmanın ne anlama geldiği konusunda, farklı bir kavramlaştırmalarda bulunur. 
Bireysel iyi anlayışları karşısında, liberalizmin tarafsızlık ilkesini kapsadığını ve savunduğu söylenebilir. Fakat 
liberalizmin iyi anlayışlarının kavramlaştırılması konusunda tarafsız olduğu söylenemez. Neal'a göre, liberal 
metateoriye göre, her birey, kendi iyi anlayışı tanımından sorumludur. Oysa, bir kişinin “iyi” olarak nitelendirdiği 
şeyi belirleyen yaşam amaçları bir başka kişiyle aynı olması sözkonusu değildir. (Neal, 2006:110-111). Ayrıca Neal, 
liberal metateorinin dilinde, hiç kimsenin bir kötü anlayışının olmadığına; ancak bir iyi anlayışa sahip 
olunabileceğine vurgu yapar. Ona göre “başkaları, sizin iyi anlayışınızın normatif olarak iyi ya da kötü olduğu 
kanısında olabilir, ama bu yalnızca, onların, başkalarının tercihleri karşısında, kendi tercihlerinin ifadesidir ve 
uygulamada, devlet düzeyinde ya da liberal metateorinin kavramları içinde kamusal bir ifade almamalıdır” (Neal, 
2006:110-116). 

Liberal devlet anlayışın ve liberal demokratik kurumlardaki meşruiyetin temeli, siyasal iktidarın kararlarının 
herkesin eşit olarak çıkarlarını korumaya yönelik tarafsız bir statüyü temsil etmede görülür. Başka bir deyişle 
tarafsızlık, liberal devletin meşruiyetinin dayandırıldığı temel ilkelerden biri olarak kabul edilir. Özellikle klasik 
liberal düşünüş açısından, devletin toplumsal yaşamda bireylerarası, birey-grup ya da gruplar arasındaki 
ilişkilerde tarafsız bir rolü ve işlevi vardır. Bu açıdan, gerek temel haklara ve özgürlüklere gerekse birtakım 
ekonomik taleplere devletin -siyasal iktidarların- ya da başkalarının müdahale etmemesine ilişkin talepler olarak 
görülür. 

Tarafsızlığın gerçekleşmesinin olanaksızlığı ya da tarafsızlık ilkesinin liberalizmin bir ürünü olduğu düşüncesine 
yönelik eleştirilere karşılık kimi liberal düşünürler yukarıda ifade edildiği gibi, devletin farklı iyi anlayışları 
karşısında tarafsızlığının sıkı savunuculuğunu yapmış ve bir devletin meşruiyetini tarafsızlık ilkesine bağlı 
kılmışlardır. Tarafsızlık ve liberalizm ilişkisi bağlamında liberalizm, farklı iyi yaşam anlayışlarına tarafsız kalan ve bu 
farklılıkların adalet ve/ya da barış içinde yaşamalarının yolunu açan bir ideoloji olarak görülmüştür. Örneğin Amy 
Gutmann, “liberal adaletin ana amacının çok fazla konuda temelden anlaşmazlığa sahip insanların bulunduğu bir 
toplum için uygun ilkeleri bulmak” şeklinde tanımlar (Uslu, 2014:1543).  

Tarafsızlığı devletin meşruiyeti açısından temel ilkeler içerisinde gören bir başka düşünürde Thomas Nagel'dir. 
Nagel, makul insanlar olarak nitelendirdiği insanların makul bir anlaşmazlık içerisinde olduklarını ifade eder. Ona 
göre devletin insanlara makul şekilde reddebilecekleri düzenlemeler, kurumlar ya da gereklilikler yüklememesi 
gerekir. Nagel, herhangi bir siyasî ilkenin -politikanın- meşru olabilmesi için insanların onun üzerinde uzlaşmaları 
gerektiğini ve bu açıdan bir devletin meşru olabilmesi için farklı ve çeşitli yaşam anlayışları karşısında tarafsız 
olması ve belirli bir yaşam anlayışlarını desteklemek ya da geliştirmekten kaçınması gerektiğini savunur (Uslu, 
2014:1542).  

Birçok liberal düşünüre göre, temel insani değerler çok sayıda ve türde karşımıza çıkar. Bu yüzden “insanların 
izleyebilecekleri farklı amaçları vardır”. Üstelik bu değerler ve amaçlar çoğu zaman birbiriyle bağdaşmamaktadır. 
Buradan hareketle birçok liberal düşünürün çıkardığı sonuç “özgürlüğün iyiye önceliği” ve “devletin 
tarafsızlığı”dır. Böylece insanların yaşam amaçlarının ve doğru anlayışlarının birbirinden farklı olması ve yaşamın 
nasıl yaşanacağı sorusunun tek bir cevabının olmadığı düşüncesi, herkesin kendi yanıtını bulup ona göre yaşam 
sürme özgürlüğünün sağlanması gerekliliğini düşündürmektedir. Bu da ancak devletin normatif tarafsızlığı ile 
olanaklı olduğunu düşündürür. Bu açıdan Ronald Dworkin, devletin iyi yaşamın niteliği açısından tarafsız olması 
gerektiği konusuna değinir (Erdoğan, 2013:67-68). Daha önce ifade edildiği üzere, tarafsızlığı liberalizmin temelini 
oluşturan eşitlik ilkesinin doğal ve pratik bir sonucu olarak gören Dworkin eşitlik anlayışını, “siyasi kararların 
mümkün olduğunca bütün belirli iyi yaşam ya da yaşama değer kazandıran anlayışlardan bağımsız olması 
gerektiği” şeklinde varsayıyor (Dworkin, 2006: 61). Bu açıdan Dworkin'e göre1, bir toplumdaki yurttaşların siyasi 
ve toplumsal alana ilişkin konulardaki anlayışları farklı olduğundan, ister sözkonusu siyasal ya da toplumsal 
konulara ilişkin kararlar kamu görevlileri tarafından daha üstün görüldüğü için, isterse daha çoğunluk ya da güçlü 
olan gruplar tarafından kabul gördüğü için olsun, eğer devlet bir anlayışı ötekine tercih ederse, yurttaşlarına 

