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Bandırma’ nın Sorunlarının Çözümüne Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ nin Katkısının 
İncelenmesi 

Alper KILIÇ1  

Özet 

Bünyesinde akademik ve idari kurumları barındıran üniversitelerin temel görevleri bilimsel 
araştırmalar yapmak, akademik yayınlar hazırlamak, eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmek ve 
toplumsal gelişime öncülük etmektir. 

Üniversitenin amaçları doğrultusunda akademik ve idari personel istihdam edilmekte, yüksek 
okul, fakülte ve enstitülerde eğitim ve öğretim faaliyetleri bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu 
sayede elde edilen bilimsel bilgi birikiminin nihai olarak toplumun gelişimine fayda sağlaması 
beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı, Bandırma ve civarındaki mevcut sorunları tespit ederek, 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından sorunları çözmeye yönelik yapılmış çalışmaları 
incelemek ve bundan sonra ihtiyaç bulunan çalışma alanlarını belirlemektir. 

Anahtar Kelimeler: Bandırma, Kentleşme, Üniversite, Sorun Analizi, Çözüm Önerileri. 

JEL Kodları: O18 

 

Contribution of Bandırma Onyedi Eylül University to the Solution of Bandırma's Problems 

Abstract 

The main duties of the universities, which include academic and administrative institutions, are 
to conduct scientific researches, prepare academic publications, carry out educational activities and lead 
social development. 

For the purposes of the university, academic and administrative personnel are employed and 
educational and educational activities are carried out in high schools, faculties and institutes. Thus, the 
scientific knowledge obtained is expected to ultimately benefit the development of society. The aim of 
this study is to determine the existing problems in and around Bandırma, to examine the studies 
conducted by Bandırma Onyedi Eylül University in order to solve the problems and to determine the 
required areas of study. 

Keywords: Bandirma, Urbanization, University, Problem Analysis, Solution Proposals. 

JEL Codes: O18 

1 . Giriş 

Bugün genç neslin büyük bir kısmı yüksek öğrenime kayıtlıdır. Üniversiteler modern 
toplumlarda, en azından gelişmiş ülkelerde, kitlesel kurumlar haline gelmiştir, ancak gelişmekte olan 
ülkeler ve yeni sanayileşen ülkelerde durum böyle değildir. Bir toplumun yüksek öğrenim kurumlarının 
yerine getirmesini beklediği beş temel işlevi bulunmaktadır. İlk işlevleri, araştırma ve öğretimi 
birleştiren bir yapı içinde eğitim ve öğretim sağlamaktır. İkincisi, tıp, öğretmenlik, hukuk gibi 
mesleklerde profesyonel eğitim vermek olup, son zamanlardaki gelişmeler neticesinde değil, Orta Çağ’ 
dan beri bu şekildedir. Üçüncüsü, artan disiplinlerarası çalışmaların da dahil olduğu geniş bir disiplinde 
araştırma yapmaktan sorumludur ve buna bağlı olarak, tüm istihdam alanları için sürekli bir nitelikli 
insan kaynağı eğitimi için araştırma kurumlarıdır. Dördüncüsü, bölgesel kalkınmada ve aynı zamanda 
uluslararası temasların geliştirilmesinde rol oynamaktadır. Beşinci olarak, toplumun entelektüel ve 
sosyal gelişimini desteklemekte sosyal bir işlevi vardır (Seidel, 1991).  

                                                           
1 Doç. Dr., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bandırma, Türkiye, alperkilic@bandirma.edu.tr 
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Üniversiteler uzun zamandır araştırma ve ilgili faaliyetlerde bulundukları endüstriyel inovasyon 
için temel bilimsel bilgi sağlayıcıları olarak tanınmaktadır (Ferretti & Parmentola, 2015). Yüksek 
öğrenim kurumları, yerel üretim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bilgi üretme biçimlerine 
dönüştürülürse, bölgesel kalkınmada önemli aktörler haline gelebilir (Levin, 2007). 

Bölgesel kalkınmada teori ve uygulama açısından üniversitelerin önemi artmakta ve roller 
değişmektedir. Ne var ki, ekonomik kalkınmada rol oynayan üniversitelerin önemi bu konuda yeterince 
açıklanamamış ve anlaşılmamıştır. Üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki rolünün arttırılmasında 
girişimci üniversite kavramının tanımlanması ve unsurlarının ortaya konulması gereklidir (Sungur, 
2015). 

Bölgeler araştırma ve inovasyondaki güçlü yönlerini iki ana eğilimin geliştirdiği görülmektedir: 
enine teknolojilerin yükselişi ve sürdürülebilir kalkınma. Sektörler arasında geniş ölçüde uygulanabilen 
ve yapay zekâ olarak adlandırılan dijital teknolojiler, enine teknolojilerin kullanımına iyi bir örnektir. 
Avrupa Üniversite Birliği tarafından üniversitelerin inovasyon ekosistemlerindeki rolü hakkında 
hazırlanan bir rapor, benzer teknolojilerin ve benzer sorunların akıllı bir kombinasyonu yoluyla farklı 
bölgelerin nasıl uzmanlaştığını göstermektedir. Üniversiteler, ekosistemdeki zorlukları belirleme ve 
teknik ve sosyal çözümler önerme bilgisini geliştirebilecek büyük oyuncular olarak sistemik 
yeterliliklerinden dolayı burada lider bir rol oynayabilir (Borrell-Damian & Jørgensen, 2019). 

Bilginin küçük ve orta ölçekli işletmeler ile yerel yönetim arasında nasıl aktığını, bilginin 
üniversitelerden, bilim parklarından ve bilimsel araştırma enstitülerinden işletmelere ve aynı şekilde 
tersi yönde nasıl aktarıldığının anlaşılması gereklidir. Bilgi ekonomisi dönemi eğiliminde, başarılı 
yüksek teknolojili girişimciler, yeni işler yaratmak, endüstriyel yapı yükseltmeyi teşvik etmek ve sürekli 
bölgesel kalkınmayı teşvik etmek için muazzam değer yaratacaklar. Bu nedenle, ilgili kurum ve 
kuruluşların yüksek teknoloji girişimcilik sürecini desteklemek için politikalar oluşturması ve kanallar 
oluşturması büyük önem taşımaktadır (Liu, Zhang, & Yang, 2013). 

İktisadi Büyüme ve Kalkınma dersi ülkemizdeki pek çok farklı üniversitelerin iktisat 
bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarının ders planlarında zorunlu veya seçmeli ders olarak 
bulunmaktadır (İKÜ, 2019) (AÜ, 2019). Ayrıca, İktisadi Büyüme ve Kalkınma dersine yönelik olarak 
üniversite düzeyinde yazılmış çok sayıda ders kitabı da mevcuttur. BANÜ bünyesinde İktisadi Büyüme 
ve Kalkınma konuları Sosyal Bilimler Enstitüsü altındaki İktisat Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora 
ders planlarında görülmektedir (OBS, 2019).  

Balıkesir Üniversitesi 1992 tarihinde kurulmuş, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme 
Kuruluşu’ nun 25 Şubat 1993 tarihli toplantısında Sosyal Bilimler Enstitüsü’ nün 1993-1994 Eğitim-
Öğretim yılından itibaren faaliyete geçirilmesine karar verilmiştir (Balıkesir Üniversitesi, 2019). 
Günümüzde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin bir fakültesi durumundaki İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı olarak Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
adıyla 3 Temmuz 1992 tarih ve 3897 sayılı yasayla kurulmuştur. 18 Ekim 1993 tarihinde İktisat ve 
İşletme bölümleriyle eğitim-öğretime başlayan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ilk mezunlarını 1997 
yılında vermiştir.  

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ise, 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmî Gazete ’de 
yayımlanan 31.3.2015 tarih ve 6640 sayılı kanun ve 159 ek maddeye göre yeni bir üniversite olarak 
kurulurken, Bandırma, Manyas, Gönen ve Erdek Meslek Yüksekokullarıyla, İİBF, Denizcilik ve Sağlık 
Bilimleri Fakültesi’ ne dönüştürülen Sağlık Yüksekokulu üniversiteye dahil edilmiştir. Üniversitenin 
kuruluş kanunuyla birlikte Gönen Jeotermal Enstitüsü yeni kurulan üniversiteye bağlanırken, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü üniversite bünyesinde ilk defa 
faaliyete başlamıştır  (BANÜ, 2019). 

Üniversitelerde kapsamlı çalışmalar yüksek lisans ve doktora seviyelerinde Enstitüler’e bağlı 
anabilim dalları bünyesinde yapılan lisansüstü tezleri ile gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, 
Bandırma’ da faaliyet gösteren Enstitülerin tarihçeleri de dikkate alarak, Bandırma’ nın sorunlarına ve 
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bölgesel kalkınmalarına yönelik gerçekleştirilen tez çalışmalarının nicelik ve konularının incelenmesi, 
Bandırma’ nın mevcut sorunlarına üniversitenin ne ölçüde katkıda bulunduğunun tespit edilmesidir. 

2 . Bandırma’ nın Sorunları 

Bandırma ve civarında yaşamını sürdüren bireylerin günlük yaşamlarında şehirle ilgili maruz 
kaldıkları temel sorunlardan haberdar olmalarının yanısıra, bölgede faaliyet gösteren yerel basın 
tarafından da bu sorunlar zaman zaman dile getirilmektedir.  

Bu sorunlardan bazıları; şehir çöplüğü ve katı atık depolaması, evsel atıklarla denizin kirletilmesi, 
1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı yapılmasına karşı 5 binlik planların yapılmamış olması, karayolu-
demiryolu-havayolu-denizyolu gibi tüm ulaştırma sistemlerinin varolmasına ve Bandırma’ nın bir çok 
büyükşehir ve sanayi bölgelerinin merkezinde bulunmasına ragmen 2000’ li yılların başında başlayıp 
2012 yılına değin artan gelişme ivmesinin ve ticaret hacminin bu tarihten sonra gerilemeye başlaması, 
planlı kentleşme ve sanayileşmenin bulunmaması ve gerçekleştirilmemesi, şehrin bazı sorunlarının 
çözümünün yerel yönetimden ziyade Büyükşehir Belediyesi’ nin yetki ve sorumluluğunda bulunması 
olarak görülmektedir (Pesen, 2017). 

Bandırma’ da sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan "Yükselen Şehir Bandırma 
Platformu" tarafından düzenlenen toplantıda, Bandırma’ da kayıtlı 55 bin aracın bulunduğu, bundan 
başka diğer plakalı araçlarla birlikte şehir içi trafiğin her geçen gün daha da içinden çıkılmaz bir hal 
aldığı, şehir içi ulaşımı sağlayan otobüslerin yanaşmaları için yeterli durak alanlarının bulunmadığı ve 
bu otobüslerin de trafiği yolcu indirip bindirirken durdurduğu, şehrin ana arterleri olan Atatürk, Ordu 
ve Kurtuluş caddelerinin merkezdeki tek bir ışıklı kavşakta toplandığı, şehirde büyük bir otopark 
sorununun mevcut olduğu belirtilmiştir (TimeTurk, 2019). 

22. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamında, "Kuşgölü ve Doğa 
Koruma" konusunda düzenlenen panelde, Türkiye`nin ikinci millî parkı olan Kuşcenneti`nde 23 çeşit 
balık cinsinin belirlendiği ve Türkiye`nin eşsiz bir gölü olduğu, 1992-1997 yılları arasında küçük bir 
müdahale ile su düzeyi 1 metre yükseltildiği bu nedenle milli parkın zarar gördüğü, Kuşgölü’ nün tabanı 
kil sığ bir göl olduğu, Bandırma Körfezi’ nde esen poyraz nedeniyle rüzgardan etkilenerek sürekli 
bulandığı ve bunun da kuş türlerini azalttığı, gölün sanayi tesislerinin atıklarıyla kirlenmesinin 
önlenmesi için ciddi anlamda denetim gerektiği, gelecekte suyun çok değerli olacağı, artan dünya 
nüfusuna karşın sulamada bu kadar hor davranılması sonucu tarım yapılamaz duruma gelineceği, kurak 
bir dünyanın bizi beklediği ve salma su yerine damlama sulamaya geçilmesi gerektiği, küresel düşünüp 
bölgesel çalışılması ve hemen harekete geçilmesinin şart olduğu ifade edilmiştir (Bandırma Manşet, 
2011). 

Bandırma’ nın bir diğer sorunu hava kirliliğidir. Aylık ortalama hava kalitesi ölçüm değerlerine 
göre, hemen hemen her ay şehrin ölçülen partikül madde (PM10) değeri, insan sağlığının korunması 
için belirtilen 48 µg/m3 sınır değerinin üzerindedir. Özellikle Kasım aylarında kirlilik değerleri sınır 
değerin yaklaşık 1,5 katına ulaşmaktadır (BÇŞİM, 2018).  

Güney Marmara’ nın en fazla göç alan yerleşimi olan Bandırma’ nın konut açığının yüksek 
boyutlarda olduğu, mevcut konutların standartların altında bulunduğu, konut projelendirilmelerinde ve 
şehirleşmede artık bir ilçe değil de bir il gibi hareket edilmesinin gerektiği, yeşil alan ve tarım alanlarının 
korunması için dikey büyümenin gerekli olduğu ancak şehrin imar yapısının buna müsait olmadığı 
vurgulanmaktadır (Emlak Kulisi, 2015). 

3. Lisansüstü Tezlerde Bandırma ve Bölgesel Kalkınma 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Ulusal Tez Merkezi bünyesinde ülkemizde yapılmış 
bulunan tüm lisansüstü çalışmaları yayınlanmakta olup, lisansüstü çalışmaları yüksek lisans, doktora, 
tıpta uzmanlık, sanatta yeterlilik, diş hekimliği uzmanlı ve tıpta yan dal uzmanlık şeklinde ayrılmaktadır. 
Yüksek lisans ve doktora haricindeki diğer türlerde yapılan lisansüstü çalışmalarının içeriğinde 
Bandırma ifadesi geçen tez bulunmamaktadır (Ulusal Tez Merkezi, 2019). 
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Tablo 1’ de, Ulusal Tez Merkezi’ nde 27 Ekim 2019 tarihi itibariyle yapılan “Bandırma”, 
“kalkınma” ve “bölgesel kalkınma” anahtar kelimelerinin tezlerin isminde veya tümünde aranması 
neticesinde elde edilen tez adetlerine ait sonuçlar gösterilmektedir. Bunlara ilave olarak, “kalkınma” ve 
“iktisadi büyüme” ifadelerinin, her ne kadar ifade ettikleri kavramlar birbirinden farklı olsa da, birbiriyle 
yakın ilişkili olmaları nedeniyle, ilave olarak “iktisadi büyüme” ile ilgili tezler de incelenmiştir. 

Tablo 1. Ulusal Tez Merkezi’ nde Bandırma, Kalkınma ve Bölgesel Kalkınma 

Arama Şekli Aranan İfade Yüksek Lisans Doktora Toplam 
Tez Adı Bandırma 45 7 52 
Tümü Bandırma 184 65 249 

Tez Adı “bölgesel kalkınma” 127 29 156 
Tümü “bölgesel kalkınma” 575 157 732 

Tez Adı “Bandırma” VE “bölgesel 
kalkınma” 

0 0 0 

Tümü “Bandırma” VE “bölgesel 
kalkınma” 

0 0 0 

Tez Adı “kalkınma” 966 238 1207 
Tümü “kalkınma 4942 1361 6315 

Tez Adı “Bandırma” VE “kalkınma” 1 0 1 
Tümü “Bandırma” VE “kalkınma” 4 1 5 

Tez Adı “iktisadi büyüme” 48 22 70 
Tümü “iktisadi büyüme” 167 73 240 

Tez Adı “Bandırma” VE “iktisadi 
büyüme” 

0 0 0 

Tümü “Bandırma” VE “iktisadi 
büyüme” 

0 0 0 

Kaynak: (Ulusal Tez Merkezi, 2019). 

Tablo 1 incelendiğinde arama kelimeleriyle ilgili yapılan lisansüstü çalışmalarda, doğal olarak, 
tüm aramalarda yüksek lisans çalışmalarının doktora çalışmalarından fazla olduğu (3~6 kat) ve ayrıca 
tezlerin tümünde yapılan aramaların tez isimlerine göre yapılan aramalara göre çok daha fazla (yüksek 
lisans tezlerinde 5 kat, doktora çalışmalarında 9 kata kadar) sonuç verdiği görülmektedir. Tezlerin 
tümünde veya sadece isminde yapılan aramalara göre, yüksek lisans ve doktora seviyesinde “bölgesel 
kalkınma” konusunda “Bandırma” ile ilgili tezlere göre 3~5 kat daha fazla çalışma yapılmıştır. 

Kalkınma ifadesinin bulunduğu çalışmaların toplamı göz önüne alındığında, yüksek lisans ve 
doktora çalışmalarından başka çalışmaların da bu konuda yapılmış olduğu görülmektedir. Tez adına 
göre yapılan aramada, kalkınma konusunda 3 tane tıpta uzmanlık tezi bulunurken, tezin tümünde yapılan 
aramada 9 tane tıpta uzmanlık ve 3 tane de sanatta yeterlilik tezi mevcuttur. 

Tez isminde “Bandırma” ifadesinin geçtiği tezlerin sadece 1 tanesi İngilizce yazılmış olup, İTÜ 
Fen Bilimleri Kentsel Tasarım Anabilim Dalı altında mimarlık alanında 2017 yapılmıştır. Diğer tüm 
tezler Türkçe olarak hazırlanmıştır. 