                                                      
1  Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz. Ronald Dworkin, A Matter Of Principle, Cambridge/Mass. Harvard Üniversity Press. 1985. S. 191. 
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“eşit” davranmamış olur (Erdoğan, 2013:67-68). Dworkin'e göre2, iyi bir yaşamın gerçekleşmesi ve 
sürdürülebilmesi konusunda liberal devlet tarafsız olmalıdır. Siyasi kararlar, belirli bir iyi yaşam anlayışından ve 
yaşamı değerli kılan şeylerin ne olduğundan mümkün olduğunca bağımsız olarak alınmalıdır. (Galston, 2013:395). 
Dworkin'e göre, iyi hükümet, “iyi yaşamları tanımaya ve hatta cesaretlendirmeye dayanmaktadır; kişilere eşit 
olarak davranmak içlerinden hepsine sanki kişi en azından gerçekten iyi bir yaşam sürmeyi arzuluyormuş gibi 
davranmaya dayanmaktadır. Ancak Dworkin tarafsızlık ve eşitlik ile arasında kurduğu ilişkide, basite indirgenmiş 
bir eşitlik ilkesinin hakkaniyetsizliğe de yol açabileceğini vurgulayarak bu durumun karşısında olduğunu ifade 
eder. Dworkin, basite indirgenmiş bir eşitlik ilkesi, bireylerin farklı zevkleri olduğu ve bu zevklerden bazılarının 
doyurulmasının öteki bireylere göre daha pahalıya mâl olduğunu, öyle ki, örneğin şampanyayı tercih edenin 
engellenmemiş olması için birayla yetinenden daha fazla miktara ihtiyacı olacağını görmezden geleceğini ifade 
eder. Ona göre, bireylerin zevkleri ve talepleri daha çok, her insanın yaşamının olması gerektirdiği doğrultuda 
oluştuştuğu anlayışı ile uyumludur. Bu açıdan Dworkin'e göre: “En fiili tarafsızlık, her bir kişiye eşit miktarın 
ödenmesini gerektirmektedir, öyle ki, her bir kişi, eğer pahalı bir yaşam seçmişse kendisine ayrılan miktar 
artmadan ya da kendi seçimi kendisini pahalı bir seçim yapanların seçimini karşılamak zorunda bırakmadan az ya 
da çok pahalı zevkler arasında, kendi kendine bir seçim yapabilmesini gerektirmektedir” (Dworkin, 2006: 62-63). 
Dworkin, tarafsızlığın genel bir ahlâkî gereklilik, herkesin arzu ve istemlerini yerine getirmek için çaba göstermesi 
gereken bir şey olduğunu iddia etmez. Tarafsızlık özellikli -spesifik- olarak siyasî ahlâkın bir ilkesi olarak önerilir. 
Ancak liberalizm ve liberal tarafsızlık yalnızca dinler arasında tarafsız olamaya indirgenemezdi. Liberalizm dinî 
tarafsızlıkla ilgili bir ilke olarak anlaşıldığı taktirde, temel savunusu ahlâkî fikirlere dayanmasına yol açabilirdi 
(Waldron, 2013:343). 

Bunun yanı sıra Chandran Kukathas'a göre liberal bir devlet, bağımsızlıklarına saygı gösterilmesi gereken çeşitli 
topluluklardan/gruplardan oluştuğu kabul edilmekle birlikte, bu tamamen sözkonusu toplulukların ya da 
grupların istediklerini yapabilme anlamında onlara hoşgörülü olunması gerektiği anlamına gelmez (Kukathas, 
2013:435-436). 

Tarafsızlık ilkesi, çoğu liberal düşünür tarafından, toplum içindeki farklı dünya görüşleri ve yaşam tarzlarının 
barışçı bir şekilde bir arada var olabilmeleri bakımından zorunlu görülmektedir. Başka bir ifadeyle çeşitlilik 
gösteren çok sayıdaki dünya görüşlerinin, ideolojilerin ve yaşam tarzının güvence altına alınması için devletin 
kendisinin bunlardan herhangi birini desteklememesi, taraf olmaması gerektiği inancı benimsenir. Dolayısıyla 
“tarafsızlıkçılık” liberal anlayışa göre, iyi anlayışlarının çoğulcu yapısını kabul eden liberal bir devlet adına belli bir 
anlayışı zorla uygulayamaz. Çünkü bu açıdan bakıldığında liberal anlayışta, şayet devlet yurttaşlarının seçtiği 
birtakım amaçlar ve iyi olarak kabul ettiklerini yargılayacak ya da belirli iyilere karşı başka iyiler lehine sistemli bir 
ayrımcılık yaparsa, o zaman devletin ayrıcalıklı davrandıklarından farklı olan iyi anlayışlarına sahip olan 
vatandaşlarının eşitliğine saygı göstermemiş olduğu düşüncesi egemendir. Ayrıca bu anlayışta devlet, sırf belirli 
bir tercihleri başkalarınınkinden daha az değerli gördüğü için, bireyin tercihini kısıtlama yoluna gider ya da belirli 
tercihleri daha ilk baştan saf dışı bırakırsa, bu durumda devlet o kişilerin özgürlüğünü ihlâl ederek taraflı 
davranmış olur3 (Erdoğan, 2013:68).  

Liberal anlamda tarafsızlık ilkesini eleştirmekle birlikte, liberal düşünürler içerisinde “tarafsızlık” anlayışını 
savunan düşünürlerden bir diğeri de Charles Larmore'dir. Larmore, tarafsızlık kavramını, bir ortak iyi fikrini ifade 
eden siyasal ilkelerin düzenlendiği, devletin sınırlarının belirlendiği ve devlet tarafından da kabul gören bir ahlak 
anlayışı temelinde ele almaktadır. Ona göre, bu ahlâkî anlayış, aklın genel kapasitesini kullanarak düşünüp ifade 
eden insanların hakkında ihtilafa düşeceği iyi hayat görüşlerinden çok daha az kapsamlı olmalıdır. Başka bir 
ifadeyle, özel yaşam tarzlarının değeriyle mutlak uyuşmamakla birlikte çoğu insan tarafından kabul gören ve 
onaylanan bir anlayış olması gerekmektedir. İşte Larmore bu ahlâkî anlayışı tanımlamanın bir yolu olarak 
tarafsızlık kavramında görüyor4 (Larmore, 2013:364-365). 

Larmore'a göre, liberal siyasî alanda siyasî ilkeler ihtilaflı iyi fikirlere karşı saygıda “tarafsız” olmalıdırlar. Buna 
karşılık Larmore “tarafsızlık” kavramının kullanımında iki sakıncalı durumun hesaba katılması gerektiğine vurgu 
yapar. Bunlardan ilki, liberalizmin ahlâki bir bir görüş -kavram- olmadığı, “ahlâkî bakımından tarafsız” olması 
gerektiği gibi bir yanlış anlaşılmaya yol açabileceğidir. Oysa ona göre, asıl üzerinde durulması gerekli olan şeyin 
liberalizmin ihtilaflı iyi yaşam görüşleri ve çelişik fikirler karşısında tarafsız olmayı hedeflemesidir. İkinci sakıncalı 

                                                      
2  Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz. Ronald Dworkin, Liberalism, Public And Private Morality, Cambridge:Cambridge University 
Press:1978. S.113-143. 
3  Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz.David Thunder, “A Refutation Of Anti-Perfectionist Or 'Neutralist Liberalism”, 
Http://Www.Nd.Edu/Dthunder/Articles/Article1.Html. 1999.  
4  Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz.Charles Larmore, “Political Liberalism”, Political Theory, Vol.18 No.3.1990. S. 339-360. 
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durum ise, tarafsızlık kavramının çeşitli ve birden fazla şekillerde anlaşılabilme durumudur. Örneğin faydacı 
gelenekte yaygın olan bir yorum değerin ortak bir paydası bulunduğu fikriydi: Bu açıdan düşünüldüğünde farklı iyi 
yaşam görüşleri ortak bir değeri -haz'ı yani arzuların tatminini- aramanın pek çok yolu olarak görülebilir (Larmore, 
2013:366-367). Larmore'ye göre, bu farklı kavramlar arasındaki çatışmaların tarafsız çözüm yolu, tarafsızlık 
kavramına yüklenebilecek biricik anlam değildir; aslında böyle bir ortak değer paydası gerçekte yoktur. Tarafsız 
ilkelerin, iyi yaşam konusunda çatışan ve kişileri ayrıştıran bazı kavramlara atıfta bulunmadan doğrulanabileceğini 
ileri süren yorumun daha sezgisel olduğu söylenebilir. Dolayısıyla bu ortak payda, üzerinde akıl yürütmemiz 
gereken tarafsız temel, her zaman belli bir ahlâkî sınırlar getirme olanağı yoktur. Bu yüzden “tarafsızlık”, 
liberalizmin asgari etiğini taşımaktadır (Larmore, 2006:124). Kısacası Charles Larmore, “tarafsızlığın siyasi ahlak 
açısından konulan bir ilke olduğunu belirtirken, liberal devleti yansız değil, olabildiğince çok sayıda insanı 
kapsayacak biçimde “asgari etik” paydasıyla tanımlar” (Tunçel, 2008: 65).  

TARAFSIZLIK KAVRAMINA İLİŞKİN ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME 

Siyasal ve kamusal alanda sık sık ifade edilen ve devletin temel ilkelerinden kabul edilen tarafsızlık anlayışı/ilkesi 
ile liberal demokrasi ya da liberal devlet anlayışı arasında doğrudan ya da dolaylı olarak zorunlu bir bağlantı 
olduğu savunulur. Dolayısıyla pek çok liberal tarafından siyasal anlamda tarafsızlık ilkesi hem tarihsel hem teorik 
olarak liberal devlet anlayışı ya da liberal demokrasi ile bağlantılı olarak ele alınarak, liberal devletin 
meşruiyetinde temel dayanak noktası kabul edilmiştir. Oysa çoğu liberal düşünürün iddia ettiği gibi, toplum 
içindeki farklı kültürel-siyasal-dinsel görüşlere, yaşam şekillerine ya da hazır değer yargılarına devletin eşit bir 
mesafede durması, ayrıca gerek bireylerin gerekse devletin bu tür farklılıklara hoşgörü –saygı- ile yaklaşması 
gerektiğine indirgenmiş bir tarafsızlık ilkesi devletin temel dayanağı ve işleyişi açısından sorunlu gözükmektedir. 
Bu açıdan düşünüldüğünde en temel sorun, “çoğulculuk” ve “hoşgörü” kavramları ile bağlantılı olarak tarafsızlık 
anlayışı, gerek toplumsal alanda gerekse bir devlette insan onuru ve değeri temelinde insan haklarına aykırı 
düşünce ve taleplere yol açabilir.  

Ahlaki ve kültürel normlara, hazır değer yargılarına ya da birtakım inanışlara –geleneklere/örflere- uygun, ancak 
bireylerin insana özgü olanaklarını ve haklarını görmezden gelen ya da insanın onurunu arkaplana atan kimi 
talepler ve uygulamalar, tarafsızlık anlayışından hareketle saygı duyulması gereken, devlet ya da kamu ve kurum 
kuruluşları tarafından müdahale edilmemesi gereken şeyler olarak görülebilir. Dolayısıyla pek çok liberal 
düşünürün iddia ettiği gibi, bu anlamda bir tarafsızlık ilkesi, bir devletin ya da siyasal yönetimin meşruiyet sınırının 
belirlenmesinde temel ölçüt olamaz. Bu yüzden devletin ve siyasal iktidarların gerek siyasal kararlarında ve 
kamuya ilişkin politikalarında, farklı iyi yaşam anlayışlarına, kültürlere, fikirlere tarafsız kalan ve bu farklılıklar 
karşısında saygı duyma gerekliliğine indirgenmiş biçimsel anlamda bir tarafsızlık anlayışı içerisinde olmaması 
gerekir. Herhangi bir siyasî politikanın –ilkenin- meşruluğu, toplumdaki çeşitli farklı karşıt “iyi” şeyler karşısında 
tarafsız olmak anlamına gelmez. Asıl burada önemli olan nokta, bir devlette ya da toplumsal alanda devletin 
tarafsızlığı bağlamında ifade edilen ya da talep edilen düşüncelerin, inançların, kanaatlerin ya da yaşam 
biçimlerinin içeriğidir. Bu açıdan düşünüldüğünde, tek bir bireyin bile insan onuruyla ve değeriyle, yani insan 
haklarıyla bağdaşmayan, ancak toplumun ya da bir meclisin çoğunluğu tarafından kabul görmüş –iyi olarak 
atfedilmiş” ya da konsensüs sağlanmış bir takım yaşam biçimleri karşısında devletin ve siyasal iktidarların 
tarafsızlığından bahsedemeyiz. Örneğin küçük yaştaki kız çocukların evlendirilmesine, kız çocukların mirastan 
mahrum bırakılmasına, kadınların çalıştırılmasının yasaklanmasına ya da bazı suçları işleyen kişilere işkencenin 
yapılıp yapılamayacağına yönelik farklı görüşler, düşünceler ve yaşam biçimleri talepleri karşısında devletin 
tarafsız kalarak her iki karşıt yaşam biçimini ya da talepleri aynı değerde görerek, eşit mesafede durması 
gerektiğinden bahsedemeyiz. Dolayısıyla devletin toplumdaki çoğunluğunu oluşturan bireylerin çıkarlarına aykırı 
ve çoğunluk tarafından bile kabul görmeyebilecek bir takım düzenlemeler, uygulamalar ya da gereklilikler 
getirebilir ve bu tarafsızlık ilkesiyle çelişmeyebilir. İnsanın onuru ya da insanın değeri temeline dayalı yani, 
“insan”ı merkeze alan bir devlette, gerek devletin gerekse siyasal iktidarların belirli bir düşünüşü –düşünme 
tarzını ya da bakış açısını-, yaşam biçimini, toplumda genel kabul görmüş birtakım ahlâkî normlar, değerler, 
inanışlar karşısında egemen kılmak için çaba göstermek zorunda kalabilir. Dolayısıyla devletlerin ya da siyasal 
iktidarların liberal anlamda tarafsız olması mümkün değildir. 