Bandırma ile doğrudan ilgili yapılan lisansüstü çalışmaların incelenmesi amacıyla, tez isminde 
“Bandırma” ifadesinin bulunduğu tezlere odaklanılmıştır. Çalışmanın isminde “Bandırma” ifadesi 
bulunan çalışmaların hangi üniversiteler tarafından yapılmış olduğu Tablo 2’ de gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Tez Adı: Bandırma Yüksek Lisans-Doktora 

Yüksek Lisans 
Üniversite Adı Adet Üniversite Adı Adet Üniversite Adı Adet 

Akdeniz  1 Dumlupınar  2 İstanbul 1 
Anadolu  1 Ege  1 Okan 2 
Ankara  2 Gazi  3 Sakarya 1 
Atatürk  2 Giresun  1 Selçuk 1 

Balıkesir  11 Gümüşhane  1 THK 1 
Bandırma Onyedi Eylül  1 Hacettepe 1 Uludağ 4 
Çanakkale Onsekiz Mart  1 İnönü 1 Yüzüncü Yıl 1 

Çukurova  1 İTÜ 4   
Doktora 

Üniversite Adı Adet Üniversite Adı Adet Üniversite Adı Adet 
Atatürk 1 Harran 1 Marmara 1 

Balıkesir 1 İstanbul 2 Yıldız Teknik 1 
Kaynak: (Ulusal Tez Merkezi, 2019). 

Tablo 2 incelendiğinde, isminde “Bandırma” ifadesi bulunan 45 adet yüksek lisans çalışmasının 
23 farklı üniversite tarafından yapılmış olduğu, bunların 11 tanesinin Balıkesir Üniversitesi bünyesinde 
gerçekleşirken, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından yapılan tek çalışmanın ise bankacılık 
sektöründeki müşterilerin hizmet kalitesi algısını incelediği görülmüştür. Doktora çalışmalarına 
bakıldığında ise bölgede Bandırma’ yı konu alan tek doktora çalışması 2016 yılında Balıkesir 
Üniversitesi tarafından yapılmış olup, Bandırma Körfezi’ ndeki balıklarda ektoparazitlerin incelendiği 
su ürünleri ile ilgili tez çalışmasıdır. 

Bandırma’ yı konu alan ve yüksek lisans ve doktoradan oluşan lisansüstü çalışmalarının yıllar 
itibariyle dahil oldukları bilim alanları Şekil 1’ de gösterilmiştir. Yapılan çalışmaların belli bir düzen 
içinde bulunmadığı, bazı yıllarda bir veya daha fazla çalışma yapılırken, bazı yıllarda ve uzun dönemde 
hiç çalışmanın yapılmamış olduğu söylenebilir. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ nün 
faaliyetlerine başladığı 1994 sonrasında ve özellikle Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ nin kurulduğu 
2015 yılı sonrasında farklı bilimsel alanlarda Bandırma isminin bulunduğu lisansüstü çalışmaların 
sayılarının görece artış gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Şekil 1. Bandırma ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Yıllara ve Bilim Alanlarına 
Göre Değişimi 

 

Kaynak: (Ulusal Tez Merkezi, 2019). 

Şekil 2’ de, Bandırma ile ilgili yapılan lisansüstü çalışmalarının hangi konularda yapılmış olduğu 
gösterilmektedir. Yapılan çalışmaların çok farklı konularda yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. 
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Şekil 2. Bandırma ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Temel Alanları 

 

Kaynak: (Ulusal Tez Merkezi, 2019). 

Tez adında “Bandırma” ve “Kalkınma” ifadelerinin bulunduğu tek tez, 1996 yılında Uludağ 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ nün ekonomi alanındaki Bandırma ve alt bölgelerine ait genel 
bir değerlendirmeyi içeren kalkınma-çevre ilişkileri ve sürdürülebilir kalkınma başlığıyla Türkçe olarak 
hazırlanmıştır.  

Tezlerin tüm içeriğine bakıldığında ise, bu çalışmaya ek olarak üç tane daha yüksek lisans tezi ve 
bir doktora tezinin hazırlanmış olduğu görülmektedir. Yüksek lisans tezlerinden biri 2000 yılıda Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya alanında Türkiye’ deki denizyolu ulaşımıyla ilgili 
yapılmıştır. Bir diğeri 2005 yılında Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafa Anabilim 
Dalı tarafından Bandırma’ daki sanayicilerin Kuş Cenneti Milli Parkı kirliliğine ilişkin algılarıyla ilgili 
olarak gerçekleştirilmiştir. Diğer çalışma ise 2018 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ekonomi ve Finans Anabilim Dalı tarafından yayınlanmış ve Bandırma’ 
nın Doğanpınar Köyü’ nde kurulan bir çiftlik temel alınarak kırsal alanda kadın girişimciliğin 
desteklenmesinin yerel ekonomik kalkınmaya etkileri incelenmiştir. 

Bandırma ve kalkınma konusunda yapılan tek doktora çalışması ise, Balıkesir Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı tarafından 2017 yılında yayınlanmış olup, çalışmada Kuş 
Cenneti Milli Parkı örneği üzerinden koruma alanları çevresindeki nüfus hareketleri incelenmiştir. 

4. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ nde Yapılan Lisansüstü Çalışmalar 

Ulusal Tez Merkezi kayıtlarına göre, 27 Ekim 2019 tarihi itibariyle Bandırma Onyedi Eylül 
Üniversitesi tarafından toplam 31 adet lisansüstü tezi gerçekleştirilmiştir. Bu lisansüstü tezlerin hepsi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü altında ve tamamı Türkçe olarak yapılmıştır. Tezlerin 3 tanesi 2018 yılında, 
geri kalan 28 tanesi de 2019 yılında tamamlanmıştır. 
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Şekil 3. Bandırma ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Temel Alanları 

 

Kaynak: (Ulusal Tez Merkezi, 2019). 

Bu çalışmaların sadece bir tanesinin adında “Bandırma” ifadesi geçmekte olup, 2019 yılında 
yapılan çalışma kamu ve özel banka müşterilerinin hizmet kalitesi algılarının Bandırma özelinde 
araştırılmasıyla ilgili olup bankacılık ve işletme alanında gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmaların tüm içeriğinde “Bandırma” ifadesi arandığında, bu çalışmadan başka dört tane tezin 
daha Bandırma ile ilgili olarak gerçekleştirildiği görülmektedir. Bunlardan işletme alanında hazırlanan 
üç tezin hazır giyim mağazalarındaki pazarlama stratejisi, genç tüketicilerin online alışveris niyetleri ve 
sağlık sektöründeki çalışanların örgütsel adalet algılarıyla ile ilgili olduğu, çalışma ekonomisi ve 
endüstri ilişkileri alanında hazırlanmış olan diğer tezin ise Bandırma’ daki inşaat firması çalışanlarının 
iş-yaşam ve aile-yaşam dengesini konu aldığı anlaşılmıştır.  

BANÜ Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde henüz tamamlanmış bir lisansüstü tezine 
rastlanmamıştır.  

5. Sonuçlar 

Üniversitelerin temel işlevlerinden bir tanesi bölgesel kalkınmada rol oynamaktır. Bu anlamda 
evrensel değerlerle donatılmış üniversitelerin katkılarıyla küresel düşünerek ve bölgesel ölçekte 
çalışılarak bölgesel kalkınma sağlanabilir. 

Bandırma günümüzde bir ilçe olmasına karşın bir üniversiteye sahip olması dolayısıyla bölgesel 
kalkınma konusunda gelecek vadetmektedir. Bandırma’ nın tüm ulaşım sistemleri altyapısına sahip 
olduğu ve coğrafi olarak avantajlı bir konumda yer aldığı düşünüldüğünde, çok farklı alanlarda üretime 
sahip sanayi tesisleri bulunan şehirde üniversite-sanayi işbirliğinin işlevsel hale getirilmesi neticesinde 
bölgesel kalkınmanın sağlanması mümkündür. 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ nin kuruluşundan önce Bandırma’ da en etkin fakültenin 
İİBF olması nedeniyle, fen ve sağlık bilimlerinde çalışma yapan akademisyenlerin diğer üniversite ve 
enstitülerde yaptığı çalışmalar hariç tutulduğunda, Bandırma’ da yapılan lisansüstü çalışmalar sosyal 
bilimler alanında Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ ne bağlı anabilim dalları tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 

Bandırma’ da uzun zamandır yükseköğretim kurumlarının varlığı şehre sosyal ve ekonomik 
canlılık getirmiştir. Ne var ki, şehrin yoğun göç almasının da etkisiyle artan nüfus artışıyla beraber, uzun 
zamandır çözülemeyen çok temel sorunları da mevcuttur. Bunun yanında, bölgesel kalkınmaya destek 

1
2

2

2

7

8

9

Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi

Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri

Ekonometri

Maliye

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

İşletme

İktisat



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 
 

8 
 

sunması beklenen yerel ve ulusal yükseköğretim kurumları tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen 
lisansüstü çalışmalarıyla, şehrin güncel mevcut sorularının tam olarak eşleşmediği görülmektedir. 
Bunun başlıca sebeplerinden biri de, üniversitenin henüz gelişim aşamasında bulunması ve mevcut 
sorunların çözümüne yönelik akademik birim ve altyapının tamamlanmamış olması gösterilebilir.  

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ nin kurulmasıyla birlikte faaliyetlerine başlayan 
enstitülerde gerçekleştirilen lisansüstü çalışmaların nicelik ve çalışma alanları açısından son bir kaç 
yılda hızla arttığı ve bundan sonraki yıllarda da katlanarak artmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. 
Fakat, bölgesel kalkınma konusunda öncü rol oynamanın üniversitelerin asli görevlerinden biri olduğu 
düşünüldüğünde, bölgesel destekler ve kurumlararası işbirlikleri ile şehrin gerçek sorunlarına 
üniversitenin farklı alanlarda yapılacak çalışmalarla gerçek çözümler üretmesi gerekmektedir. Son bir 
kaç yılda yapılan lisansüstü çalışmalarında yakalanan ivme, önümüzdeki dönemlerde üniversitenin 
bölgesel kalkınmaya çok büyük bir katkı sağlayacağının işaretlerini de vermektedir. 
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Çay Meslek Yüksekokulu’nun Çay İlçesine Ekonomik ve Sosyal Açıdan Katkıları 

Prof. Dr. Hüseyin KOÇAK1  

Özet 

Yükseköğretim kurumlarının kuruldukları yerlerin kentsel gelişimine katkıları konusunda farklı 
yaklaşımlar bulunmaktadır. Bir yaklaşıma göre, yükseköğretim kurumları yalnızca altyapı ve öğretim 
elemanları bakımından yeterli bulunan büyük kentlere kurulmalıdır. Sosyo-kültürel açıdan ve altyapı 
açısından yetersiz olan büyük kent dışı yerleşmelere kurulması yanlış ve kaynak israfı olarak 
değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım, özünde bazı haklı gerekçeler olsa da seçkinci bir yaklaşım olarak 
değerlendirilebilir. Diğer yaklaşım ise, yükseköğretim kurumlarının bulundukları yerin kentsel 
gelişmesine katkı sunduğunu savunmaktadır. Bu yaklaşıma göre, ülkemizin görece geri kalmış 
bölgelerinin gelişimine katkı sunması bakımından bu yerlere yükseköğretim kurumlarının açılması 
gerekliliği vurgulanmaktadır. Birbirine neredeyse zıt iki yaklaşımdan acaba hangisi ülke gerçekleri 
açısından doğru olabilir? Bu anlamda her iki görüşün de daha detaylı bir biçimde irdelenmesi 
gerekmektedir. Çay ilçesinde bir meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Çay halkı ile bu meslek 
yüksekokulu arasında bir bağ olduğu, halkın bu kurumların gelişmesine katkı sunduğu, bu kurumların 
da kentin ekonomik ve sosyal yapısına katkı sunduğu görülmektedir. Bu çalışmada,  konunun paydaşları 
ile yapılan derinlemesine görüşmeler ışığında, bu kurumların kentin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişimine katkısı değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksek Okulu, Kentsel Gelişme, Yükseköğretim. 

JEL Kodları : A, P, R, Z. 

 

The Economic and Social Contributions of Cay Vocational School to Cay District 

Abstract 

There are different approaches to the contribution of higher education institutions to the urban 
development of the places where they are established. According to an approach, higher education 
institutions should be established only in large cities which are sufficient in terms of infrastructure and 
teaching staff. Establishment in large out-of-town settlements, which are inadequate in terms of socio-
cultural and infrastructure, is considered false and regarded as resource waste. This approach can be 
regarded as an elitist approach with its justified reasons. Another view suggests that, higher education 
institutions contribute to the urban development of the place where they are located. This approach 
emphasizes the necessity of establishing higher education institutions in relatively underdeveloped areas 
in order to contribute to the development of these regions of our country. Which of these two approaches, 
almost opposite to each other, can be true in terms of country facts? In this sense, both views need to be 
examined in more detail. There is one vocational school in Çay. It is seen that there are good relations 
between Çay people and this vocational school. People contribute to the development of these 
institutions and these institutions contribute to the economic and social structure of Çay. In this study, 
the contribution of these institutions to the economic, social and cultural development of the city is 
evaluated in the light of the in-depth interviews with the stakeholders. 

Keywords: Vocational School, Urban Development, Higher Education. 

JEL Kodları : A, P, R, Z. 
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1. Giriş 

Eğitim toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişmelerini sağlayan ve aynı zamanda 
gelişmişlik düzeylerini belirleyen önemli göstergelerden birisidir. Bir ülkenin kalkınması, o ülkenin 
insanlarının çağdaş ve yeni teknolojileri kullanmak, planlı, bilinçli ve çok seçenekli eğitim süreçlerinden 
yeterince yararlanması ile mümkündür. 

Bilginin giderek önem kazandığı günümüzde, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinin; kültürel, 
sosyal ve ekonomik gelişmeye büyük katkılarda bulunduğu bir gerçektir. Gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde sanayi ve hizmet sektöründeki en büyük eksikliklerden birisi de nitelikli “ara eleman” eksikliği 
olarak görülmektedir. Ülkemizde bu ara elemanları meslek yüksekokulları yetiştirmektedir. Ülkemizde 
mevcut meslek yüksekokullarının hem yükseköğrenim sistemi içindeki payının düşük olması hem de 
meslek yüksekokullarının yaşadığı çeşitli sorunlar nedeniyle bu okullardan beklenen katkı yeterince 
sağlanamamaktadır. Bu konuda yeni yapılanma ve yönetim modellerine gereksinim bulunmaktadır. 

Öte yandan, üniversiteler, yaptıkları harcamalar ve istihdam ettikleri personeller bakımından 
kuruldukları bölgelerin en önemli ekonomik birimlerinden biridir. Üniversite öğretim üyeleriyle 
öğrencilerinin, beslenme, giyinme, barınma, eğlenme ve diğer kişisel hizmet gereksinmelerinin 
karşılanması yolu ile yaptıkları mal ve hizmet alımları, kentin ya da bölgenin gelir ve istihdam durumunu 
olumlu yönde etkiler. Dolayısıyla üniversite, içinde bulunduğu kentlerin ekonomik yapısı ve toplumsal 
yapısını değiştirir. 

Bu bildiri kapsamında Çay Meslek Yüksekokulu’nun Çay İlçesi’ne ekonomik ve sosyal açıdan 
katkıları bağlamında değerlendirme ve tespitlere yer verilmektedir. Eğitimin ve özelde yükseköğretimin 
genel sorunları çalışma kapsamı dışında tutulmaktadır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

Öncelikle kent, kentsel mekan, kentsel gelişme, eğitim kavramları üzerinde genel hatları ile 
durmak gerekmektedir. 

Birçok düşünür, kente, uygarlığın da, demokrasinin de beşiği gözüyle bakmıştır. “Kent havasının 
insanları özgür kıldığına” ilişkin Alman atasözü de, buna vurgu yapmaktadır. Kentle uygarlık ve siyaset 
arasındaki yakınlık birçok dillere de yansımıştır. Kent (civitas) Latin dillerinde uygarlık (civilization) 
ile özdeş sayılmaktadır. Arap dillerinde de medinanın kentin; medeniyetin ise, uygarlığın karşılığı 
olduğu bilinmektedir(Keleş, 2009:112). 

Kentler, topluluk olarak yaşayan insanların, ortak yaşamlarından doğan ve onların yaşam 
biçimleri ile şekillenen mekânlardır. Ancak kentler, mekân olmanın ötesinde, tarihi, sosyal, kültürel ve 
siyasi özellikleri de bünyelerinde barındırırlar. Kent medeniyet demektir. Ve insan medeniyetten uzak 
yaşamayı istemez(Kaya, 2007:5-6). 

Kentsel mekân, verili bir durum olmasının yanı sıra oluşturulan ve dönüştürülen, somut olarak 
üretilen, kullanılan ve tüketilen bir yapıdır. Bunun yanı sıra toplumsal olayların gerçekleştiği, insanların 
ve edimlerinin ön plana çıktığı sosyal bir olgu olma özelliğine de sahiptir. İnsan yaşadığı mekânlara 
etkide bulunmakta ve bu etkiler de mekânı değiştirebilmektedir. Değişen mekân toplumsal ilişkileri de 
etkilemektedir. Sosyal, politik ve ekonomik nedenlere bağlı olarak sürekli yeniden üretilen mekân bu 
nedenlere bağlı olarak değişime de uğramaktadır. Bu bağlamda kentsel mekân, fiziksel üretimin 
araçlarının yanı sıra içinde yaşayan toplumu oluşturan ilişkiler ağıyla birlikte 
anlamlandırılmalıdır(Alver, 2007:19). 

Üniversitelerin en temel işlevinin eğitim öğretim faaliyetleri ve bunun sonucunda da nitelikli 
insan yetiştirmek olduğu herkes tarafından kabul edilmekle birlikte bu bilgi eğitimin işlevini tam olarak 
karşılamadığı yıllar içinde görülmektedir. Üniversiteler bilimsel bilgiyi üretmekte ve bunu topluma 
yaymakta bu haliyle de kalkınmanın en temel dinamiğini oluşturmaktadırlar. 21. yüzyılla birlikte 
toplumun ihtiyaçları, beklentileri ve değişim süreçleri oldukça hızlı yaşanmaktadır. Üniversiteler de bu 
değişime katkı sağlayacak kurumların başında gelmektedir. Artık üniversiteler piyasanın beklentilerine, 
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bölgesel kalkınmaya, ekonomik ve sosyal yaşama ürettiği bilgi ve teknolojiyle destek olmaya çalışmakla 
kalmaz bu değişimin sürdürülebilir olmasına da öncülük etmektedirler.  

Son 25 yılda her ile kurulmuş olan üniversiteler ve bu üniversitelerin kampüslerine yaptıkları 
yatırımlar, üniversitelerde çalışan personelin maaş ve diğer gelirleri, o il içindeki ekonomiye ve genelde 
de ülke ekonomisine ciddi bir ivme kazandırmaktadır. Ayrıca gerek üniversite çalışanlarının gerekse de 
öğrencilerin yaşamlarını devam ettirebilmeleri açısından yapmış olduğu harcamalar da kurumların bütçe 
harcamaları gibi değerlendirilmelidir. Böyle düşünüldüğünde de ortaya çıkan rakam o ilin ekonomisine 
ve kalkınmasına önemli bir katkı olarak değerlendirilmelidir. 

Yükseköğretim kurumlarının, bulundukları yerlere katkı sağlayıp sağlamadığı konusu 
tartışılmaktadır. Kimileri bu kurumların, yalnızca belli koşullara sahip büyük kentlerde kurulmasının 
doğru olacağını iddia etmesine karşın, kimileri taşrada kurulan bu kurumların o beldeye önemli katkılar 
sunduğunu iddia etmektedir. Bu çalışma özünde yükseköğretim kurumlarının ülke geneline 
yayılmasının önemini vurgulamakla birlikte, çeşitli sorunları da dile getirmektedir. Ekonomik ve 
kültürel anlamda katkısı yöre halkı tarafından açıkça belirtilmekle birlikte, öğrenci ve eğitim kalitesinde 
görülen bazı eksikler de dile getirilmektedir. 

Çay ilçesinde bulunan meslek yüksekokulu yöre halkı tarafından benimsenmiş ve önemi 
kavranmış durumdadır. Bununla birlikte bu kurumlar belli sayıda bölüm, program, öğrenci ve öğretim 
elemanı ile eğitim, öğretim başta olmak üzere çeşitli sosyal ve kültürel çalışmalar yürütmektedir. 
Bolvadin halkı bu yükseköğretim kurumlarının kentlerine her yönden katkı sağladığını düşünmektedir. 
Başta sosyo-kültürel alanlar olmak üzere, kentin ekonomisine ciddi anlamda bir katkı sağladığı ve 
canlılık getirdiği belirtilmektedir. Farklı illerden gelen öğrencilerin kentin çehresini değiştirdiği bunun 
da kente zenginlik kattığı dile getirilmektedir. 

3. Taşrada Üniversite Kurulmasına İlişkin Tartışmalar 

Üniversitelerin büyük illerde yoğunlaşması kısa vadede kolaylıklar sağlamakla birlikte, uzun 
vadede, bu illerin altyapılarının yetersiz hale gelmesine, aşırı göçle çarpık kentleşmeye ve bölgeler 
arasındaki gelişmişlik farkının artmasına neden olmaktadır. 

Bilimin insan yaşayışında önemli bir yeri vardır. Yaşadığımız dünyanın, içinde bulunduğumuz 
kültürün, dışımızdaki kültürlerin anlaşılması, yorumlanması, eleştirilmesi, bilimin bu etkisinin 
kavranmasını gerektirmektedir(İnam, 1999:26). 

Yakın dönemde sosyal bilimler yazınında sıklıkla ele alınan konulardan birisi de, yeni kurulan 
üniversitelerin kuruldukları kentle olan ilişkileridir. Gerek dünyada gerekse ülkemizde üniversiteler; 
sosyo-ekonomik eşitsizlikleri gideren, kentsel kalkınma ve gelişmeyi hızlandıran temel aktörlerden biri 
olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda özellikle sosyal ve ekonomik açıdan geri kalmış kentlerde 
üniversitelerin açılmasının kentsel/bölgesel canlanmaya yol açacağı düşüncesiyle hareket edilmektedir. 
Hemen her kentte üniversitelerin açılması kentlerde bir hareketliliğe ve canlanmaya yol 
açmaktadır(Ergün, 2014:216). 

Üniversite kavramının ruhunda özerklik ve buna bağlı olarak topluma karşı sorumluluk vardır. 
Üniversiteler özgür düşüncenin yaşadığı ve yaşatıldığı özerk kurumlardır. Özerk olmayan, 
üniversitelerde özgürlükten, özgür düşünceden ve bilim üretiminden söz edilemez. Üniversitelerin 
üretimi bilim ve bilimle biçimlendirilmiş bilgili insandır(TÜBA, 2011:9). 

Türkiye'de büyük kent dışı üniversiteler sorunu, yakın zamanlara kadar, az gelişmiş bölgelere 
«kültür ve irfan götürme» açısından görülmüş, kısa bir süreden beri ise, üniversite eğitimin amaçları ve 
içeriği bakımından tartışılır duruma gelmiştir. Sorunun aktüel önemi, Karadeniz Teknik ve Atatürk 
üniversitelerinin fonksiyonlarını gereği gibi yapamamakta olmalarıyla artmış bulunuyor. Bu iki 
üniversiteden yakınmalar, birkaç noktada toplanabilir: 

1. Her iki üniversite de, öğretim üyesi sorunu çözülmeden, planlanmadan, vakitsiz olarak 
kurulmuşlardır. Mevcut üniversitelerin öğretim üyeleri de bu kentlere gitmektedirler. 
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2. Özerk olmayışları, bu üniversitelerin her yönden gelişmelerini engellemektedir. 

3. Bu kentlerde, bir üniversitenin, fonksiyonlarını gereği gibi yerine getirmesine elverişli kültür 
ve bilim ortamı yoktur. 

4. Halk geridir. Üniversiteye sahip çıkmak şöyle dursun, gerici akımlara kapılarak üniversiteye 
cephe almakta; dolayısıyla, yerli halk-üniversite yabancılaşması; üniversitenin kent ve bölge ile 
ilişkilerini arttırmak, değer, ideoloji, bilgi ve hüner aktarmak görevlerini yerine getirmesine engel 
olmaktadır. 

5. Bunun dışında, büyük kent dışı üniversitelerin, büyük kent üniversiteleriyle ortak eğitim 
sorunları vardır ki, bunlar eğitim sistemimizin ve genel olarak toplumumuzun yapısını ilgilendiren temel 
reformlara bağlı sorunlardır. Büyük kentler dışında kurulmuş üniversitelerin ortaya çıkardığı 
sorunlardan yakınanlar, çözümü, yukarıda özetlendiği biçimde, büyük kent üniversitelerinin 
kapasitelerinin arttırılmasında, ya da yeni üniversitelerin büyük kentlerde kurulmalarında 
bulmaktadırlar. Kanımızca yukarıdaki yakınma konusu sorunlarından sorunlardan çoğu, kent ayırımı 
ayrımı olmaksızın hemen hemen bütün üniversitelerin sorunlarıdır. Şöyle ki, öğretim üyesi gereksinmesi 
planlanmaksızın üniversite açılması, İstanbul'da da, Van'da da problem oluşturur(Keleş, 1972:31-32). 

İnsanlar arası ilişkilerin değişmesi demek olan toplumsal değişme, hem üretim ve mülkiyet 
ilişkisin değişmesine, hem de anlamların, değerlerin ve kuralların değişmesine bağlıdır. Öte yandan, 
hem üretim ve mülkiyet ilişkilerinin değişmesi, hem de anlamların, değerlerin ve kuralların değişmesi, 
genel toplumsal değişmeye yol açabilir(Kongar, 1985:24). 

Üniversitelerin, küçük ölçekli kentlerdeki önemli yansımalarından biri de kentsel fonksiyonlarda 
yarattığı olağanüstü değişimdir. Gerçekten de, büyük ve genç bir nüfus kitlesi, bulunduğu kentin tüm 
tüketim kalıplarını değiştirmekte ve kentte daha önce olmayan birçok ekonomik faaliyet yaratırken, 
mevcut iş kollarının da gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Kentlerin kısa zamanda artan nüfusları, 
yoğun bir konut talebi yaratmakta ve bu durum kentlerin alansal büyümesini de hızlandırmaktadır. 
Böylece, üniversite kurulan özellikle küçük ve orta büyüklükteki kentler hızlı bir büyüme sürecine 
girebilmektedir. Bugüne kadar pek çok il ve hatta ilçede üniversite kurulması taleplerinin altında da işte 
bu gerçek yatmaktadır(Işık, 2008:162).  

Başta üniversiteler olmak üzere eğitim kurumlarının, ülkelerin bilimsel, kültürel, sosyal ve 
ekonomik gelişmesinde önemli rol oynadığı bilinen bir gerçekliktir. Eğitim kurumlarının toplumun 
sosyoekonomik yapıyı değiştirmedeki rolü dışında mekânsal organizasyonda da önemli rol oynadığı 
bilinmektedir. Bu öneme bağlı olarak tüm dünyada eğitim ile sosyo-ekonomik gelişme arasındaki ilişki 
en iyi şekilde kurulmaya ve işlevsel hale getirilmeye çalışılmıştır. Toplumsal değişim ve kalkınmada 
nicelik ve nitelik bakımından katkı yapan eğitim kurumları içinde en önemlisi üniversitedir. 
Üniversitenin nitelikli insan gücü yetiştirme, teknolojiyi geliştirme, lider yetiştirme, girişimci sınıfı 
geliştirme, tasarruf eğilimini etkileme, fırsat eşitliği yaratma, gelir dağılımını etkileme ve milli birliği 
sağlama gibi devlet ve toplum hayatı üzerinde olumlu etkileri vardır(Akengin ve Kaykı, 2013:503). 

Üniversite sorunu, her şeyden önce bir yükseköğretim sorunudur; önce eğitim sisteminin öteki alt 
sistemleriyle ve aynı zamanda toplumun sosyal ve ekonomik yapısında saklı özellikler ve değişme 
eğilimleriyle bağlantısı kurulmak zorundadır. Herkesin, doğduğu ya da lise öğrenimini bitirdiği yerde 
üniversite olanağına kavuşturulması, fırsat eşitliği ilkesinin, bir bakıma yozlaştırılmasıdır. Her büyükçe 
kente üniversite götürmek, gerçekte, fırsat eşitliği sağlamaz. Geri kalmış ve fakir bölgelerde yaşamakta 
olsalar bile, varlıklı sınıfların çocukları, her zaman, yükseköğrenim olanağı bulabilmektedir. Aksine, 
zengin bölgelerin fakir çocukları, fizik anlamda yakın bulundukları fırsatlardan dahi yoksun 
kalmaktadırlar. Eşitsizliklerin giderilmesine, görünüşlerine değil, temeldeki nedenlerine inerek, toptan 
çare aranmalıdır. Yeni kurulacak üniversitelerin, az gelişmiş bölgeler içindeki kentlere yerleştirilmesi, 
kendi başına, bir bölgesel gelişme aracı olmaya yeterli değildir. Bölgesel gelişme kuramının büyüme 
kutupları çözümü, bu kadar dar bir görüşe indirgenemez. Öte yandan, üniversiteler temel görevi kentsel 
ve yöresel hizmet sunmak olan öğretim kurumları değildirler. Türkiye için, optimal hizmet çevresi 



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 
 

14 
 

mümkün mertebe geniş, büyük kentlerde yoğunlaştırılmış üniversiteler kurmak gereklidir(Keleş, 
1972:33). 

Türkiye'deki üniversitelerin koşulları altında ve bölgesel merkezlerdeki şehirsel yaşantıların 
özellikleri dolayısıyla, genellikle büyük kent üniversitelerinin öğretim üyeliği ve öğrenciliği için 
yarışma olacaktır. Dolayısıyla daha kaliteli öğretim üyesi ve öğrenci bulunacak, bilgi aktarma ve 
araştırma kalitesini yükseltecektir. Büyük kentlerde üretim güçlerinin gelişmiş olması uzmanlaşmayı 
arttırıcı bir etki yapacaktır. Üniversiteler ne kadar merkezi yerleşmelerde yer alırsa o kadar karar ve 
kontrol mekanizmalarına ulaşılabildikleri artacak ve baskı gurubu fonksiyonlarını daha başarılı olarak 
göreceklerdir. Buna karşılık üniversiteler çevreselleştikçe sistem içinde çevreye ait araştırmalar 
dolayısıyla bilgi artacaktır. Bu etki Türkiye'deki üniversitelerin araştırma fonksiyonlarının genellikle 
gelişmemiş olmasından, bu yönde bir kurumsal değişiklik getirilmedikçe sınırlı kalacaktır. Bölgede 
üniversitenin bir baskı grubu olması sorunu da oldukça karmaşıktır. Türkiye'de yönetimsel 
mekanizmanın ve haberleşme olanaklarının çok merkezileşmiş olması çevresel üniversitelerin merkezi 
organlara baskı unsuru olmasını sınırlayacaktır(Tekeli, 1972:36). 

Bu bakımdan en açık olan etki üniversitenin bir kentte yer almasının o kente sağlayacağı ek 
faaliyetler şeklinde olmaktadır. Bu etki öğrenci, öğretim üyeleri ve üniversite harcamaları ve bunların 
çoğaltan etkileri dolayısıyla meydana gelmektedir. Üniversitenin etkisini çevreye getireceği yeni bilgi 
ve üretim faaliyetleri ile birleşmesi bakımından ele almayıp yalnız, harcama çoğaltanı etkisiyle ele 
alırsak, üniversitenin çevreye olan etkisiyle bir kolordunun çevreye etkisi benzer hale gelir. Harcama 
çoğaltanı etkisinin yüksek olması üniversitenin yer aldığı kentteki ihtisaslaşma ve çeşitlenmenin 
artmasına bağlıdır. Kentin gelişmişlik seviyesi ve büyüklüğü çoğaltan etkisinin mertebesini belirler. 
Dördüncü hedef olan fırsat eşitliğini sağlamak bakımından, üniversitelerin çevreselleşmesinin nerede 
durduğunu inceleyelim. Bunun için yükseköğretim taleplerinde mesafe elastikliğinin küçük olduğu 
dolayısıyla üniversitelerin coğrafik dağılımının önemli bir fırsat eşitliği sorunu olmadığı söylenebilir. 
Fırsat eşitliği temelde Keleş'inde bildirisinde belirttiği gibi daha temel kurumsal seçmelere bağlıdır, gelir 
dağılımı eşitliği vs. gibi. Üniversitelere girenlerin bölgeler arası dağılımındaki fırsat eşitliğinin yokluğu 
yalnız bir gelir dağılımındaki eşitsizlik sorunu değil aynı zamanda, orta öğretimin bölgeler arası kalite 
farklılaşması sorunudur. Bir bölgede üniversitenin yer almasının o bölgede orta eğitimin kalitesini 
arttırması yoluyla fırsat eşitliğine etkisi ancak şehirleşme vb. gibi dolaylı yollarla olacaktır(Tekeli, 
1972:37). 

Üniversitelerin sosyo-ekonomik yapının değişiminde önemli yeri vardır. Toplumların geleceği 
için stratejik bir öneme sahip bu kurumlar, yeni bilgi ve tekniklerin geliştirildiği ve sorunların çözümü 
için alternatiflerin üretildiği yerlerdir. Ülkemizde yaşanan kimi iç sorunlara rağmen değişimin temel 
taşıyıcısı olmaya aday bir kurum olarak üniversiteler sağlanacak gelişmiş alt yapı olanaklarıyla bu 
rolünü daha iyi oynayabilecektir(Ergün, 2003:68). 

4. Çay İlçesi Hakkında Genel Bilgiler 

Çay İlçesi yurdumuzun bütün illeri ile ulaşımı sağlayan önemli karayolları kavşağında 
bulunmaktadır. Ayrıca ilçeden geçen demiryolu da ulaşımda büyük bir rahatlık sağlamaktadır. 

Şehirler sürekli yenilenen ve yeniden kurulan, yaşamayı sürdüren canlı organizmalardır. Şehirleri 
zaman aşındırır, yaşayanları yıpratır, düşmanlar yakar, yıkar, yağmalar. Bütün bu yıkıma direnen, 
kendini onaran şehirler ayakta kalmayı başarır. Bunlardan birisi de 10 bin yıllık tarihi ile Çay 
ilçesidir(Bayar, 2011:9). 

Çay ilçesi, Sultandağları eteklerinde kurulmuş, doğal güzelliklere sahip bir yerleşim birimidir. 
Orman, göl vb. doğal güzelliklerin yanı sıra çeşitli mesire yerleri de mevcuttur. Afyon-Konya 
karayolunun 48. kilometresinde, Eber Gölü, Karamık Sazlığı arasında Sultan Dağları’na yaslanmış 
yeşillikler içinde şirin bir ilçedir. İç Ege Bölgesinde, Ege Bölgesi, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinin 
kesiştiği güzergâh üzerinde yer alan Çay ilçesi, bağlı olduğu Afyon ilinin doğusunda, Sultan dağlarının 
kuzey eteklerinde kurulmuştur.  
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İlçenin önemli kaynakları ve görülmeye değer yerleri; 

Eber Gölü: Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçe sınırları içinde 150 km2 alanı kaplayan göl; kopak 
adı verilen yüzen adacıkları, turna ve sazan balıkları, yaban ördeği, kazı, meke ve karabatağı ile ünlüdür. 
Önceleri bir bataklık olarak bilinirdi. Gölde kayıklarla rahatlıkla gezinti yapılarak balık avlanabilir. Yerli 
ve yabancı turistlerin hayli ilgisini çeken bir görünüme sahiptir. Nilüfer çiçekleri, sazlıkları, çeşit çeşit 
kuşlarıyla mini bir cennettir. Gölde sazan, turna, istakozya, kurbağa avlanır. Ayrıca kamış vb. göl 
ürünleri açısından oldukça zengin olan Eber Gölü yöre halkının vazgeçilmez gelir kaynaklarından 
biridir. Kış aylarında çevre il ve ilçelerden göle avcılar gelir ve çeşitli kuş avı yaparlar. Eber Gölünün 
yüzeyi kamışlarla kaplı olup kamış kesen köylülerce açılan su yolları ile kendine has özellik arz 
etmektedir. Ayrıca göl içinde oluşan su dibine bağlı olmayan yüzen adacıklar ve üzerlerinde köylülerce 
yapılan kulübeler görülmeye değerdir (https://www.cay.bel.tr/, 26.11.2019). 