Son yıllarda cumhurbaşkanının aynı zamanda siyasal parti genel başkanı olabilme imkânını veren yeni hükümet 
sistemi bağlamında, Türkiye’de siyasal ve kamusal anlamda tarafsızlık anlayışı/ilkesinin daha sık tartışıldığına şahit 
oluyoruz. Bu açıdan özellikle gerek teoride gerekse pratikte ortaya konulan düşünce ve tartışmalarda çoğu zaman 
siyasal alanda ya da kamu –devlet- yönetimi içerisinde görev yapan yöneticilerin –memurların- herhangi bir 
siyasal parti ile ilişkinin ya da üyeliğinin bulunması halinde devletin tarafsızlığı anlayışıyla bağdaşmayacağı 
düşüncesinin ağır bastığını görüyoruz. Bu kişilerin partililiğinden dolayı bütün yurttaşlara adil ve eşit muamele 
göstermeyeceği, yani tarafsız olamayacağını önkabulü egemen oluyor. Özellikle siyasal, sosyal ve kültürel bir 
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takım hazır değer yargıları, önyargılar ya da pratikte yaşanan kimi sorunlu alanlar –örneğin partizanca 
uygulamalar ya da siyasal ayrımcılıklar- bu önkabullerin oluşumunu güçlendiriyor.  

Her ne kadar geçmişten günümüze çok sayıda aksi örnekler yaşansa da, bir devlette her bir yurttaşa yönelik 
kamuya ilişkin hizmetlerin sağlanmasında, yurttaşlara ilişkin birtakım hakların verilmesinde ya da onları 
ilgilendiren çeşitli kararların alınmasında “siyasal partililik” ile “taraflı davranma” arasında veyahut “siyasal partili 
olmama” ile “tarafsız davranma” arasında bilgisel anlamda bir zorunlu bir ilişki yoktur. Başka bir deyişle, bir 
devletin en üst kademesindeki yöneticilerden en alt kademesindeki memuruna kadar, bu kişilerin herhangi bir 
siyasal partiye üye olmaları o kişilerin fikirleri ve eylemlerinin dolayısıyla devletin işleyişinin adil 
olamayacağı/olmadığı, her bir yurttaşa eşit muamelede bulunmayacağı/bulunmadığı anlamına gelmiyor. Aynı 
şekilde herhangi bir siyasal parti ile ilişkinin bulunmaması halinde bu kişilerin ve devletin tarafsız olduğu/olacağı 
anlamına da gelmiyor.  

Bu açıdan düşünüldüğünde, liberalizm anlayışından hareketle tanımlanan “tarafsızlık” kavramı biçimsel anlamda 
yalnızca devlet kavramı ile ilişkili bir durum değildir. Devletin varlıksal yapısının ayrılmaz bir parçası olarak; gerek 
kamu/devlet yönetimi gerekse sivil yönetim içerisindeki görevli kişilerin; özgür, insan onuruna yaraşır, kendi 
çıkarlarının zarar görme pahasına koşulsuz-şartsız cesaretle eylemde bulunabilmesi ve bütün insanları sırf araç 
olarak değil amaç olarak görebilecek bir yetiye ve istemeye sahip olmasıyla ilgilidir. Bu yüzden bir devlette, 
kamunun ve sivil toplumun yönetiminde kamusal hizmetleri yerine getirmekle görevli olanların, bütün yurttaşları 
ilgilendiren normlar –politikalar- oluşturanların ya da yurttaşlar ile ilgili bir takım kararlar alma yetkisine sahip 
olan kişilerin bu türden bir yetiye -erdeme- sahip olması beklenir. Ancak bu şekilde bütün yurttaşların hiçbir 
ayrımcılığa ve kötü muameleye uğramadığı bir devlet anlayışı egemen kılınabilir ve kimi kişilere sırf siyasi 
nüfusları, ekonomik güçleri ya da dinsel nedenlerle diğer kişiler karşısında birçok alanda ayrıcalıkların tanındığı bir 
devlet anlayışından kaçınılabilir.  

Dolayısıyla siyasal ve kamusal anlamda tarafsızlık, çeşitlilik gösteren çok sayıdaki dünya görüşlerinin, ideolojilerin 
ve yaşam tarzlarının güvence altına alınması için devletin kendisinin bunlardan herhangi birini desteklememesi, 
bir tarafın yanında olmaması ve bütün bu farklılıklara karşı hoşgörülü –saygılı- olması gerektiği şeklinde değil, 
yukarıda ifade edilen yetilerle ve bilgiyle donatılmış kamu görevlileri –yöneticiler- aracılığıyla gerçekleştirilebilir. 
Günümüzde siyasal ve kamusal alanda bu tür yetilerle donatılmış kamu görevlilerin azınlıkta olması ya hiç 
olmaması bu bilgisel doğruluğu ortadan kaldırmaz. 

SONUÇ 

Devlet kavramı ve siyasal yönetim ile ilgili olarak pek çok tartışmalara konu olan “tarafsızlık” kavramı ve onunla 
ilgili olarak ele alınan “çoğulculuk”, “hoşgörü” ve “iyi” kavramlarının doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi, bu 
kavramların birtakım önkabullerden bağımsız olarak bilgiyle içeriklendirilmesine bağlıdır. Aksi takdirde birçok 
liberal düşünür tarafından iddia edildiği gibi, devletin ya da kamu kurum ve kuruluşların tarafsızlığı, çeşitli sayıdaki 
farklı yaşam biçimlerine, düşüncelere ve fikirlere hoşgörü ile yaklaşılması, saygı duyulması ve bir ya da birkaçının 
ötekiler karşısında desteklenmemesi şeklinde anlaşılacaktır. Oysa tarafsızlık, devletin ve devletin öğesini 
oluşturan kamu –devlet- görevlileri –ya da memurların-, görevlerini ifa ederken ya da kararlar alırken, koşulsuz-
şartsız ve kişisel çıkarlarından bağımsız bütün yurttaşlara insan onuru ve değeri temelinde sırf insan olmasından 
dolayı eşit muamele göstermeyle, kararlarında adaletin sağlanması düşüncesiyle hareket etmeyle ilgilidir. Bu 
yüzden siyasal ve kamusal anlamda tarafsızlık, en üst kademeden en alt kademeye kadar gerek kamunun gerekse 
sivil toplumun yönetiminde bu bilgiyle donatılmış memur ve kamu görevlilerin varlığını gerekli kılıyor. Bu tür bir 
varlık yapısı ve varlık koşulları herhangi bir siyasi 'partililik' ya da 'partisiz'likle zorunlu bir bağlantısı yoktur. Ancak 
pek çok ülkenin anayasa ve normlarında kamu görevlilerin ve memurların eşit ve adil muamelede 
bulunabilmesinin, yani devletin tarafsızlığının korunma yollarından biri olarak siyasal partilere üyeliğin 
yasaklanmasında görülür. Örneğin Türkiye’de 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 7. maddesinde, “tarafsızlık 
ve devlete bağlılık” başlığı altında, devlet memurlarının siyasi partilere üye olmaları yasaklanmıştır.  