Karamık Gölü: Karamık Bataklığı olarak da bilinen gölün yüzeyi kamışla kaplıdır. Bu gölde de 
tutulan Turna balığı çevredeki lokantalarda ve pazarlarda müşteriye sunulmaktadır. Yine çevre il ve 
ilçelerden bu göle de kuş avı için avcılarla akın etmektedir. 

Çağlayan Parkı: İlçe merkezinin Güney kenarında Sultan Dağları’nın eteğinde Çay deresinin 
vadisinin başlangıcında kurulan park Afyon’un en eski parklarından olup yakın çevrenin gezilip 
görülecek yerlerindendir. İlçe halkıda yazları ailece buraya giderek hoş vakit geçirmektedir. Park adını 
28 metre yüksekten düşen suyun sesi meydana getirdiği çağlayandan almaktadır ve görüntüsü insanlara 
hoş bir serinlik vermektedir. 

Kanlıyer Kavaklığı: Belediye 1982 yılında düzenlenen kavaklık çocuk parkı, su ve tuvaleti, spor 
sahası ve gölgelikleriyle çevrede tercih edilen piknik yerlerindendir. Hıdırellez günlerinde ve 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor Bayramları’nda halkın özel ilgisini çeker. Çay turizmi bakımından 
değerlendirilebilecek Eber ve Karamık Gölleri çevresinde bir tesis mevcut olmadığından organize bir 
turizm faaliyetinden söz etmek mümkün değildir. Vişne üretimi gerçekleşmektedir. Şıra oranı %69 olan 
ve Türkiye’de birinci sırada yer alan coğrafi işaret belgesi alınan vişne yılda 7 bin ton ürün elde 
edilmektedir. Belediye tarafından her yıl geleneksel olarak Temmuz ayının ikinci haftasında Vişne 
Festivali düzenlenmektedir(https://www.cay.bel.tr/, 26.11.2019). 

5. Çay Meslek Yüksekokulu İle İlgili Değerlendirmeler 

Çay Meslek Yüksekokulu, 1994-1995 öğretim yılında, inşaat ve makine resim konstrüksiyon 
programları ile faaliyete başlamıştır. Daha sonraki yıllarda ise elektrik ve otomotiv programları 
açılmıştır. Halen mevcut olan programlar; Elektrik, Otomotiv Teknolojisi, Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları, Kimya Teknolojisi, Çocuk Gelişimi programlarıdır.  

Çay Meslek Yüksekokulunun misyonu; Endüstrinin ihtiyacı olan bilgi ve beceriyle donatılmış 
insan kaynaklarının yetiştirilmesi için gereken eğitim Programlarının sürekli geliştirilmesini, etkin 
olarak yürütülmesini sağlamak, eğitimin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, toplumsal 
gereksinimleri göz önüne alarak yeni Programların açılmasını teşvik etmek ve organizasyonunu 
yapmaktır. 

Çay İlçesi dışından gelen öğrencilere geliş ve gidiş ücretlerinde Çay Belediyesi’nin almış olduğu 
kararla öğrenci indirimi yapılmaktadır. Halen İlçe merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan vize alınmış 
1 adet özel erkek öğrenci yurdu ve kredi yurtlar kurumunun işletimini gerçekleştirdiği 250 kişilik 
yükseköğrenim kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. Diğer öğrencilerde Çay İlçe merkezinde kiraladıkları 
evlerde ikamet etmektedirler. İlçe esnaflarından öğrenciye yeme-içme konusunda gerekli yardım ve 
indirim yapılmaktadır.  

Çay Meslek Yüksekokulu’nda bulunan öğrenci kafeteryasında yiyecek ve içecek bakımından 
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu fiyatlar 
uygulanmaktadır. Öğrenci yemekhanesinde Üniversitenin, ilçe belediyesi, Çay Ticaret Odası ve çevre 
kasaba belediyelerinin desteği ile 50 öğrenciye ücretsiz öğle yemeği verilmektedir. Çay Meslek 
Yüksekokulu bahçesinde 2 adet basketbol sahası vardır. Bölümler arası ve karma turnuvalar 
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yapılmaktadır. Ayrıca kantinde öğrencilerin yararlandığı 2 adet tenis masası bulunmaktadır. Periyodik 
olarak çiftli ve tekli masa tenisi turnuvaları düzenlenmektedir. 

6. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Kalkınmakta olan ülkelerde, eğitime sihirli güç olarak bakılır. Kaliteli bir eğitimin 
gerçekleştirilebilmesi ve yaygınlaştırılması büyük emek ve harcama gerektirir. Bununla birlikte, 
yeniliklerin ve teknolojinin toplumlarda doğru sindirilebilmesi iyi yetişmiş ara eleman gücü ile yakından 
ilgilidir. Bu çerçevede meslek yüksekokullarının ülke ekonomisinin geleceğinde ve kentsel gelişmede 
oynadığı rol çok önemlidir. Ülkemizde bu alanda atılan adımlar doğru olmakla birlikte yeterli değildir.  

Yükseköğretim kurumlarının ülke yüzeyine dengeli bir biçimde dağıtılması uygulaması, fırsat 
eşitliği açısından olumlu bir yaklaşımdır. Ancak bu yapılırken, ülke gerçekleri, ara eleman ihtiyacı, 
bölgesel arz-talep dengeleri ve bu kurumlarda görev yapacak personelin nicelik ve nitelikleri göz önünde 
bu Dünya üzerinde pek çok önemli yükseköğretim kurumu taşrada kurulmuş ve sonrasında çalışma ve 
başarıları ile bir noktaya gelmiştir. Büyük kentlerimizi, oralarda daha çok üniversite kurarak yaşanmaz 
hale getirmek doğru değildir.  

Hızla değişen dünya koşullarının ortaya çıkardığı eğitim talebine karşı hazırlıklı olunmazsa, hızla 
artan nüfusun gerektirdiği okullaşma oranı gerçekleşemez. Fiziksel koşullar yeterli olmadıkça 
üniversitenin bütçe olanakları arttırılmadıkça, öğretim elemanlarının özlük haklarında iyileştirmeler 
sağlanmadıkça üniversitelerden istenen düzeyde yararlanılabilme olasılığı azalmaktadır. 

Çay Meslek Yüksekokulu’nun Çay İlçesi’ne ekonomik ve sosyal açıdan katkısının irdelendiği bu 
çalışma bağlamında, yapılan derinlemesine görüşmeler ışığında bazı değerlendirmeler yapılabilir. Başta 
Çay İlçesi olmak üzere, Afyon kent merkezinde yaşayanlar üniversiteyi ve meslek yüksekokulunu 
benimsemiş ve daha sağlıklı ilişkiler kurabilmiştir. Yöre halkı bu kurumların kendileri için çok önemli 
olduğunun farkındadır ve daha ileri taleplerini, yeni bölüm ve program açılması noktasında üniversite 
yönetimine iletmektedir. Öğrencinin salt para olarak görülmediği, kentin gelişmesine sosyal ve kültürel 
anlamda da katkıda bulunduğu dile getirilmektedir. 

İnternet ve ulaşım olanaklarının oldukça arttığı bu çağda, yerel dinamikleri değerlendirmek 
önemlidir. Burada önemli bir ilkeyi de unutmamak gerekir. Değişim zordur ve hep dirençle karşılaşır. 
Taşra, zaman zaman bazı şeylere karşı direnebilir. Onu yenmenin yolu eğitim ve bilimden geçmektedir. 
Onun bir yolu da, oralara eğitim ve bilimi götürmektir. 

Kanımızca büyük kentlerin dışında üniversite ve yüksekokul kurulması o yerleşmenin 
gelişmesine katkı sağlamaktadır. Burada önemli olan değişimin hızı ve yönüdür. Kimi yerleşmelerde bu 
daha hızlı ve olumlu olurken, kimi yerlerde bu biraz daha yavaş gerçekleşmektedir. Bunun temel nedeni 
de yerel halk ile kurumlar arasında sağlıklı ilişkilerin kurulamaması olarak gösterilebilir. Gelişme, 
kalkınma ve ilerleme için, başta eğitim kurumları ve orada çalışanlar olmak üzere her kesim üzerine 
düşeni yapmak durumundadır. 
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Bandırma Hakkındaki Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi 

Reyhan SARIÇİÇEK1, Mehmet AYTEKİN2 

Özet 

Yüz elli bini aşan nüfusu ve yüksek gelişmişlik düzeyi ile ülkemizin gözde ilçelerinden birisi olan 
“Bandırma” birçok akademik çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmanın amacı Bandırma hakkında 
yazılan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizini yapmaktır. Bu kapsamda YÖK veri tabanında yapılan 
aramada, tez adında Bandırma kelimesi geçen 1984-2019 yılları arasında yazılmış 55 tane lisansüstü tez 
saptanmıştır. Bu tezler derecesi, yılı, konusu vb. gibi çeşitli bibliyometrik özellikleri açısından 
incelenmiştir. Elde edilen verilere sıklık ve yüzde analizleri yapılmıştır. Ayrıca içinde Bandırma geçen 
tez adlarının tamamından bir kelime bulutu oluşturulması suretiyle tez adlarında en sık rastlanan 
kelimelerin görsel olarak da sunumu sağlanmıştır.  

Yapılan araştırma sonucunda, adında Bandırma geçen 55 lisansüstü tezin 48’inin yüksek lisans 
ve 7’sinin doktora tezi olduğu, Bandırma ile ilgili tezlerin en çok işletme ardından biyoloji ve coğrafya 
alanlarında olduğu, en yüksek sayıda lisansüstü çalışmanın 2015 ve 2016 yıllarında yapıldığı tespit 
edilmiştir. Oluşturulan kelime bulutunda en yaygın olarak asit ve bor kelimelerine rastlanmıştır, bu 
sonuç bölgede bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin ekonomik açıdan olduğu kadar akademik açıdan 
da önemli olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bandırma, Bibliyometrik Analiz, Lisansüstü Tez 

JEL Kodları: R10, M10, M19 

 

Bibliometric Analysis of Graduate Thesis About Bandırma 

Abstract 

Bandırma with its population exceeding one hundred and fifty thousand and with high level of 
development is one of the favorite districts of our country, it has been the subject of many academic 
studies. The aim of this study is to make bibliometric analysis of graduate theses about Bandırma. In 
this context, in the research made in the database of the council of higher education, 55 graduate theses 
written between 1984-2019, which has the word Bandırma in the title of thesis, were determined. These 
theses were investigated according to degree, year, subject and etc bibliometric properties. Frequency 
and percentage analyzes were performed on the data obtained. In addition, a word cloud was created 
from all of the thesis names in Bandırma and the most common words were presented visually. 

As a result of the investigations, it was found that 48 of the 55 graduate theses which involves 
Bandırma word in the thesis title were master's and 7 of them were doctoral theses. The theses about 
Bandırma were mostly in the fields of business administration, biology and geography and the highest 
number of postgraduate studies in 2015 and 2016. Acid and boron were the most common words in the 
word cloud. This result shows that the enterprises operating in this area are important in terms of 
academic as well as economic aspects. 

Keywords: Bandırma, Bibliometric Analysis, Graduate Thesis 

JEL Codes: R10, M10, M19 
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1. Giriş 

Bilimsel yayınlar son yıllarda rakamsal olarak ciddi bir gelişme göstermiştir. Bu durum belli bir 
alanda çalışan araştırmacılar için oldukça zor hale gelmiş olup alanın hangi yöne doğru evirildiğini, 
alanın temellerinin ve yapısının nasıl olduğunu ele alan bibliyometrik yöntemlerin gerekliliğini 
hissettirmiştir (Demir ve Erigüç, 2018:8). Günümüzde belirlenen bir alanla ilgili yapılan çalışmaların 
özelliklerini niceliksel analizlerle inceleyen bir araştırma yöntemi olan bibliyometrik analizin kullanımı 
giderek yaygınlaşmaktadır (Ayaz ve Türkmen, 2018). 

Bibliyometrik analiz bilimsel çıktıların değerlendirilmesinde önemli ölçütlerden birisidir 
(Veloutsou ve Mafe, 2019:10). Bibliyometrik yöntemler kullanılarak belirli bir alanda, belirli bir 
ülkedeki akademik çalışma konuları, bu çalışmaları yayınlayan yazarlar, yazarlar arası işbirliği ile fazla 
ya da az çalışma yapılan konu başlıkları belirlenebilmektedir (Güdü Demirbulat ve Tetik Dinç,2017:21). 
Bibliyometrik analiz; belirli bir çalışma alanı ve kapsam belirlenerek, ilgili alandaki çalışmaların belli 
bir sistematiğe göre incelenmesini içermektedir. Bibliyometri, akademik yayınların unsurlarının konu, 
yıl, yazar, sayfa sayısı, yapılan atıflar vb. açılardan çeşitli sayısal analizler ve istatistikler yardımıyla 
incelenmesi demektir (Güdü Demirbulat ve Tetik Dinç, 2017:21). 

Bibliyometrik analizler yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarının ve etkinliğinin ölçülmesine 
olanak sağlamaktadır (Beşel, 2017:29). Bandırma’da yapılan 3. Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin 
Rolü Sempozyumunun temasının “Bandırma’nın Geleceği” olması sebebiyle, geleceğe ışık tutabilmek 
adına geçmişte Bandırma hakkında yapılan akademik çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak önem 
taşımaktadır. Bu çalışmada da bu çerçevede YÖK veri tabanındaki 1984-2019 yılları arasında yazılmış 
ve adında Bandırma kelimesi geçen lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi yapılmıştır.  

2. Bibliyometrik Analiz 

Son zamanlarda, bibliyometri, araştırma eğilimlerini tahmin etmek ve tahmin etmek için önemli 
bir yöntem olarak kullanılmıştır (Zhao vd., 2018:1260). Bibliyometrik yöntemler sistematik bilgi 
birikimiyle beraber gelişmeye devam etmektedir. Bibliyometri kavramının geçmişi oldukça eskiye 
dayanmaktadır. Bibliyometri kavram olarak literatürde yerini almadan önce E. Wyndham Hulme (1922) 
tarafından “istatistiksel bibliyografi” olarak ele alnımıştır. Pritchard (1969) tarafından istatistiksel 
bibliyografi terimi yerine “bibliyometri” terimi kullanılmaya başlanmıştır. Pritchard Bibliyometri 
kavramını kullanan ilk kişi olarak literatüre girmiştir (Demir ve Erigüç, 2018:8; Güdü Demirbulat ve 
Tetik Dinç, 2017:22).  

Bibliyometri, belli bir disiplinde yapılan yayınlarından elde edilen verileri kullanarak bu disiplini 
analiz etmek için matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin kullanılmasıdır (Korkmaz ve Çetinkaya, 
2019: 482). Bir başka ifade ile bibliyometri; kitap, dergi, makale gibi bilimsel bilgi üretim araçlarının 
matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle incelenmesi olarak tanımlanmaktadır. Bibliyometrinin temeli 
veri tabanlarından elde edilen verileri kullanılarak çeşitli istatistiksel ve matematiksel yöntemlerle analiz 
yapma esasına dayanmaktadır. Bibliyometri, özünde sayım yapmaya dayalı bir inceleme eylemidir 
denilebilir. Pritchard’dan sonra (1969) Garfield tarafından ortaya atılan “etki faktörü” (Garfield,  1976) 
ve Hirsch tarafından geliştirilen “Hirsch indeksi” (Hirsch,  2005) bibliyometrinin gelişmesine önemli 
katkılar vermiştir (Demir ve Erigüç, 2018:8; Güdü Demirbulat ve Tetik Dinç,2017:22). 

Bibliyometri, sayım yapmaya dayanan bir inceleme yöntemi ve yayınlanmış kitap, dergi, makale 
gibi belgelerin matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle incelenmesi olarak tanımlanırken; 
bibliyometrik analiz: belgelerin/yayınların; yazar sayısı, konu, yayın yılı gibi çeşitli özelliklerinin analizi 
olarak tanımlanmıştır (Al ve Coştur, 2007; Ayaz ve Türkmen, 2018). 

Bir alanda hazırlanmış lisansüstü tezlerin analizi o konunun derinliği ve yaygınlığı ile ilgili daha 
detaylı bilgi sahibi olmamızı sağlayarak, inceleme konusu alanın genel görünüşünü ortaya çıkarabilir 
(Karadağ, 2009). Yapılan araştırmalar sonucunda ulaşılan bibliyometrik verilere dayanarak belirli bir 
disipline ait bilimsel ilerleme sürecinin nasıl gerçekleştiği anlaşılabilir (Al ve Tonta, 2004:19).  
Ülkemizde bibliyometrik çalışmaların ilk örneklerine fen bilimleri alanında rastlanmıştır bu alanda 
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alanda yapılan ilk çalışma Özinönü (1970) tarafından Türkiye’de fen bilimleri alanındaki yayınların 
araştırıldığı çalışmadır. Bu çalışmayı takiben hem fen bilimleri hem de sağlık bilimleri alanında birçok 
bibliyometrik çalışma yapılmıştır. Ülkemizde 1996 yılından itibaren sosyal bilimler alanında da 
bibliyometrik çalışmalar yapılmaktadır (Gündoğdu, 2017:2).  

3. Materyal ve Yöntem 

Bandırma; Marmara Bölgesi’nin en önemli sanayi kentlerinden birisidir (Kızılgöl ve İşgüden, 
2008:261). Yüz elli bini aşan nüfusu ve yüksek gelişmişlik düzeyi ile ülkemizin en gözde ilçelerinden 
birisi olan “Bandırma” birçok akademik çalışmaya konu olmuştur. 

Bu çalışmada Bandırma hakkında yazılan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizini yapılmıştır. 
Bu kapsamda YÖK veri tabanında yapılan aramada, tez adında Bandırma kelimesi geçen 1984-2019 
yılları arasında yazılmış 55 tane lisansüstü tez saptanmıştır. Bu tezler derecesi, yılı, konusu vb. gibi 
çeşitli bibliyometrik özellikleri açısından incelenmiştir. Elde edilen verilere sıklık ve yüzde analizleri 
yapılmıştır.  

4. Bulgular 

Bu çalışmada YÖK veri tabanındaki adında Bandırma kelimesi geçen 55 tezden elde edilen 
bulgular aşağıda sırası ile verilmiştir. 

Şekil 1’de adında Bandırma kelimesi geçen 55 tez, yayın tarihlerine göre analiz edilmiştir. YÖK 
veri tabanı kayıtlarına göre Bandırma hakkında yazılan ilk tez 1984 yılına aittir. 1984-1994 yılları 
arasında ise hiçbir tez yazılmamıştır. Yazılan tezlerin yıllara göre eğilim dağılımı Şekil 1’de görüldüğü 
üzere artış yönündedir. Ayrıca Bandırma hakkında yazılan tezler en çok 2016 ve 2017 yıllarında 5’er 
adet tez yazılmıştır. 

Şekil 1. Lisansüstü Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı 

 

YÖK veri tabanında yapılan aramada saptanan 55 tane lisansüstü tezin, 28’i (%51) erkekler ve 
27’si (%49) kadınlar tarafından yazılmıştır. Bandırma hakkındaki lisansüstü tezleri hazırlayan kişilerin 
cinsiyet açısından dağılımı Şekil 2’de verilmektedir. 
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Şekil 2. Lisansüstü Tez Yazarlarının Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3’te görüldüğü üzere Bandırma hakkındaki lisansüstü tezlerin derecelerine göre dağılımı 
incelendiğinde tezlerin 48 tanesinin yüksek lisans, 7 tanesinin ise doktora tezi olduğu tespit edilmiştir. 
Bu oran %87’ye, %13 olarak tekabül etmektedir. Tez adında Bandırma kelimesi geçen lisansüstü 
tezlerin büyük çoğunluğunun yüksek lisans tezi olduğu gözlemlenmiştir.  

Şekil 3. Lisansüstü Tezlerin Dağılımı 

   

Şekil 3’te Bandırma hakkındaki tezlerin yazıldığı üniversitelere göre dağılımları verilmiştir. 
Bandırma’yla ilgili yazılan lisansüstü tezler, en çok 13 tezle Balıkesir Üniversitesinde sonra 5 tezle 
Uludağ Üniversitesi’nde ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ise 4 tez, İstanbul, Gazi ve Atatürk 
üniversitelerinde ise 3 tez yapılmıştır. Tezlerin yazıldığı üniversiteler incelendiğinde en çok tezin 
Bandırmaya en yakın üniversite olan Balıkesir Üniversitesinde üretildiğini görülmektedir. 2015 yılında 
ilçede kurulan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde yalnızca 1 tez yazılmıştır. Fakat ilerleyen 
yıllarda bu üniversitede Bandırma hakkında yazılacak tez sayılarında artış olacağı muhtemeldir.  
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Şekil 4. Lisansüstü Tezlerin Yazıldığı Üniversiteler 

 

Adında Bandırma kelimesi geçen tezlerin yazıldığı Enstitüler incelendiğinde, Sosyal Bilimler ve 
Fen Bilimleri Enstitülerinin birbirine yakın oranlarda (%47-%44) olduğu görülmektedir. Şekil 5’te 
görüleceği üzere, 26 tezle en çok tez Sosyal Bilimler Enstitüsünde ve 24 tezle Fen Bilimleri Enstitüsünde 
yazılmıştır.  Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 4, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsünde ise 1 lisansüstü 
tez yazılmıştır.  

Şekil 5. Lisansüstü Tezlerin Yazıldığı Enstitüler 
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Şekil 6’da Bandırma hakkında yazılan lisansüstü tezlerin konuları görülmektedir. En fazla 
lisansüstü tezin 6 tezle işletme alanında yazıldığı gözlemlenmektedir. Bu sayının fazla olmasının sebebi 
ilçede doksanlı yıllardan bugüne daha önce Balıkesir Üniversitesine günümüzde ise Bandırma Onyedi 
Eylül Üniversitesine bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinin varlığı 
olabilir. Burada lisans seviyesinde mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitimlerini Bandırma’yı 
ilgilendiren konularda yapmış olabilirler.  

Adında Bandırma kelimesi geçen tezlerin konu dağılımı incelendiğinde Biyoloji (5 tez) ve 
Coğrafya (4 tez) alanlarının ağırlığı gözlenmektedir. Bunda Bandırma ilçesinin biyolojik 
zenginliklerinin ve coğrafi konumunun etkisi olabilir.  

Ziraat, Türk Dili Edebiyatı, Sağlık Kurumları Yönetimi, Ekonomi, Eğitim ve Öğretim, Çevre 
Mühendisliği ve Arkeoloji alanlarında 3’er tez, Mimarlık, Kamu Yönetimi ve Gıda Mühendisliği 
alanlarına 2’şer tez ve Tarih, Şehircilik ve Bölge Planlama, Su Ürünleri, Parazitoloji, Mühendislik 
Bilimleri, Maliye, Maden Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Halk Sağlığı, Güzel Sanatlar, Bilgisayar 
Mühendisliği ve Bankacılık alanlarında 1’er tez yazılmıştır. 

Tez konularının tamamı değerlendirildiğinde Bandırma hakkındaki tezlerin çok farklı çalışma 
alanlarına konu olduğu ve ilçenin akademik açıdan araştırılabilir birçok yönü olduğu söylenebilir.  

Şekil 6. Lisansüstü Tezlerin Konularına Göre Dağılımı 
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Şekil 7’de görüldüğü üzere adında Bandırma kelimesi geçen tezlerin başlıklarına göre bir kelime 
bulutu oluşturulmuştur. Kelime bulutu görselinde kelime büyüklüğü eş zamanlı olarak frekansı ifade 
etmektedir.  Adında Bandırma kelimesi geçen tez adlarından, Bandırma kelimesi ve inceleme, araştırma, 
ilgili gibi tez adının standart birer parçası olan kelimeler çıkarıldıktan sonra oluşturulan kelime 
bulutunda en sık tekrar eden en büyük kelime Asit olarak karşımıza çıkmıştır, bunda ülkemizde alanında 
öncü olan asit ve bor fabrikalarının bu ilçede bulunuyor olmasının ve dolayısıyla bu fabrikalarla ilgili 
yoğun akademik çalışmaların yapılmasının payı vardır. Bunun dışında kuru üzüm, enerji, yerel, kıyı, 
Etibank, örgütsel, kıyı ve belediye kelimeleri sık tekrar eden kelimeler arasındadır. 

Şekil 7. Adında Bandırma Kelimesi Geçen Tezlerin Oluşturduğu Kelime Bulutu 

 

5. Sonuç  

Bu araştırmada Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi internet veri tabanında bulunan ve 
tez adında Bandırma kelimesi geçen lisansüstü tezlerin; yayınlandığı yıl, yayınlandığı üniversite, tez 
türü, anabilim dalı gibi çeşitli parametreler kullanılarak bibliyometrik analizleri yapılmıştır.  

Yapılan incelemeler sonucunda adında Bandırma geçen 55 lisansüstü tezin 48’inin yüksek lisans 
ve 7’sinin doktora tezi olduğu, Bandırma ile ilgili tezlerin en çok Balıkesir Üniversitesinde ve Sosyal 
Bilimler Enstitülerinde yapıldığı tespit edilmiştir. Alan olarak en çok işletme alanında, ardından biyoloji 
ve coğrafya alanlarında çalışmalar yapıldığı, en çok çalışmanın 2015 ve 2016 yıllarında yapıldığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Kelime bulutu oluşturarak alanda en çok çalışan kelimelere bakılmak 
istendiğinde, en yoğun olarak kullanılan kelimenin asit ve ardından bor olduğu görülmüştür. Bu ilçedeki 
asit ve bor fabrikalarının ilçe için ekonomik açıdan olduğu gibi akademik açıdan da önemli olduğunun 
bir göstergesi sayılabilir.   

Sonraki çalışmalar, sadece başlığında değil aynı zamanda anahtar kelimelerinde ve özetlerinde 
Bandırma adı geçen kelimelere odaklanarak çalışmanın alanını genişletebilir veya adında Bandırma 
kelimesi geçen belli bir alandaki tezlerin, örneğin; Sosyal Bilimler alanındaki tezlerin anahtar 
kelimelerini, konularını, atıf dizini vb. özelliklerini inceleyerek bölgede alana dair en yoğun çalışılan 
konuları tespit ederek literatüre fayda sağlayabilir. 
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Yoksulluğun Eğitim Üzerindeki Etkisi 

Günay HÜSEYNOVA1 

Özet 

Günümüzde eğitim ve yoksulluk en büyük sorunlardan biri olmaktadır. Bu çalışmada dünyada 
eğitim ve yoksulluk ilişkisi ele alınmıştır. Çeşitli ülkelerde ve Türkiye’de eğitim düzeyine göre 
yoksulluk oranı incelenmiştir. Daha sonra farklı ülkelerde eğitim durumuna göre iş gücü durumu, eğitim 
harcamaları, eğitimin finansmanı gibi niceliksel veriler değerlendirilmiştir. Yoksullukla eğitim arasında 
ifade edilecek bir ilişki mevcuttur. Yoksulluk seviyesi arttıkça insanların eğitim imkânlarına erişimi 
azalmakta, eğitim seviyesi düştükçe yoksulluk artmaktadır. Gelir dağılımında ve yoksullukla 
mücadelede eğitimin ne kadar önemli bir paya sahip olması gözükmektedir. Eğitim bireysel anlamda 
kişilerin gelirlerinin artmasına ne kadar katkı sağlıyorsa, aynı zamanda da ekonomik büyümeye de o 
kadar katkı sağlamaktadır. Çalışmada ABD, AB Ülkeleri ve Türkiye’de eğitim ve yoksulluk üzerine 
araştırılma yapılmıştır. Tüm veriler değerlendirildiğinde eğitim ve yoksulluk arasındaki kısır döngü net 
bir şekilde görülmektedir. Ayrıca eğitimin toplumsal eşitsizlikleri azaltıcı etkisi mevcuttur. Böyle bir 
bütünleşme ile çeşitli yoksulluk yardımı alan kişilere okur-yazarlık ve mesleki eğitime katılma 
zorunluluğu getirilerek yoksulluk eğitim döngüsünden kurtulmalarına katkıda bulunabilir. 

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Eğitim, Yoksulluğu Azaltma 

Jel sınıflandırılması: İ10, İ21, İ25 

 

The Effect of Poverty on Education 

Abstract 

Today, education and poverty are one of the biggest problems. In this study, the relationship 
between education and poverty in the world is discussed. According to various countries in the poverty 
rate and level of education in Turkey it was examined. Afterwards, quantitative data such as labor force 
status, education expenditures, education financing according to education level in different countries 
were evaluated. There is a relationship between poverty and education. As the level of poverty increases, 
people's access to educational opportunities decreases, and as the level of education decreases, poverty 
increases. It seems that education has an important share in income distribution and struggle against 
poverty. The more education contributes to the increase of individuals' income, the more it contributes 
to economic growth. The US Department of Labor, the investigation was carried out on EU countries 
and education and poverty in Turkey. When all the data are evaluated, the vicious circle between 
education and poverty is clearly seen. In addition, education has the effect of reducing social inequalities. 
With such integration, it can contribute to the poverty cycle of education by introducing the necessity 
of literacy and vocational education to the people receiving various poverty benefits. 

Keywords: Poverty, Education, Poverty Reduction 

Jel Codes: I10, I21, I25 

1.Giriş 

En zengin dönemini yaşayan dünyamızda, günü günden yoksul insanların sayıda artmaktadır. 
Bazı devletleri yüksek düzey inkişafa, teknolojiye ulaşırken, dünyanın çeşitli ülkeleri de yoksulluk, 
sefalet içerisinde hayat mücadelesi veriyorlar. Eğitim, sağlık ve diğer hizmetlerden yararlanamayan, 
lakin pek sesleri duyulmayan milyonlarla yoksul insan var dünyada. Yoksulluk oranlarının az gelişmiş 
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ülkelerde daha çok olduğu denilse de, dünyanın gelişmiş ülkelerinde de yoksulluk sorunu olmaktadır. 
Londra’da köprülerin altında gecelemek zorunda kalan evsizler, Cumartesi süt ürünlerinin yarı fiyata 
düşeceği için saatlerce sıra bekleyen yaşlı ve kimsesiz İngiliz kadınları, Bangladeş’te yeterince 
beslenemediği için yolda yürürken düşüp bayılan insanlar, Afrika’dan açlıktan ölenler, bir tarafı çok 
zengin yaşarken diğer tarafında açlıktan susuzluktan, hastalıktan ölen Hindistan ahalisi, ekmeği daha 
ucuza almak için çamurlu yolda bir hayli mesafe kat eden, çok zor hayat şartlarında yaşayan insanlar 
vardır. Yoksulluk insanlık tarihinin her döneminde mevcut olmuş, tüm toplumları ilgilendiren 
sorunlardan biri olmaktadır. Günümüzde de dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlarından olan 
yoksulluk, ekonomik problem olmasından ilave en başlıcası insani ve toplumsal sorun olmaktadır. 
Eğitim, ekonomik ve toplumsal bölüşüm süreçlerinde en belirleyici unsurlardan biri olmaktadır. Dünya 
ölçeğinde eğitim ve yoksulluk arasında bir orantı mevcuttur. Eğitim kişilerin toplumsal statülerini 
değiştirebilmesinde önemli paya sahiptir. Yoksullukla eğitim arasında ayrıca kısır döngü şeklinde bir 
ilişki mevcuttur. Yoksulluk arttıkça kişilerin eğitime erişimi azalmakta, eğitim düzeyi düştükçe 
yoksulluk oranı artmaktadır. Gelir dağılımının sağlanmasında ve yoksulluk seviyesini azaltmada 
eğitimin önemi oldukça büyüktür. Eğitim bireysel anlamda gelir artmasına katkıda bulunurken ulusal 
düzeyde de ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır. Yoksulluk teriminin ilk anlamlı tanımı 
S.Rowntree tarafından verilmiştir. Bu tanıma göre yoksulluk, toplam kazançların ihtiyaçları asgari 
düzeyde karşılamaya yetmemesidir. Diğer bir ifadeye göre yoksulluk yeteri kadar yiyecek elde 
edememe ve ya çok açlık çekme durumudur. Yoksulluğun kapsamı ülkeden ülkeye, dönemden döneme, 
refah düzeyine göre farklılık göstermektedir. Yoksulluk seviyesi mutlak yoksulluk, öznel yoksulluk, 
göreli yoksulluk, insani yoksulluk, kırsal yoksulluk, kentsel yoksulluk gibi çeşitli yaklaşımlara göre 
incelenir. Sorunların nedenleri arasında ilk başta ekonomik yetersizlikler gelmektedir, bunun da başlıca 
nedeni politik istikrarsızlıklardır. Ülkelerde yoksulluğun artmasının nedenlerinden biride gelir 
adaletsizliğidir. Bazı ülkelerde zenginler daha zengin olurken, fakirler daha fakir oluyor, yoksulluk oranı 
artıyor. Yoksulluk insanlığın her ne kadar eski sorunlarından biri olsa da, bu sorun günümüzde de devam 
etmektedir, Dünyada adaletsiz, çeşitli politikalar, gelir dağılımındaki gayri beraberlik aynı zamanda bu 
sorunu beraberinde götürmektedir. Yoksulluk ülkelerin en önde gelen sosyoloji gerçeğidir. Yoksulluk 
oranı ülkelerin istatistik kurumu tarafından açıklanır. Yoksulluk kişinin sosyalleşmesine engel olan 
sorunlardan biri olarak görülmektedir. Yoksulluğun kişiler üzerinde çok farklı etkileri gözükmektedir. 
Yoksulluk tüm dünyayı etkisi altına almış ekonomiden siyasete eğitimden yaşama hemen hemen her 
alanda kendini göstermektedir. Dünyayı saran yoksulluğun şekli de değişmiştir. Yeni yoksulluk 
kavramları, görünümleri ortaya çıkmıştır. Çalışmada ilk önce eğitimin ekonomik ve sosyal getirileri ele 
alınmış, farklı ülkelerde ve Türkiye’de eğitim düzeyine göre yoksulluk oranı incelenmiştir. Daha sonra 
Türkiye’de eğitim durumuna göre iş gücü durumu, farklı gelir gruplarından olan kişilerin eğitim 
harcamaları, bölgelerde eğitim harcamaları, eğitimin finansmanı ve s veriler değerlendirilmektedir. 
Çalışmada aynı zamanda, alınan eğitimlerin niteliğinin faklı okul ve bölgelerde önemli değişiklikler 
gösterdiğine dikkat çekmektedir. Yapılan araştırmalarda Kamu eğitim yatırımlarının yoksulluğu azaltıcı 
etkisi olduğu gözükmektedir. Yoksulların eğitim düzeylerinin yükseltilmesinde devletin daha aktif ve 
denetleyici bir rol üstelenmesi gerekmektedir. 