Oysa bir kişinin ya da kamu –devlet- görevlisinin herhangi bir siyasal parti üyeliği, o kişilerin adil olma, 
önyargılardan ve çıkarlardan bağımsız karar alabilme ve eylemde bulunma, saygı ve dürüst olma gibi etik 
değerlerini ortadan kaldırmaz. O ülkedeki yönetim işlerinde görevlilerin kişi olarak etik özgürlüğünü ve 
sorumluluklarını ortadan kaldıracağı sonucu varsayamayız. Aksi durum 'biçimsel' olanı 'öz'e tercih etmek 
anlamına gelir. Başka bir deyişle “insan”ın akıl -düşünce- ve vicdan sahibi bir varlık olma durumunu, etik 
anlamdaki özgürlüğü ve iradesini ve etik ya da insani değerlerin potansiyel taşıyıcısı olma durumunu baştan 
gözarda etmek anlamına gelir. 

Ayrıca hiçbir siyasal partiye üye olmayan kişi ve kamu görevlilerin de gerek insanlar ile ilişkilerinde gerekse 
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kamusal işlerde adil davranacağını, bütün yurttaşlara din, dil, ırk, cinsiyet gibi benzer farklılıklarından dolayı 
haksızlığa uğratmayacağını veya ayrıcalıklı muamele göstermeyeceğini varsayamayız. Dolayısıyla bütün bu ifade 
edilenler bize gösteriyor ki, Türkiye’de siyasal partili cumhurbaşkanı sistemi tartışmalarını ve sistemin sorunlu 
görülen taraflarının çözümü biçimsel olarak değil bilgisel temelli yapmayı gerekli kılıyor.  
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ÖZ 

Güvenlik İkilemi, Güvenlik çalışmalarının merkezinde olması gereken stratejik bir kavramdır. Özellikle soğuk savaş 
zamanı “güvenlik” kavramının stratejik araştırmalar himayesinden çıkıp bir alt disiplin olması ile birlikte “güvenlik” 
üzerine üretilen teoriler de zenginliğini arttırmaktadır. “Güvenlik ikilemi” kavramına olan yaklaşımların tek bir 
“realist” perspektiften bakılması var olan konjonktürü anlamakta yetersiz kalınmasına sebebiyet vermiştir. Realist 
Güvenlik İkilemi teorisyenlerinin öngördüğü durumdan farklı olarak Soğuk Savaş güvenlik ikileminin askeri 
çatışma yaşanmadan aşılabilmesi, ‘Güvenlik İkilemi’ üzerine yeniden ve farklı perspektiflerden düşünmek 
gerektiğini ortaya koymaktadır.  Soğuk Savaşın Güvenlik İkilemi, uluslararası sisteme ‘ideolojik kimlik’ üzerinden 
inşa edilmiştir. Sıcak çatışmaya girilmeden güvenlik ikileminin aşılabilmesi de ABD’nin liberal bireyciliğe dayanan 
‘ortak kimlik’ inşası ile mümkün olabilmiştir. Esasen Soğuk Savaştan bugüne kadar uluslararası sistemde yaşanan 
‘karşılıklı kimlik’ inşalarının, güvenlik ikilemini devletler arasında hem oluşturabilen hem de aşılabilmesini 
sağlayan anahtar olgu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 21. Yüzyıl itibari ile yerel ve küresel ölçekte, dünya 
siyasetini şekillendirmeye başlayan nükleer silahların yayılması, uluslararası terörizm, enerji kaynaklarına artan 
ihtiyaç gibi sorunlar küresel iş birliğini de zorunlu hale getirmektedir. Bu iş birliği de devletlerin ‘karşılıklı güven’ 
oluşturmaya dayanan ‘kimlik’ inşaları mümkün olabilmektedir. Realistlerin iddia ettikleri anarşiden doğan 
‘güvenlik ikileminin’ uluslararası sisteme dair kaderci varsayımları bugünkü konjonktürde gerçekçi olmamaktadır. 
Bu çalışmanın amacı da 21.Yy da uluslararası sistemde yaşanan güvenlik ikilemlerinin aşılabilmesinde devletlerin 
‘karşılıklı kimlik’ inşalarının etkilerini anlayabilmektir. Çalışmanın sonucunda ulaşılacak olan temel husus; 
“21.yy’da artan iş birliği sayesinde devletler, sıcak çatışmayı tercih etmeden ‘karşılıklı güven’ ve ‘karşılıklı kimlik’ 
inşası ile girecekleri güvenlik ikilemlerinden çıkacaklardır.  

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Güvenlik İkilemi, Karşılıklı güven, Karşılıklı kimlik inşası. 

REVIEW OF THE “SECURITY DILEMMA” IN THE 21st CENTURY WITH CONSTRUCTIVIST PERSPECTIVE 

ABSTRACT 

The security dilemma is a strategic concept that should be at the center of the Security Studies. Especially when 
the concept of “security” came out of the patronage of strategic research and became a sub-discipline, the 
theories on “security” also increased its wealth. So much so that the birth of the concept of security dilemma 
was realized during the Cold War. However, the view of their approach to the concept of “security dilemma” 
from a single “realist” perspective has caused them to be inadequate to understand the existing conjuncture. 
Unlike the situation predicted by the realist security dilemma theorists, the fact that the Cold War security 
dilemma can be overcome without military conflict, reveals that it is necessary to rethink the "security dilemma" 
and rethink the different perspectives. The security dilemma of the Cold War was built on the international 
system through ideological identity. Overcoming the security dilemma without entering into a hot conflict could 
also be achieved through the construction of a "common identity" based on liberal individualism. In fact, it would 
not be wrong to say that the construction of ‘mutual identity’ in the international system from the Cold War to 
the present day is a key phenomenon that can both create and overcome the security dilemma among states. 
The proliferation of nuclear weapons, which began to shape world politics on a local and global scale, as of the 
21st century, necessitates global cooperation on problems such as international terrorism and increasing need 
for energy resources. This cooperation can also enable states to build ‘identity’ based on ‘mutual trust’. The 
destinies of the "security dilemma" arising from the anarchy claimed by realists are not realistic in the current 
conjuncture of the international system. The aim of this study is to understand the effects of ‘mutual identity’ 
construction of states in overcoming security dilemmas in the international system in the 21st century. 