2.Yoksulluk Olgusu 

Yoksulluğun çok yönlü boyutunun olması onun sınırlarının belirlenmesini oldukça 
zorlaştırmaktadır. Bu olgunun tanımlanması ve sınırlarının belirlenmesi tüketime göre değiştiği için 
ortak bir tanıma varmak pek mümkün gözükmemektedir. Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğünde 
yoksullaşmayı ekonomik krizden kaynaklanan bir sorun olmanın ötesinde toplumdan soyutlanmayı ve 
toplum dışına itilmeyi içeren bir kavram olarak açıklamıştır. Yoksullaşmayı, mutlak ve göreli olmak 
üzere iki şekilde izah eden yazar, mutlak yoksullaşmayı günlük olarak harcanması gereken kalori 
miktarının karşılanmasının yanı sıra bir insanın çağdaş gereksinimleri olan barınma, eğitim, sağlık gibi 
temel kültürel ve toplumsal isteklerin getirdiği ihtiyaçlardan mahrum kalmak; göreli yoksullaşmayı ise 
başkaları ile karşılaştırıldığında onlarda bulunan herhangi bir şeyden yoksun olma olarak ifade etmiştir 
(Marshall, 1999:825).  
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Yoksulluk yeni bir konu değildir ve konuya ilginin kökeni 17. yüzyılın başlarına kadar 
gitmektedir. Fakat kitlesel yoksulluk olarak nitelendirilen yoksulluğun yaygınlaşması ve süreklileşmesi 
18. yüzyılın ortalarından itibaren gözle görülür biçimde artmıştır (Şenses, 2006,32). 20.yüzyılın 
sonlarında yoğun olarak yaşanan ekonomik, siyasal ve toplumsal krizler ile birlikte yoksulluk, giderek 
daha da yaygınlaşmıştır. Küreselleşmenin diğer bazı etkileri ile birlikte yaşam standartları ve 
fırsatlarında yaşanan gerilemeler yoksulluğu küreselleştirmiş, insan hak ve gereksinimlerindeki 
yoksunlukları çeşitlendirerek artırmıştır (Burkett, 1990,22)  

Çok boyutlu bir kavram olan yoksulluk zamana ve mekâna göre değişebilen bir durumdur. 
Yoksulluk, yalnız gelire veya başka bir değişkene göre tanımlanır veya değerlendirilirse varılacak yargı 
eksik kalacaktır. Yoksulluk, ekonomik bir kategori olmanın ötesinde, kişilerin içinde yaşadığı, 
anlamlandırdığı, başa çıkmak için çeşitli yollara başvurduğu toplumsal bir durumdur (Erdoğan, 2002: 
9-10) 

Yoksulluk genel olarak tüm ülkelerde ekonomik bir sorun olsa da, az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde de toplumu yakından ilgilendiren bir konudur. Yoksulluğu iki başlık altında incelesek: 
birincisi bazı ülkelerde insanlar yoksul doğarlar, yoksul yaşaralar ve bu şekilde ölürler ve yoksulluğu 
çocuklarına devir ederler. Bu toplumda, bu ülkelerde yoksulluğu aşmak çok zordur. 

3.Yoksulluk ve Kaynağı  

Lewis, yoksulluğun kaynağına ilişkin kuramlardan en etkililerinden birisini ortaya atarak, 
yoksulların “yoksulluk kültürü” ne sahip bulunduklarını ileri sürmüştür. Ona göre yoksulluk, bireysel 
yetersizliklerden değil, daha geniş bir toplumsal ve kültürel atmosferden kaynaklanmakta; “yoksulluk 
kültürü” ise, kuşaktan kuşağa aktarılan ve azla yetinilen bir davranış biçimi olarak görülmektedir 
(Giddens, 2005: 314). 

Yoksulluk kişilerin tek başına hall edeceği sorun değildir. Yoksulluk nedenleri içerisinde çoğu, 
devletin ekonomik siyaseti, kötü hükumet politikaları en başlıca sebeplerden olmaktadır. Enflasyon, 
işsizlik, yüksek vergiler, adaletsiz vergi sistemi ve s nedenler bir gün yoksullaşamaya neden olmaktadır. 

4.ABD’de Eğitim ve Yoksulluk 

Yoksulluk her ülkeye göre farklılık göstermektedir. Bir ülkenin yoksulluk seviyesi diğer ülkeye 
göre orta yaşam seviyesi olmaktadır. Bazı ülkelerde insanlar sağlıklı beslenemezken, açlıktan 
susuzluktan ölürken bazı ülkelerde de insanların yaşam durumu o ülkeye göre yoksul sayılmaktadır. 
Örneğin ABD’de yoksullukla her hangi Afrika ülkesinde yoksulluk aynı seviyede değildir. Resmi 
verilere göre ABD’de yaklaşık 298 milyon kişinin 37 milyonu yani %12 si yoksulluk sınırının altında 
bir gelire sahiptir. ABD vatandaşları içerisinde yoksulların oranı 11,8 vatandaş olmayanların içerisinde 
ise yoksulluk oranı % 21,3 tür. Kişilerin eğitim düzeyleri arttıkça yoksulluk oranlarında azalma 
gözükmektedir. ABD vatandaşı olmayan kişilerin ABD Vatandaşlarına göre eğitimini finansmana 
dönüştürmedikleri gözükmektedir. ABD İstatistik Bürosu’nun (US, Bureau of Census) tahminlerine 
göre ABD nüfusunun sürekli biçimde artarak 2025’de 351 milyon,  2050 yılında 423 milyon olması 
beklenmektedir. 
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Tablo 1. ABD’de Yoksulluk Sınırı Altındakilerinin Aynı Eğitim Düzeyindekilere Oranı 

 
Kaynak https://www.census.gov/ 

 

Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri’nin eğitim yapılanması ve uygulamaları eyaletlere göre 
farklılık gösterebilmektedir.  Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Departmanı  (United States Departman 
of Education) misyonunu şu şekilde tanımlamaktadır:  “Öğrenci başarısını desteklemek, küresel rekabet 
için hazırlamak,  eğitimde mükemmelliğe ulaşarak,  eğitime erişimde eşit fırsatlar sağlamak.”  
(http://www2.ed.gov). s. 

ABD’de eğitim sistemi diğer ülkelerden farklı olarak bir eyaletindeki eğitim şartlarıyla diğer 
eyaletindeki eğitim şartları arasında çok fark var. Her eyalet eğitim sisteminde yasal yetkiye ve 
sorumluluğa sahiptir.  

5.AB Ülkelerinde Yoksulluk ve Eğitim 

Avrupa Komisyonun hazırladığı rapora göre 51 milyon kişinin yoksulluk sınırının altında olduğu 
ve bu insanların sanayinin terk ettiği bölgeler, şehrin içindeki viraneler ve ya kıyısında kalan varoşlarda 
barındığı belirtiliyor. Avrupa Birliği Politika kurumları yoksulluk yerine daha çok sosyal dışlanma gibi 
kelimeleri kullanmaktadır. Eğitim seviyesi ile yoksulluk oranı arasında ters döngü olmaktadır. Eğitim 
seviyesi yükseldikçe yoksulluk oranı azalmaktadır. Avrupa ölçeğinde işsizlik oranları yapısal nedenlerle 
zaman zaman arttığı gözükmektedir, lakin beyaz, orta ve üst sınıfların bu durumdan etkilenmesi söz 
konusu değildir. 
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Tablo 2. AB Ülkelerinde Son Eğitim Düzeyine Göre Yoksulluk Riski (Medyan 

Gelirin %60’ı) Taşıyanların Oranı 

 

 
Kaynak: https://ec.europa.eu/eurostat 

 

İskandinav Ülkeleri ile Orta Avrupa ülkelerinde eğitim seviyesinin diğerlerine göre daha yüksek, 
yoksulluk oranının ise daha düşük olduğu gözükmektedir. 
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6. Sonuç 

 Bütün veriler değerlendirildiğinde eğitim ve yoksulluk arasında ilişki bulunmaktadır. Yapılan 
Çalışmalardan da gözükmektedir ki, eğitimde özel sektörün payının çoğalması yoksullar için eğitime 
ulaşma seviyesini zorlayacaktır. Uygulanacak eğitim politikalarında bunların göze alınması bu riski 
bertaraf edecek şekilde uygulanması gerekmektedir. Genel olarak bakıldığında kırsal kesimlerde 
yoksulluk oranı kentlere nispeten daha yüksektir. Buradan da anlaşılmaktadır ki, kişilerin eğitim 
seviyesi de aynı zamanda kentlere göre daha düşüktür. Kentlerde de özellikle yoğun ve hızlı göçlerle 
oluşan, kent imkânlarından yeterince istifade edemeyen eğitim ve ekonomik açısından ortalamanın 
altında kalan grupların var olduğu da bilinmektedir. Son yıllar okuryazarlık konusunda çeşitli 
kampanyalar düzenlemesine rağmen nüfusun hala %12 kısmı okur-yazar değil. Çeşitli yoksulluk 
yardımı alan kişilere okur-yazarlılık, mesleki eğitime katılma zorunluluğu getirilmeli ve böylece 
yoksullukla eğitim arasındaki ters ilişki ortadan kaldırıla bilir. 
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Çocuklar İçin Yapılan Farkındalık Eğitimlerinde 

Biyodizel Faktörünün Ulusal ve Yerel Çalışmalara Yansıması 

Ümmügülsüm Ünlü1, Seda Yalçın2, Hasan Oruncak3 

Özet 

Fosil türevli yakıt ve enerji kaynakları birçok alanda kullanılmaktadır. İnsanoğlunun gereksinimi 
ve teknolojideki gelişmeye bağlı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına ihtiyaç gün geçtikçe 
artmaktadır. Bu kapsamda biyodizel, yağlı tohum bitkileri, atık yağlar, donmuş yağ ve balık yağı, 
hayvansal yağlar da bir katalizör ortamında kısa zincirli bir alkol ile reaksiyonu sonucunda açığa çıkan 
ve yakıt olarak kullanılan kimyasal bir üründür. Biyodizel yakıtlar, insan sağlığını olumsuz yönde 
etkileyen birçok çevresel faktörü ortadan kaldırmak için ve çevre kirliliğini azaltmada 
kullanılabilmektedir. İşlenmiş olarak elde edilen ürünün hammadde niteliğindeki ürüne nazaran doğada 
daha hızlı parçalanmasından dolayı toksik etki değeri düşüktür. Bu kapsamda biyodizel, evsel atıkların 
da geri dönüşümünün değerlendirebildiği bir üründür. Günümüzde organizasyonları gerçekleştirilen 
muhtelif sıfır atık kampanyalarındaki amaç kapsamındaki çocuk eğitim öğretiminde de son yıllarda 
biyodizel faktörünün etkisi olarak bitkisel atık yağ ile ilgili farkındalık çalışmaları yapılmaktadır. Bu 
araştırma kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde yapılan, çocukların eğitimlerine etki edebilecek bitkisel atık 
yağ kampanyalarının durumları ve etkileri, türetilen ölçütler dâhilinde ve ulusal-yerel basına yansımaları 
ile irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: bitkisel atık, biyodizel, bitkisel yağ, çocuk eğitimi, farkındalık kampanyası, sıfır atık, 
Türkiye, 81 il 

 

In Awareness Training for Children Reflection of the Biodiesel Factor on National and Local 
Studies 

Abstract 

Fossil-derived fuel and energy sources are used in many areas. The need for renewable energy 
sources is increasing day by day due to the need of human beings and the development of technology. 
In this context, biodiesel, oilseed plants, waste oils, frozen oil and fish oil, animal oils in a catalyst 
medium with a short-chain alcohol is released as a result of the reaction and is used as a chemical 
product. Biodiesel fuels are being evaluated to eliminate many environmental factors that adversely 
affect human health. Furthermore, when biodiesel production from waste oils is concerned, the 
evaluation of these oils can be used to reduce environmental pollution. Due to the faster decomposition 
of the product obtained in the process compared to the raw material, the toxic effect value is low. 
Biodiesel is a product that can be recycled for recycling household waste. For this purpose, awareness 
studies related to vegetable waste oil have been carried out in biodiesel factor in recent years. In the 
research status and impact of regional studies conducted in Turkey was examined. 

Keywords: awareness, biodiesel, children education, vegetable waste, vegetable oil, zero waste, Turkey, 
81 cities. 

1.Giriş 

Enerji, ekonomik kalkınmanın temelini oluşturmaktadır. Enerjiye ihtiyaç gün geçtikçe artarken 
buna bağlı olarak başta fosil kaynaklı yakıtlar, çevre kirliliğine neden olmaktadır. Son yıllarda fosil 
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kaynaklı yakıtların azalması ve ilişkili olarak neden oldukları çevre kirliliği ile alternatif enerji 
kaynaklarına yönelim söz konusu olmaktadır. Alternatif enerji kaynaklarına biyodizel yakıtı da örnek 
olarak verilmektedir. Biyodizel üretimi kolaydır ve maliyeti düşüktür. Atık yağlardan üretilmesi nedeni 
ile çevre kirliliğinde de azalmaya neden olmaktadır. Çoğu ilde eğitimin muhtelif kademelerindeki atık 
yağ toplama konusunda farkındalık eğitimleri verilmekte ve uygulamaları yapılmaktadır. Başta 
ilköğretim öğrencileri olmak üzere atık yağları toplayarak çevre kirliliğini azaltma çabası 
göstermektedir. 

1.1 Atık Çeşitleri 

Atıklar, üretim, tüketim, fiziksel ve kimyasal özelliklere bağlı olarak sınıflandırılır. Katı atıklar, 
çevre ve insan sağlığı açısından yok edilmesi gereken katı maddelerdir (Read, 1999). Katı atıkların 
çevreye olan etkileri fiziksel, kimyasal ve biyolojik nitelikte olabilmektedir. Çevreye bırakılan atıklar 
insanlara fiziksel zarar verebilmektedir (Palabıyık, 2001). Katı atıklara evsel atıklar, endüstriyel atıklar, 
tarımsal atıklar, tehlikeli atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar ve inşaat atıkları örnek verilebilir. Bunların 
dışında sıvı, gaz ve ambalaj atıkları da bulunmaktadır. 

Tüm atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini, geri dönüşümünü, çevreye ve insana verdiği 
zararın mümkün olduğunca düşük olması sağlanmalıdır (Miller, 2000). 

1.2. Atık Yağların Zararları 

Atık yağların içerisinde poliaromatik hidrokarbonlar, heterosiklik aminler ve halojenler gibi 
sağlığa zarar veren maddeler bulunması çevreyi kirleteceğinden bu atık yağların bertaraf edilmesi 
gerekmektedir (Atsdr, 1995).  

Bir çalışmada, yağ fabrika atıklarının yakılması ile oluşan emisyonların çevre ve insan sağlığının 
etkileri irdelenmiştir. Uygun olmayan şartlarda yağların yanması sonucu yağlardaki bileşenler atmosfere 
geçmektedir. Oluşan karbon monoksit, organik kirleticiler ve metal emisyonları çevreyi kirletmektedir. 
Çevreyi kirleten bu maddeler, aynı zamanda insan sağlığını da negatif yönde etkilemektedir. Bu 
maddeler kanserojen etki göstermekte ve zehirlenmelere neden olmaktadır (Bolat ve ark., 2016). 

Atık yağların yeniden kazanımı için bazı kuruluşlar atık yağları toplamakta ve başta biyodizel 
üretimi olmak üzere kullanılmaktadır. Böylece çevre kirliliği azalmaktadır (Mohaney, 1994). 

1.3. Biyodizelin Sağladığı Avantajlar ve Dezavantajlar 

Biyodizel avantajları şu şekildedir: 

-Biyodizel yakıtının özellikleri, içten yanmalı motorlardaki verimi olumsuz yönde büyük oranda 
etkilememektedir. Biyodizel yakıtın kullanımı ile emisyon salınımlarında iyileştirmeler söz konusudur. 

-Biyodizel tutuşma derecesi, dizel yakıtlarınkinden yüksektir.  Bu sayede depolanması 
güvenilirdir.  

-Biyodizel çevre dostudur.  

-Biyolojik olarak parçalandığından toksik etki yaratmamaktadır (Chattopadhyay and Sen, 2013).  

Biyodizel Dezavantajları şu şekildedir: 

-Bitkisel yağların tohumlarının zarının ayrılmaması egzoz ve filtrelerde tıkanmaya neden 
olmaktadır (Özdemir ve Mutlubaş, 2016). Bu da ilave filtrasyon sistemlerini ve ekipmanlarını gerekli 
hale getirmektedir. 

-Bitkisel yağın viskozitesi yüksektir (Verma et al., 2019).  

-Biyodizel ısı değeri, dizel yakıtın ısı değerinden düşük olduğundan motorda yanma sonucu enerji 
kaybı olmaktadır (Moser, 2011). 
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-Biyodizel %100 oranında ve uzun dönemde kullanıldığında motor parçalarında aşınmaya neden 
olur. Bu da dizel motorların maliyeti yüksek olan rektifiye sürecini kısaltır.  

1.4. Sıfır Atık ve Çevre Bilinci Aktarımı  

Sıfır atık, Türkiye’de de devlet desteği ile, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülmektedir. 
İstanbul’da atıkları para şekline dönüştüren makineler kullanılmaya başlanması yine Gaziantepte 3 yıl 
içinde 160 bin öğrenciye ulaşarak “Çevre Bilinci ve Atık Geri Dönüşüm Eğitimi”, Türkiye genelinde 
Atık Getirme Merkezleri kurulması, çoğaltılması bu proje kapsamındadır. (Sıfır Atık, 2019). Sıfır Atık. 
(2019).  

 Geri dönüşümün bir parçası olan Bitkisel Atık Yağ Toplama kampanyalarının okullardaki 
durumları 81 ilde ilgili inceleme bu araştırmada ele alınmıştır. 

2. Araştırmanın Amacı  

Türkiye’de 81 ilde muhtelif eğitim kademelerindeki öğrenciler tarafından atık yağlar toplanarak 
biyodizel üretiminde kullanılması üzerine çalışmalar yapılmıştır. Böylece kullanılmış yağların 
depolanma gerekliliğine bağlı olarak maliyeti, atılmayarak-imha edilmeyerek ekonomiye tekrar 
kazandırılması ve tüm bu süreçler göz önüne alındığında çevre kirliliğine neden olmaması sağlanmış 
olmaktadır. Bu atık yağ toplama çalışmalarında çocuklara kampanyaların devamlılığı adına teşvik edici 
çeşitli ödüller de verilmektedir.  

Bu araştırmadan elde edilen sonuçların, araştırmadaki 81 ilin belirlenen ölçütler (yıllara, haber 
veren kaynağın türüne göre, haber başlığına göre, öğrencilere ödüllere göre, projelere özel ödüllere göre, 
sonuçları paylaşma, etkili slogan, eğitim kurum çeşidi, yapılan proje iş, proje ortakları,  sonuç paylaşımı, 
önem açıklaması) bakımından incelenmesinin Bitkisel Atık Yağ Kampanyalarının çocuklara eğitimde 
kazandırılmasında durum ve niteliği hakkında bir geri dönüt sağlaması konusunda katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Buna ek olarak araştırmadan elde edilecek olan sonuçların eğitim ve öğretim 
programlarının planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında faydalı olacağı düşünülmektedir.  

2.1. Problem Cümlesi  

Bu araştırmanın problemi, “Çocuklar İçin yapılan Farkındalık Eğitimlerinde Biyodizel 
Faktörünün Ulusal ve Yerel Çalışmalara Yansıması nasıldır?” şeklinde ifade edilmiş ve araştırmada 
belirtilen alt problemlere yanıt aranmıştır. 

2.1.1. Alt Problemler  

1. Çocuklar için yapılan farkındalık eğitimlerinde biyodizel faktörünün 81 ilde yıllara göre ulusal 
ve yerel çalışmalara yansıması nasıldır? 

2. Çocuklar için yapılan farkındalık eğitimlerinde biyodizel faktörünün 81 ilde kaynak türüne 
göre ulusal ve yerel çalışmalara yansıması nasıldır? 

3.Çocuklar için yapılan farkındalık eğitimlerinde biyodizel faktörünün 81 ilde Haber başlığına 
göre, ulusal ve yerel çalışmalara yansıması nasıldır? 

4. Çocuklar için yapılan farkındalık eğitimlerinde biyodizel faktörünün 81 ilde öğrencilere verilen 
ödüllere göre, ulusal ve yerel çalışmalara yansıması nasıldır? 

5. Çocuklar için yapılan farkındalık eğitimlerinde biyodizel faktörünün 81 ilde projelere özel 
ödüllere göre, ulusal ve yerel çalışmalara yansıması nasıldır? 

6. Çocuklar için yapılan farkındalık eğitimlerinde biyodizel faktörünün 81 ilde etkili slogan, 
ulusal ve yerel çalışmalara yansıması nasıldır? 

7. Çocuklar için yapılan farkındalık eğitimlerinde biyodizel faktörünün 81 ilde eğitim kurum 
çeşidi, ulusal ve yerel çalışmalara yansıması nasıldır? 
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8. Çocuklar için yapılan farkındalık eğitimlerinde biyodizel faktörünün 81 ilde yapılan proje iş, 
ulusal ve yerel çalışmalara yansıması nasıldır? 

9. Çocuklar için yapılan farkındalık eğitimlerinde biyodizel faktörünün 81 ilde proje ortakları,  
ulusal ve yerel çalışmalara yansıması nasıldır? 

10. Çocuklar için yapılan farkındalık eğitimlerinde biyodizel faktörünün 81 ilde sonuç paylaşımı, 
ulusal ve yerel çalışmalara yansıması nasıldır? 

11. Çocuklar için yapılan farkındalık eğitimlerinde biyodizel faktörünün 81 ilde önem açıklaması, 
ulusal ve yerel çalışmalara yansıması nasıldır? 

2.2. Veri Toplanması ve Analizi 

Araştırmada kullanılan veri olarak, bitkisel atık yağ toplama okul kampanyalarının 81 her il için 
ayrı arama gerçekleştirilmiştir. Her il için ilk 10 sıralamada internet arama motorunda üst sıralarda 
çıkmayı başarabilmiş kampanyalar, haberler belirlenen ölçütler olan haberi veren internet sitesi, haber 
kaynağının ulusal veya yerel olması durumu, yılı, öğrencilere sağlanan ödüller, etkili slogan durumu, 
kampanya yapılan eğitim kurumu çeşidi, yapılan projenin içeriği, yapılan projenin etkisi olan sonuçların 
paylaşımı, proje sahibi illere özel ödül olup olmadığı, projedeki ortakları ve kampanyanın mana ve 
önemi olan farkındalık oluşturacak bilginin yetkilerce vurgulanıp vurgulanmadığı ölçütleri kapsamında 
değerlendirmeye alınarak sıralanmıştır. 

2.3. Araştırmanın Sınırlılıkları  

1. Bu araştırmanın veri tabanında bulunan veriler 2019 Eylül, Ekim ve Kasım aylarındaki internet 
güncellemesindeki yayın durumları ile sınırlıdır.  

2. Arama motorundaki ilk sayfa sıralanan veriler içinde ilk 10’da sıralamaya girebilen farkındalık 
kampanyaları sınıflamaya dâhil edilmiştir. 

3. Araştırma konusu sadece okul ve eğitim kapsamında alınmış olup, çocuklara eğitimde hitap 
etmeyen atık yağ toplama kampanyaları sınıf dış bırakılmıştır. 

3. Bulgular 

Araştırmanın alt problemlerine göre belirlenen ölçütler dâhilinde verilerin sınıflandırılması 
aşağıdaki gibidir: 

1.Çocuklar için yapılan farkındalık eğitimlerinde biyodizel faktörünün 81 ilde yıllara göre ulusal 
ve yerel çalışmalara yansıması nasıldır?  

Tablo 1. Çocuklar için yapılan farkındalık eğitimlerinde biyodizel faktörünün 81 ilde yıllara 

göre ulusal ve yerel çalışmalardaki durumu 

İller                  Yıl     N 

Bursa 2005 1 

Adana 2008 1 

Afyonkarahisar 2009 1 

Bolu, Burdur 2010 2 

Ankara, Bingöl, İstanbul, Yozgat 2011 4 

Adana, Bolu, Kocaeli, Kocaeli, Kocaeli, Manisa 2012 6 

Amasya, Bilecik, Çanakkale, Çorum, Muğla, Muğla, Nevşehir, Tekirdağ, Uşak, Zonguldak 

Zonguldak  

Batman,  Batman 

2013 13 



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 
 

38 
 

Artvin, Bingöl, Bolu, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Konya, 

Konya, Konya, Malatya, Sinop, Uşak, Zonguldak, Kırıkkale 

2014 17 

Adana, Amasya, Bingöl, Çankırı, Elazığ, Erzurum, Mersin, İstanbul, İstanbul, İzmir, İzmir, 

İzmir, Kocaeli, Malatya, Sakarya, Sakarya, Trabzon, Yozgat, Iğdır 

2015 19 

Adıyaman Adıyaman, Antalya, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Denizli, Edirne, Eskişehir, 

Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, Manisa, Muş, Ordu, Samsun, Samsun, Samsun, Samsun, Samsun, 

Samsun, Sivas Tekirdağ, Karaman, Karaman 

2016 27 

Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Bingöl, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İstanbul, İstanbul, İzmir, 

İzmir, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Kütahya, Manisa, Ordu, Sakarya, Sakarya, Samsun, Uşak, 

Karaman, Bartın, Yalova, Osmaniye 

2017 27 

Adıyaman, Ankara, Aydın, Aydın, Aydın, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Denizli, 

İstanbul, İstanbul, İstanbul, Malatya, Mardin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Samsun, Samsun, 

Samsun, Şanlıurfa, Şanlıurfa, Van, Kırıkkale, Bartın 

2018 28 

Antalya, Aydın, Aydın, Balıkesir, Bursa, Bursa, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, 

İstanbul, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Niğde, Niğde, Samsun, 

Samsun, Sivas Tokat, Tokat, Tokat, Trabzon, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Kırıkkale, Karabük, 

Kilis, Kilis, Düzce 

2019 37 

Afyonkarahisar 2015 2016 1 

Amasya 2017 2018 1 

Çorum, Afyonkarahisar 2018 2019 2 

Afyonkarahisar, Antalya 2019 2020 1 

Edirne, Gaziantep, İstanbul, Sakarya Belirtilmemiş 4 

Ağrı, Bitlis, Giresun, Hakkâri, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kahramanmaraş, Rize, Siirt, Tunceli, 

Aksaray, Bayburt, Şırnak, Ardahan 

Yok 15 

Tablo1.’de çocuklar için yapılan farkındalık eğitimlerinde biyodizel faktörünün 81 ilde yıllara 
göre ulusal ve yerel çalışmalardaki durumuna bakıldığında, 2005-2019 yılları arasında dağılım 
gösterdiği görülmektedir. Bununla birlikte çalışma yaptıkları ve duyurdukları halde ilgili tarihi 
belirtmemiş 4 il, ve hiç çalışmaya rastlanmamış 15 il tespit edilmiştir. Ağrı, Bitlis, Giresun, Hakkâri, 
Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kahramanmaraş, Rize, Siirt, Tunceli, Aksaray, Bayburt, Şırnak, Ardahan 
illerinde farkındalık kampanyalarının durumu olsa bile yerel veya ulusal basında yer almaması söz 
konusudur. Bu illerde bitkisel atık yağ toplama eğitim farkındalık kampanyaları için tedbir alınması 
gerekliliği vardır denilebilir. 2005’de 2019’a kadar yapılan çalışmalar incelendiğinde sayının da giderek 
artmış olması yıllara göre farkındalık da bir gelişmeyi işaret etmesi yönünden umut verici de olsa bütün 
yıl ve bütün Türkiye illeri bakımından düşünüldüğünde sayının düşük oranda çalışmayı gösterdiği 
düşünülebilir. 

Tablo 2. Çocuklar için yapılan farkındalık eğitimlerinde biyodizel faktörünün 81 ilde 
illere göre ulusal ve yerel çalışmalardaki durumu 

İl N % 

Samsun 13 24,53% 

İstanbul 12 22,64% 

Afyonkarahisar, İzmir 7 13,21% 

Bursa, Sakarya 6 11,32% 

Aydın, Denizli, Kocaeli 5 9,43% 
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Adıyaman, Bilecik, Bingöl, Konya, Malatya, Uşak 4 7,55% 

Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Bolu, Çorum, Eskişehir, Manisa, Niğde, Ordu, Tokat, Trabzon, Yozgat, 

Zonguldak, Karaman, Kırıkkale 

3 5,66% 

Burdur, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kütahya, Mardin, Muğla, 

Sivas, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van, Batman, Bartın, Kilis 

2 3,77% 

Artvin, Balıkesir, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Muş, Nevşehir, Sinop, Iğdır, 

Yalova, Karabük, Osmaniye, Düzce 

1 1,89% 

Ağrı, Bitlis, Giresun, Hakkâri, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kahramanmaraş, Rize, Siirt, Tunceli, Aksaray, 

Bayburt, Şırnak, Ardahan 

0 0,00% 

Tablo 2’de illere göre atık yağ toplama kampanyalarında illerin yüzdelikleri verilmiştir. Buna 
göre 13 çalışması basına yansıyan Samsun 24,53% ile 1. sırada, 12 çalışması 2. Sırada İstanbul 22,64%, 
7 çalışması ile üçüncü sırada yer alan Afyonkarahisar, İzmir 13,21% dir. Kendinden daha büyük illeri 
geride bırakan Samsun’un başarısı yerel haber ajansının da etkili ve bu konuda duyarlı olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte turist çeken ve kızartma yemek oranının daha çok kullanıldığı 
Antalya gibi bir şehirde 3 (5,66%) gibi bir oran oldukça düşük ve gerekli eğitim tedbirlerinin alınması 
yönünde bir işarettir denilebilir. 

2. Çocuklar için yapılan farkındalık eğitimlerinde biyodizel faktörünün 81 ilde kaynak türüne 
göre ulusal ve yerel çalışmalara yansıması nasıldır? 

Tablo 3. Türkiye’nin 81 ilinde bitkisel atık yağın okullar ile ilgili kampanyalarının ulusal ve 
yerel haber merkezine göre sınıflandırılması 

  

 

 

 

 

 

 

Tablo 3’de bitkisel atık yağ toplama ile ilgili arama motorlarında üst sıralara yerleşme bakımından 
tespit edilen 208 veriden 115’i yerel 78’i ulusal niteliktedir. Buna göre bitkisel atık yağ kampanyalarının 
ulusal basında yeteri ve gerekli kadar yer bulamamış olduğu söylenebilir Önemli bir konunun Ulusal 
basında daha çok ulaşılması ve haberlere rastlanması gerekirken yerel bakımdan çalışmaların, küçük 
çapta çalışmalar olarak etkisinin de az olması sonucunu getirecektir. Bu bakımdan ulusal çalışmalardaki 
durumun incelenmesi de Tablo 4’de ele alınmıştır. 

Tablo 4. Türkiye’nin 81 ilinde bitkisel atık yağın okullar ile ilgili kampanyalarının ulusal 
haber merkezine göre sınıflandırılması 

 N Yüzde% 

Ulusal - Basılabilen 47 60,26% 

Ulusal- sadece internette 31 39,74% 

Ulusal Toplam 78 100,00% 

 N Yüzde% 

Ulusal 78 37,50% 

Yerel 115 55,29% 

İkisi de Yok 15 7,21% 

Toplam 208 100,00% 
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Tablo 4’de bitkisel atık yağ toplama ile ilgili Ulusal yansıma açısı ele alınarak 78 çalışmadan 
ulusal gazetelerde de basılabilen farkındalık haberi 47 (60,26%), Ulusal olmakla birlikte sadece 
internette okurlarına ulaşıp farkındalık yapabilecek çalışmaların 31 (39,74%) olduğu görülmektedir. Bu 
veriler ışığında Türkiye çapında Bitkisel atık yağ toplama kampanyalarını fark ettirebilecek, halka ve 
çocuklara daha iyi ulaşabilecek olan basılı ve internet imkânlarının etkin olarak kullanılmamış olduğu 
söylenebilir. 

Grafik 1. Yüzdeliklerine göre Bitkisel Atık Yağ kampanyalarının eğitim, okul bakımından 
haberlerinde yer verip farkındalık oluşturmaya çalışan Ulusal ve Yerel haber kaynakları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1’de yüzdeliklerine göre Bitkisel Atık Yağ kampanyalarının eğitim, okul bakımından 
haberlerinde yer verip farkındalık oluşturmaya çalışan Ulusal ve Yerel, basılı ve internetteki imkânları 
ile haber kaynakları yer almaktadır. Buna göre Ulusal basında bitkisel atık yağların eğitimde fark 
ettirilmesi açısından Hürriyet 10,8% , Milliyet ve Haber gazetesi 5,7% , Haberler.com 5,2% oranında 
ilk sıralarda bitkisel atık yağ toplama okul ve eğitim haberlerine yer vermişlerdir. Haber gazetesinin 
etkin olması Samsun’un da çalışmalarını daha fazla yansıtması sonucunu beraberinde getirmiştir. 
Çocukların ödevleri için kullanabildikleri sitelerden olan Eba’nın bitkisel atık yağ haberlerine 1,5%  gibi 
bir oranda rastlanması çocuklar açısından işlevi olan bir site olması nedeni ile oldukça düşük ve dikkat 
çekicidir.  

3. Çocuklar için yapılan farkındalık eğitimlerinde biyodizel faktörünün 81 ilde Haber başlığına 
göre, ulusal ve yerel çalışmalara yansıması nasıldır? 

Tablo 5. Türkiye’nin 81 ilinde bitkisel atık yağın okullar ile ilgili kampanyalarının Haber 
Başlıklarındaki temalara göre sınıflandırılması 

Tema        N 

Atık Yağ 138 

En 80 

Okul 34 

Kampanya 33 

Ödül 28 

Belediye 26 

Yarışma 15 

Litre, Ton 12 
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Su 11 

Hediye Destek, Sıfır Atık, Geri Dönüşüm 5 

Çevre Günü, Biyodizel, Kazandırıldı, Ekonomi, 3 

Gelecek, Temiz, Götür, Başarı 2 

Kurtardılar, Korudular, Anaokulu, Getirene, Kaptılar, Verilecek, Kazandılar, Sevdiren, Örnek, Milyar, zarar Yakıt 1 

Tablo 5.’de Türkiye’nin 81 ilinde bitkisel atık yağın okullar ile ilgili kampanyalarının Haber 
Başlıklarındaki temalarına göre sınıflandırılmasında, haberi verme başlıklarına göre toplamda kullanılan 
719 kelimeden Atık Yağ ifadesi (138) ile Karşılaştırmalı ifadelerden En (80) ve Okul kelimeleri (30) 
üst sıralarda yer almıştır. En kelimesi yarışma duyuruları sebebi ile önemlidir. “Kurtardılar, Korudular, 
Getirene, Kaptılar, Verilecek, Kazandılar, Sevdiren” gibi ifadeler bir çocuk için daha dikkat çeken 
olmasına rağmen çok da kullanılmadığı objektif ve düz ifadelerin daha çok yer aldığı görülmektedir. 
“Litre, Ton, Su” gibi kelimelerin kullanılmış olması ise durumun sonuçları ve etkisini belirtmesi 
açısından önemli olmakla birlikte kullanımda azınlıkta kaldığı görülmektedir. 

4. Çocuklar için yapılan farkındalık eğitimlerinde biyodizel faktörünün 81 ilde öğrencilere verilen 
ödüllere göre, ulusal ve yerel çalışmalara yansıması nasıldır? 