In this study, it was concluded that due to increased cooperation, States would not prefer the hot conflict, but 
would derive from the security dilemmas they would enter through the construction of "mutual trust" and 
"mutual identity". 

Keywords: Security, security dilemma, mutual trust, mutual identity building. 
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GİRİŞ 

Güvenlik kavramının 21.Yy ile birlikte uluslararası politik ekonomi disiplininde kavramsal olarak yaşadığı dönüşüm 
bir hayli belirgin olmak ile birlikte bu dönüşümün klasik “realist” perspektif ile yorumlanmaya devam edilmesi 
literatürde “güvenlik” üzerine oluşturulan araştırmaları kısırlaştırma tehlikesi yaratmaktadır. Güvenlik İkilemi, 
Güvenlik çalışmalarının merkezinde olması gereken stratejik bir kavramdır. Özellikle Soğuk Savaş zamanı 
“güvenlik” kavramının stratejik araştırmalar himayesinden çıkıp bir alt disiplin olması ile birlikte “güvenlik” 
üzerine üretilen teoriler de zenginliğini arttırmaktadır. Nitekim Güvenlik İkilemi kavramının doğuşu da Soğuk 
Savaş döneminde gerçekleşmiştir. Ancak “güvenlik ikilemi” kavramına olan yaklaşımların daha önce güvenlik 
kavramına da yapıldığı üzere tek bir “realist” perspektiften bakılması var olan konjonktürü anlamakta yetersiz 
kalınmasına sebebiyet vermiştir. Realist Güvenlik İkilemi teorisyenlerinin öngördüğü durumdan farklı olarak 
Soğuk Savaş güvenlik ikileminin askeri çatışma yaşanmadan aşılabilmesi, ‘Güvenlik İkilemi’ üzerine yeniden ve 
farklı perspektiflerden düşünmek gerektiğini ortaya koymaktadır. Soğuk Savaş, Güvenlik İkileminin uluslararası 
sisteme ‘ideolojik kimlik’ üzerinden inşa edilen ayrıştırıcı bir süreci olmaktaydı ve sıcak çatışmaya girilmeden 
güvenlik ikileminin aşılabilmesindeki temel etken de ABD’nin liberal bireyciliğe dayanan ‘ortak kimlik’ inşası ile 
mümkün olabilmiştir. Esasen Soğuk Savaştan bugüne kadar uluslararası sistemde yaşanan ‘karşılıklı kimlik’ 
inşalarının, güvenlik ikilemini devletler arasında hem oluşturabilen hem de aşılabilmesini sağlayan anahtar olgu 
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 21. Yüzyıl itibari ile yerel ve küresel ölçekte, dünya siyasetini 
şekillendirmeye başlayan nükleer silahların yayılması, uluslararası terörizm, enerji kaynaklarına artan ihtiyaç gibi 
sorunlar küresel iş birliğini de zorunlu hale getirmektedir. Bu iş birliği de devletlerin ‘karşılıklı güven’ oluşturmaya 
dayanan ‘kimlik’ inşaları mümkün olabilmektedir. Realistlerin iddia ettikleri anarşiden doğan ‘güvenlik ikileminin’ 
uluslararası sisteme dair kaderci varsayımları bugünkü konjonktürde gerçekçi olmamaktadır. Bu çalışmanın amacı 
da 21.yy’da uluslararası sistemde yaşanan güvenlik ikilemlerinin aşılabilmesinde devletlerin ‘karşılıklı kimlik’ 
inşalarının etkilerini anlayabilmektir. İlk bölümde Güvenlik İkilemi kavramının Vestfalya Anlaşmaları öncü kabul 
edilerek bugüne kadar yaşadığı kavramsal dönüşüm ele alınacak iken ikinci bölümde çalışmanın temel araştırma 
sorusu olan ‘güvenlik ikilemi durumu devletlerin karşılıklı kimlik inşası ve karşılıklı güven üzerinden aşılabilir mi?’ 
sorusuna cevap aranacaktır.    

Güvenlik İkilemi: Kavramsal Çerçeve 

Güvenlik kavramının uluslararası ilişkilerdeki tarihsel gelişimi dünyada yaşanan savaşlar ile paralel ilerlemiştir. İlk 
olarak 1940’lı yıllarda stratejik çalışmalar ismi ile ortaya çıksa da 1980’den itibaren stratejik çalışmalar 
kategorisinin dışına çıkmaya başlamıştır.  1980’lerden itibaren güvenlik kavramına araştırmacılar farklı 
perspektiflerden bakarak kavram üzerine teoriler üretmeye başlamışlardır. Güvenlik kavramının uluslararası 
ilişkilere yansıması her ne kadar 1648 Vestfalya Anlaşmalarına kadar dayandırılsa da ayrı bir alt disiplin olarak 
araştırmacıların bu kavrama yoğunlaşması değişen savaş koşullarının açıklanması esası ile 1980 sonrasına denk 
gelmektedir (Açıkmeşe,2014:241-242). Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının bilinen sıcak çatışma halinden sonra 
Soğuk Savaşın başlaması ‘güvenlik’ kavramının daha iyi anlaşılması ve belli kalıplardan çıkarılması gerekliliğini 
ortaya koymuştur. Güvenlik İkilemi kavramının doğuşu da Soğuk Savaş döneminde gerçekleşmiştir.  

Uluslararası sistemi anlayabilmek için önce devletlerin doğasını, devletlerin doğası için ise bireylerin doğasını 
anlayabiliyor olmak gerekmektedir. ‘Güvenlik İkilemi’ kavramının temel bakış açısını oluşturan Herbert Butterfield 
1951 yılında yazdığı History and Human Relations isimli çalışmasında ‘trajedi’1 olarak tanımladığı savaşların 
nedenini araştırırken Hobbes’un insan doğası yaklaşımından yola çıkarak devletlerin karşılıklı korku üzerine 
savaştıklarını ifade etmektedir (Butterfield,1951:21-22). Aynı zamanda Butterfield karşılıklı korku üzerinden 
savaşların trajediye dönüşmesini “fikirde savaşma niyetine sahip olmayan karar vericilerin eylemde savaşmak 
zorunda kalmaları” durumu olarak yorumlamaktadır (Bilgiç, 2011:124). Karşılıklı korku nitelendirmesiyle güvenlik 
ikileminin temel yaklaşımını oluşturan Butterfield bu korkuyu “Hobbesian Fear” üzerinden analiz etmektedir. 
Hobbesvari Korku’nun temelini oluşturan unsur ise “ölüm korkusudur”. Başka bir ifade ile “insanın varlığının son 
bulması” durumudur ve bu durum İnsanın en şiddetli ve birincil korkusudur (Blits, 1989:417). Soğuk Savaş 
döneminde kavramın “anarşi” üzerinden şekillenmesi Herz’in toplumun yapısını tanımlamasıyla oluşmuştur. 
Güvenlik İkilemi kavramını uluslararası sistemin yapısı ile şekillendiren John H. Herz uluslararası sistemi 
“insanların birbirleri ile farklı gruplar içerisinde yan yana yaşadıkları temel bir toplumsal takımyıldızı” olarak 
tanımlamakta ve farklı grupların birlik sağlayamadıkları zaman ikilem yaşandığını ifade etmektedir. Herz’e göre 
İnsanlık tarih boyunca hep bir ikilem ile karşılaşmak zorunda kaldı (Herz, 1951:3).  Çünkü Herz farklı gruplarda yer 

                                                      
1 İnsanın hayatta kalabilmek için ‘rekabet’ duygusu ile hareket edeceğini ve bu nedenle insani çıkmazların kaçınılmaz 
olduğunu söyleyen Butterfield, insani çıkmazların da çatışmaya dönüşeceğini ifade etmektedir ki çatışmaların mutlak 
olacağına inandığı için bu durumu ‘trajedi’ olarak ifade etmektedir. Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz. Herbert Butterfield, a.g.e, syf.20-22. 
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alan insanların politik yapıyı oluşturduğunu belirtmektedir. Bu argüman üzerinden de Herz, toplumu, anarşi 
içinde olan bir toplum olarak nitelerken dolayısıyla uluslararası sistemi de anarşi içinde olan bir sistem olarak 
nitelemektedir (Herz, 1950, p. 157). Herz’in kesin olarak ifade ettiği argüman ise anarşinin olduğu her durumda 
‘Güvenlik İkilemi’nin de olacağı durumudur.  1950 yılında Soğuk Savaşı’da güvenlik ikilemi üzerinden 
açıklamaktadır.  Soğuk Savaşın bitmesinden sonra Güvenlik İkilemi üzerine geliştirilen düşüncelerde farklılaşmaya 
başlamıştır. Hobbesçu bakışın temsili “öl ya da öldür” sloganının yerini “yaşa ve yaşat” sloganına bırakarak 
“karşılıklı güven sağlanabilir mi?” sorusunu gündeme getirmiştir. 11 Eylül terör saldırısından sonra uluslararası 
sistemde var olan “ortak güvenliğimiz” söylemi de devletleri “iş birliği” durumuna iterek “güvenlik” kavramını 
farklı bir boyuta ulaştırmıştır (Derman, Haya,2014:7). “Güvenlik ikilemi” kavramının Soğuk Savaştan sonra realist 
perspektif ile tam olarak açıklanamıyor olması kavram üzerine farklı perspektif ile düşünmeyi sağlamıştır. Nitekim 
21.yy’dan itibaren uluslararası sistem daha karmaşık bir hale gelerek devletler iş birliğine ve ortak normlara daha 
fazla önem göstermeye başlamışlardır. Öyleyse güvenlik ikilemleri çatışma olmadan aşılabilir mi? Çalışmanın 
ikinci bölümünde 21.yy’da değişen güvenlik algısına göre inşacı yaklaşım ile bu soru cevaplanmaya çalışılacaktır.  

“Karşılıklı Güven” İnşa Edilebilir Mi? 

Güvenlik İkileminin Soğuk Savaş sonrasında yeniden düşünülmesi gerektiğine inanarak kavrama ilk ‘kimlik’ temelli 
katkıyı sağlayan JJ.Suh, Soğuk Savaşta ABD ve SSCB arasındaki rekabetten doğan güvenlik ikileminin ‘düşmanlık’ 
yaratmak için yeterli olmadığını ifade etmektedir (Suh,2006:5). Düşmanlığı şiddetlendirecek ve güvenlik ikilemini 
tam anlamıyla oluşturacak yeterli koşullar ‘karşıt kimlik’ inşası ile sağlanabilmektedir. Suh, ‘Karşıt Kimlik’ inşasının 
sosyal etkileşim ile oluşabileceğini bu sosyal etkileşimin de silahlanma yarışının getirdiği ‘niyet belirsizliği’ 
anarşisinde gelişeceğini belirtmektedir (Suh,2006:5). John Ikenberry de niyet belirsizliği üzerinden 2014’te 
yayımladığı Racing toward Tragedy? Adlı makalesinde Asya Pasifikteki rekabeti hobbesçu bir gözlük ile 
değerlendirerek Çin’in ekonomik yükselişinin ve silah sanayisine yaptığı yatırımların, bölgede barışı bozabileceğini 
iddia  etmiştir (Liff ve Ikenberry 2014:89-91). Çalışmanın bu bölümünde Ikenberry’in argümanının aksine 
rekabetin, 21.yy’da trajedi ile değil iş birliği ile sonuçlanmakta olduğu, inşacı bir perspektif ile “ortak kimlik” 
üzerinden incelenecektir.  

Herz’e göre güvenlik ikilemi, anarşinin olduğu her yerdedir. Ancak Wendt’e göre devletler, anarşiyi öncü kabul 
ederek kimliklerini uluslararası sistemde buna göre inşa ederler(Wendt,2013:9). Kimlik oluşumunda ayna kuramı 
kimlik ve çıkar oluşumu sürecinin nasıl işleyebildiğinin basit bir açıklamasıdır(Wendt,2013:16).  Felsefi açıdan ise 
kimlik-özlük ile ilişkilendirilir. Bir başka ifade ile özlüğün dışarıya yansıtılması kimliği oluşturur(Tamer,2014:84). 
Uluslararası sistemde de devletler çıkarlarını söylemler üzerinden eylemlerine yansıtarak kimliklerini uluslararası 
sistemde inşa ederler. Ikenberry’nin makalesinde ele aldığı Robert Jervis’ın saldırı-savunma teorisinin temelinde 
bir devletin kendisine tehdit olarak gördüğü ‘öteki’ üzerinden kimliğini inşa etmesi yer almaktadır(Liff ve 
Ikenberry, 2014:59). Yani öz olan devlet öteki devletin kendisine saldıracağı korkusu üzerinden silahlanmaya veya 
askeri yeteneklerini geliştirmeye başlarken öteki üzerinde de kendi kimliğini saldırgan olarak inşa etmektedir. 
Dolayısıyla öz devlet savunmacı yaklaşımla bunu yaparken öteki, öz devleti “saldırgan” olarak kabul etmektedir ki 
bu güvenlik ikilemini yaratmaktadır (Jervis,2010:28). Ikenberry’nin Asya Pasifikte Çin özelinde yaptığı 
değerlendirme komşu ülkeleri için Çin’in saldırgan kimlik oluşturduğu yönündedir. Nitekim Ikenberry, Çin’in inşa 
ettiği bu kimlik üzerinden Asya Pasifikte rekabeti arttığını ve bunun sonucu olarak çatışmanın yaşanabileceğini 
söylemektedir(Liff ve Ikenberry 2014:54-58). Ancak durum gerçekten böyle midir? 21.yy’ın değişen 
konjonktüründe devletler güvenlik ikilemini çatışma olmadan aşamayacaklar mıdır?  

Çalışma, Realist perspektif yerine inşacı yaklaşım ile “kolektif güvenliğin” güvenlik ikilemlerini aşabileceğini ortaya 
koymaya çalışacaktır. Wendt’in ön gördüğü 4 kimlik türü mevcuttur. Kişisel ya da kurumsal, tip, rol, kolektif.  
Kolektif kimlik, rol ve tip kimliklerinin ayrı bir bileşimidir (Wendt,2003:43). Aktörler rasyonel hareket ederek kendi 
çıkarlarını sapladıkları zemin üzerinde grup veya takım oluşturabilirler (Wendt,2003:124). Bu durum Avrupa Birliği 
üzerinden Wendt’in sık örneklediği bir durumdur (Rumelili,2015:172). Bahar Rumelili’nin de bölgeselciliği inşacılık 
üzerinden yorumlarken başvurduğu kolektif kimlik olgusu 21.yy’da göz ardı edilemeyecek bir iş birliği alanıdır 
(Rumelili,2015:173-75). Soğuk Savaş’tan sonra dünyaya hâkim olan iş birliği kolektif kimlik üzerinden geliştirilerek 
devletler çıkarlarını ortak tanımlamaya başlamışlardır. Realistler ise kolektif kimlik oluşumunu tehlikeli ve safça 
bulmuşlardır. Çünkü onlara göre devletler sadece kendi çıkarları ile ilgilenmektedir(Wendt,2003:238-241). Bu 
yaklaşım, uluslararası sistemin değişen doğasını reddederek geleneksel yaklaşımı devam ettirmek için yaratılan 
zorlama bir bakıştır. Çünkü uluslararası sistem 21.Yy itibari ile politik ve ekonomik alanda ciddi dönüşümler 
yaşayarak hem ekonomik hem de politik ortaklıkların ön plana çıktığı bir yüzyıl olmaktadır. Ikenberry’nin Çin 
üzerinden Asya Pasifikte çatışma doğabileceği iddiası bugünkü koşullarda “realist” perspektifin gelenekselci 
yorumuna örnek olmaktadır.  Bu iddia Avrupa Birliğini kabul ederek ASEAN’ı reddetmek anlamına 
gelebilmektedir. ASEAN ile AB aynı dinamiklere sahip ortaklıklar olmamasına rağmen Asya’da ASEAN’da farklı 
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kültürel ve çıkar dinamiklerinin bir araya gelerek kolektif kimlik oluşturması olarak yorumlanabilmektedir 
(Rumelili,2015:177). Genel olarak devletler bölgesel iş birlikleri oluşturarak kimliklerini “barışçıl” yaklaşımla inşa 
etmeye çalışmaktadırlar ki bu durum aslında bu araştırmanın sorusunu cevaplayabilmektedir. 21.yy’da artık 
“güvensizlik” inşa edilen bir olgudur. Realist paradigmanın önerdiği çatışma doğal durumu artık yerini iş birliğine 
bıraktığı için değişen bu konjonktürde güvenlik ikilemleri devletlerin kimliklerini kolektif güvenlik üzerinden inşa 
ederek aşılabilmektedir. Kolektif kimlik, karşılıklı kimlik inşasında devletlere ortak olan yaratabilecek ve böylece 
karşılıklı güven tesis edilebilecektir.    

SONUÇ   

Savaşların maliyetini devletler için 21.Yy’da artık daha büyük bir önem taşımaktadır. Dolayısıyla, statükoyu 
koruyabilmek ve barışın tesisini sürdürülebilir kılabilmek için iş birliği olgusu devletlerin ‘vahşi isteklerinin’ önüne 
geçebilmektedir. Tüm bunları gözeterek hala realist bir gözlükle uluslararası sistemi analiz etmek, 
gelenekselcilikten kopamamaya ve yanılgıya düşmeye sebebiyet vermektedir. Devletlerin birbirlerini nasıl 
algıladıklarını anlayabilmek için güvenlik yaklaşımlarında sosyal bir teori olan inşacılığa daha fazla önem verilmesi 
gerekmektedir.   

Çalışmada varılan son husus ise uluslararası sistemde yaşanan dönüşümlerin devletlerin uluslararası sisteme 
yaklaşımları olarak da dönüşüme uğradığı ve bu dönüşümün “güvenlik ikilemi” üzerinden değerlendirildiğinde de 
artık “güvensizliğin” doğal durum olmaktan çok inşa edilebilecek yapay bir durum olduğudur. Bölgesel iş birlikleri 
bunun en temel örneklerini yansıtmaktadır. Çalışmanın Realistler ile aynı kanıda olduğu tek husus devletlerin 
21.Yy’da da güvenlik ikilemi yaşayabilmekte ve bu paradoksa girebilmekte olduğu durumudur. Ancak çalışma, 
devletlerin başlangıçta her ne kadar çıkarlarını bireyci tanımlamak istese de değişen konjonktür ve iş birliği 
olgusunun giderek artmasından dolayı artık devletlerin çıkarları çatıştığı durumda dahi çatışmanın maliyetini 
gözeterek çıkarlarını kolektif anlayış ile tanımlamak durumunda kaldığını ifade etmektedir. Çünkü devletler, 
uluslararası sistemde daha fazla yer edinerek varlıklarını daha kolay ve güvenilir sürdürebilmektedirler. 
Dolayısıyla güvenlik ikilemleri, devletlerin kolektif güvenlik ekseninde kimliklerini oluşturdukları müddetçe 
aşılabilir bir durum haline gelecektir Kolektif güvenlik anlayışı, ortak çıkar, ortak kimlik, ortak norm inşasını 
sürdürülebilir hale getirdiği durumda devletlerin karşılıklı kimlik inşası da dönüşecektir ki bu dönüşüm karşılıklı 
güveni pekiştirecektir.  
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