Tablo 6. Türkiye’nin 81 ilinde bitkisel atık yağın okullar ile ilgili kampanyalarının ilde 
öğrencilere verilen ödüllere göre, sınıflandırılması 

Ödüller   N 

Yok 122 

Top 23 

Bisiklet 13 

Tablet 12 

Bilgisayar 7 

MP3 Çalar 4 

Yazıcı, Kitap, dizüstü 3 

50 Kuruş, Masa Tenisi Takımı, Plaket, Fotokopi makinesi, Şükran, Yemeği, Cep Telefonu, Satranç 

Takımı, scooter, kırtasiye 

2 

Fotoğraf Makinesi, Hard disk, Madalya, Badminton, Printer, Yap-boz, Müzik aletleri, bileti, mama, altın, 

teleskop, veri, kol saati, paten seti, Powerbank, ajanda, nutuk, Hediye çeki, 1 TL, satranç takımı, 

1 

  

Atık yağ toplama ile ilgili farkındalık çalışmalarında öğrencilere kullanılmış olan teşvik ödülleri 
ve Türkiye’nin bütün illerinde kullanılma durumlarına göre sayıları Tablo 6’da verilmiştir. Buna göre 
Top, Bisiklet, Tablet en tercih edilen ödül türü olduğu görülmekle birlikte bütün sayılan teşvik edici 
ödüllerin çoğunluğu teşvik edecek sayıda olmayıp kişisel ve oldukça kısıtlı kalmaktadır. Bu konuda 
kaynakların artırılması ve standart sağlanması eğitimde pekiştireç olması bakımından önemli olan 
ödüller ile farkındalık kampanyalarında etken destek bir unsurdur. 

5. Çocuklar için yapılan farkındalık eğitimlerinde biyodizel faktörünün 81 ilde projelere özel 
ödüllere göre, ulusal ve yerel çalışmalara yansıması nasıldır? 

 Bu kapsamda iller çapında yapılmış bitkisel atık yağ kampanya duyarlılığına verilmiş olan 
ödüller incelenmiş fakat istenilen nitelik olan ilin takdir ve teşviği yeterli sayıda bulunamamıştır. 
İstenilen durum şekil itibarı ile şu nitelikte olmalı idi:  “ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Çevre Eğitim 
Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlik' ödülünü üst üste 3 kez alma başarısı 
gösteren Muratpaşa Belediyesi, 2018'de 7 bin 110 öğrenciye çevre, geri dönüşüm ve hijyen eğitimi 
verdi.” 
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6. Çocuklar için yapılan farkındalık eğitimlerinde biyodizel faktörünün 81 ilde etkili slogan ile 
ulusal ve yerel çalışmalara yansıması nasıldır? 

Tablo 7. Türkiye’nin 81 ilinde bitkisel atık yağın okullar ile ilgili kampanyalarının ilde 
etkili slogan ile sınıflandırılması 

İller Sloganlar 

Yalova ‘Atık Yağını Biriktir Hediyeni Götür 

Adıyaman ‘Çevreci Minikler Çevremizi Koruyor’ 

Adana "Atık Yağ Avcıları Seyhan'da" 

Samsun "Geleceğimize Sahip Çıkalım" 

Afyonkarahisar "Sakın dökmeyin" 

Afyonkarahisar “Bitkisel Atık Yağlar Minik Eller Tarafından Toplanıyor” 

Düzce “Çevremize sahip çıkıyoruz” 

Adana “Okullar Arası Atık Pil Toplama” ve “Bitkisel Atık Yağ Toplama” projeleri 

Bilecik “Sağlıklı Bozüyük için” 

Afyonkarahisar 1 litre bitkisel atık yağ 1 milyon litre temiz suyu kirletir 

Bursa 1 litrelik atık yağ, 1 milyon litre suyu kirletiyor 

Bolu Atık Yağını Getir, Arkadaşını Sinemaya Götür 

Artvin Atık yağlarınızı topluyoruz doğamızı koruyoruz 

Adıyaman Başka Dünya Yok 

Afyonkarahisar Bitkisel Atık Yağlar Minik Eller Tarafından Toplanıyor' 

Kilis Bitkisel Atık Yağların Kontrolü ve Geri Kazanımı 

Adıyaman Çevreci Minikler Çevremizi Koruyor 

Antalya En İyi Çevre Eğitim Etkinlik' 

Denizli Topladıkları yağlarla 41 milyon 673 bin metreküp suyun kirlenmesini önlediler 

Gümüşhane Hayalimdeki Çevre 

Samsun Sağlıklı Büyükler, Mutlu Küçükler 

Şanlıurfa Sıfır Atık' projesi 

Ankara Temiz Bir Çevre İçin 

Ankara Temiz Çevre Sağlıklı Hayat Projesi 

Bingöl Temiz Çevre Sağlıklı Hayat' 

İzmir Yağ getir sabun götür 

208 veriden Farkındalık kampanyalarına uygun görülmüş olan sloganlar incelemesi Tablo 7’deki 
gibidir. Buna göre Etkili slogan ile öğrencilere ulaşma bakımından Adana "Atık Yağ Avcıları 
Seyhan'da", Bolu ”Atık Yağını Getir, Arkadaşını Sinemaya Götür”, Yalova ‘Atık Yağını Biriktir 
Hediyeni Götür” gibi ifadeleri ile çocuğa göre ve teşvik edici net bir mesaj vermektedir. Bununla birlikte 
Bursa ve Adıyaman çeşitli sloganları üreten şehirlerin hazır olanları defalarca kullanmamaları 
bakımından konuya işlevsel ve etkili yaklaşmaya çalıştıklarını göstermektedir denilebilir. 

7. Çocuklar için yapılan farkındalık eğitimlerinde biyodizel faktörünün 81 ilde eğitim kurum 
çeşidi, ulusal ve yerel çalışmalara yansıması nasıldır? 
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Tablo 8. Türkiye’nin 81 ilinde bitkisel atık yağın okullar ile ilgili kampanyalarının ilde 
eğitim kurum çeşidi ile sınıflandırılması 

 

 

 

 

Tablo 8’de Türkiye’nin 81 ilinde bitkisel atık yağın okullar ile ilgili kampanyalarının ilde eğitim 
kurum çeşidi bakımından sınıflandırılması incelenmiştir. Buna göre Bitkisel atık yağ toplama ile ilgili 
Farkındalık etkinliklerine en çok ilkokul, ortaokul ve lise kademesindekilerin katıldığı görülmektedir. 
Bununla birlikte Anaokulu ardından Üniversitede de bitkisel atık yağ toplama kampanyalarına katılım 
görülmektedir. Özel eğitim veya Engelliler okullarında ise konu ile bir çalışmaya rastlanamamakla 
birlikte iki kampanya dahilinde engellilere sandalye verilmesi söz konusu olmuştur. Bu konuda özel 
gereksinimli bireylere de seviyelerine göre eğitim verilmesi çalışmalarına yer verilmelidir. 

8. Çocuklar için yapılan farkındalık eğitimlerinde biyodizel faktörünün 81 ilde yapılan proje iş, 
ulusal ve yerel çalışmalara yansıması nasıldır? 

Tablo 9. Türkiye’nin 81 ilinde bitkisel atık yağın okullar ile ilgili kampanyalarının yapılan 
proje işlere temalarına göre sınıflandırılması 

Yapılan Çalışmalar N % 

Ev 119 37,19% 

Kampanya 51 15,94% 

Eğitim 37 11,56% 

Yarışma 31 9,69% 

Bilgi 20 6,25% 

Toplandı 15 4,69% 

biyodizel 14 4,38% 

Bilinç 8 2,50% 

Sıfır atık, farkındalık 7 2,19% 

Seminerler 6 1,88% 

Broşür 5 1,56% 

Afiş 4 1,25% 

Atık yağ toplama makineleri 2 0,63% 

Makina, atık yağ eğitimi 1 0,31% 

Toplam 320 100,00% 

Tablo 9’da Bitkisel Atık Yağ toplama ile ilgili okullarda eğitimde yapılan iş türü incelendiğinde 
ev ile ilgili çalışmaların ağırlıklı olması söz konusu ise de çalışma sayısı ulusal yaygınlıkta değil yerel 
ve şahsi özellikteki kampanyalardır. Tabloda vurgulanan temalar olarak biyodizelin incelenen 
çalışmalar arasında sadece 14 kere olmuş olması yine ulusal bakımdan bu temanın yeterli düzeyde 
eğitimlere aksetmediği fikrini gösterebilmektedir. 

Eğitim 

Kademesi 

İlkokul Ortaokul Lise Anaokulu Üniversite 

Fakülte 

MYO 

Kolej Özel 

Eğitim, 

Engelliler 

  16 15 11 6 5 2 0 
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9. Çocuklar için yapılan farkındalık eğitimlerinde biyodizel faktörünün 81 ilde proje ortakları,  
ulusal ve yerel çalışmalara yansıması nasıldır? 

Tablo 10. Türkiye’nin 81 ilinde bitkisel atık yağın okullar ile ilgili kampanyalarının 
yapılan proje ortaklarına göre sınıflandırılması 

Bitkisel Atık Yağ Proje Çalışmalarına Katılmış Kurumlar  

Belediye 141 

İlkokulu 29 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 25 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 16 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 13 

Sınıf, Biyodizel Üretim Firması Kolza Atık Yağ Geri Kazanım 9 

Muhtarlık 8 

Anaokulu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 7 

Atık su Arıtma Birliği, Cumhurbaşkanı eşi 6 

Öğretmeni, Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama, Halk sağlığı il müdürlüğü, Üniversite 5 

Kaymakam, Kolej 4 

Firmalar, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Lokantalar, Ortaokulu, TÜRÇEV 3 

Bağışçılar vakfı, Camiler, ÇEVKO VAKFI, Çevre ve Orman Bakanlığı, Fakülte, ODTÜ geliştirme vakfı, Restoran, 

Tema 

2 

Lisanslı Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisleri Çevre Mühendisleri ÇEVKO Vakfı, Afyonkarahisar 

Belediyesi Çevre Denetim Birimi, AİBÜ Toplum Gönüllüleri, Albiyobir, Kafeler, Çevre Denetim Birimi, Çevre 

Hizmetleri Birliği, Çevre Kulübü, Engelliler Okulu, Halk Eğitim Merkezi, İl Özel İdaresi İl Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü, işyerleri, Karakol, Kolza Biyodizel Yakıt ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, Kreş ve Gündüz 

Bakımevi, Migros, Okul Yemekhaneleri, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, Özel Eğitim Merkezi, TURÇEV 

 

1 

Tablo 10. Türkiye’nin 81 ilinde Bitkisel Atık Yağ Proje Çalışmalarına Katılmış Kurumlar 
görülmektedir. Sıralamada ilk olarak konu ile ilgili kurum ve vakıflar da varken ilk olarak zaten görevli 
olan belediyeden sonrası ilkokulun geldiği dikkat çekicidir. Bununla birlikte Türkiye Başkanının eşi, 
Kaymakam gibi protokoldekilerin bizzat sıfır atık projelerinde etken yer alması da şahsi olsa da temsil 
gücü ve basının ve halkın dikkatini bu tür projelere çekmesi bakımından önemlidir. Ayrıca halka ulaşma 
bakımından Muhtarlıklar ve konu ile ilgili vakıf ve derneklerin az sayıda habere yansımış olması daha 
etkili çalışmalar yürütmenin gerekliliğini göstermektedir. 

10. Çocuklar için yapılan farkındalık eğitimlerinde biyodizel faktörünün 81 ilde sonuçları 
paylaşma, ulusal ve yerel çalışmalara yansıması nasıldır?  

Sonuçların paylaşımı yapılan projelerin sonuçlarının ne olduğu yönünde bilgi paylaşımı olup 
belirtilen bu iller kaç ton yağ toplandığını ne kadar su kurtarıldığı yönünde bilgi vermişlerdir. Yapılan 
işinin öneminin ve ülkeye katkısının anlaşılması bakımından olması gerekli standartlardandır. 

Adana, Afyonkarahisar, Amasya Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, 
Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, 
Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, 
Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, 
Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Kırıkkale, Bartın, Osmaniye olmak üzere 81 ilden sadece 
53 ilde sonucun paylaşımı yapılmıştır. 
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11. Çocuklar için yapılan farkındalık eğitimlerinde biyodizel faktörünün 81 ilde önem açıklaması, 
ulusal ve yerel çalışmalara yansıması nasıldır? 

Yapılan ve basına yansıyabilmiş kampanyalarda yetkililer tarafından bilinçlendirme çalışması 
yapılıp yapılmaması incelemesinde 81 ilden Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, 
Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Denizli, Edirne, 
Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, 
Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Karaman, 
Kırıkkale, Batman, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Düzce gibi 49 ilde konunun önemine dair 
açıklama yapıldığı görülmüştür.  

4. Sonuç ve Öneriler 

Fosil kaynaklı yakıtlar birçok alanda kullanımına bağlı olarak, rezervlerinin azalması 
gündemdedir. Ayrıca fosil kaynaklı yakıtların kullanımından oluşan çevresel etkiler artmaktadır. Bu 
sebeplerle yenilebilir enerji kaynaklarına (biyodizel) ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Biyodizel yakıtı yağ 
içeren bitkisel ve hayvansal atıklardan üretilmektedir. Yağ içeren bitkisel ve hayvansal atıklarla çevrenin 
kirlenmesi önlenecektir. Zirai açıdan da yağlı tohum içeren bitkilerin üretimi artacaktır. Hayvancılıkta 
gelişme sağlanacaktır. Yağ içeren bitkisel ve hayvansal atıklar değerlendirildiği için ekonomiye katkı 
sağlayacaktır. İnsan sağlığı için önemli olan temiz bir çevreye bir adım daha yaklaşılabilecektir. 

81 ilde atık yağ toplama ile ilgili muhtelif eğitim kademelerindeki öğrencilerin yaptığı çalışmalar 
türetilen ölçütler dâhilinde incelenmiştir. Belirlenen ölçütler olan haberi veren internet sitesi, haber 
kaynağının ulusal veya yerel olması durumu, yılı, öğrencilere sağlanan ödüller, etkili slogan durumu, 
kampanya yapılan eğitim kurumu çeşidi, yapılan projenin içeriği, yapılan projenin etkisi olan sonuçların 
paylaşımı, proje sahibi illere özel ödül olup olmadığı, projedeki ortakları ve kampanyanın mana ve 
önemi olan farkındalık oluşturacak bilginin yetkilerce vurgulanıp vurgulanmadığı ölçütleri kapsamında 
değerlendirmeye alınarak sıralanmıştır. Bu organizasyonlar sonucunda elde edilen ürün döngüsü yeterli 
miktarda bulunmaması Yerel basında kalması bu statüde çalışan habercilerin olay önemine yeterli 
bilgiye sahip olmaması kaynaklı olabilmesi nedeni ile bu meslek grubundakilere yerel ve ulusal teşvik 
kampanyası ve eğitimleri sağlanabilir. Bazı belediyelerin temiz bir çevre için Evlerden Bitkisel Atık 
Yağ Toplama Projesi başlattığı haberleri vardır ama okullara, eğitime yansıması olabilecek farkındalık 
noktasında bir veri bulunamamıştır. Şanlıurfa’daki bir yerel basının da okuldaki atık yağ toplama 
kumbarasının şaşkınlık yaratmış olduğu, çocukların kızartma mı yapacak olduğu haberi konunun 
öneminin ve yapılabileceklerinin anlaşılması noktasında yerel organlarda da bu konuda çalışacak olan 
gazetecilere eğitim ve bakış açısı verilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Organizasyonlardaki kullanılan materyallerin standardizasyonun yeterli seviyede bulunmayıp 
görsel reklamasyon malzemesi reklam flama afiş pankart muhtelif bilgilendirme yazısı ile yeterli oranda 
desteklenmediği tespit edilmiştir. Atık yağ toplama bidonlarının rengi ve ölçütlerinde de illere göre 
farklılıklar görülmektedir. Afyon’da içine atık yağ konduğunda para veren sistemde atık yağ makineleri 
var iken, bir diğer ilde lacivert çocuklar için cazip de olmayan plastik bidon ve üstüne kâğıt ve bantla 
takılmış kâğıtlar ile atık yağ toplama kötü örnekler de mevcuttur. Bu konuda iyi örneklerin standart 
olarak tüm illere yaygınlaştırılması faydanın daha geniş kapsamlı olmasını sağlayabilecektir. Yine 
kampanyalarda elde edilen atık hammaddenin geri alımında görevlilerin gerekli hassasiyet 
göstermemesi, çoğunlukla kurumlar al demeden düzenli gelmemesi olan kutuların diğer atıklarla da 
dolmasına ve ayrıştırmanın gereğinin yapılmamasına da neden olmaktadır. 

Eğitim kurumlarındaki eğitici pozisyonundaki çalışanların konuya gereken ciddiyetle 
yaklaşmayıp idarecilerin bazı konularda durumu ve organizasyonu gereksiz olarak görmeleri 

Özellikle Antalya Alanya gibi otellerin yoğun olduğu bölgelerde, otellerde ve gelen insanların 
hazır ve çoğunlukla da kızartma türü yiyecek tercihlerinden ötürü farkındalık kampanyaları daha bir 
önem kazanmaktadır. Bu kapsamda turizm yörelerindeki ikamet eden öğrencilerin bilinçlendirilerek 
şehre gelen turistin yaklaşımını da takip edecek bakış açısının kazandırılması gerekliliktir. Aynı 
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kapsamda Balıkesir Gemlik gibi zeytin yağ üretiminin önde olduğu merkezlerde de aynı şekilde il 
kapsamında bu ürünün geri dönüşümünün vurgulanması gerekliliktir. 

Eğitimde teşvik açısından ödüllendirme yönteminin kullanılması eğitim yöntemleri bakımından 
gerekli ve önemlidir. Ama bu konuda ödülün niteliği de önem arz eder. Örneğin okullara fotokopi, 
yazıcı, tablet vs. verilmesi ödül açısından gerekli ve teşvik edici olmasına karşın zaten okul 
kütüphanesinde bulunabilecek olan kitapların hediye edilmesi bu bakımdan ekstra bir ödül ve teşvik 
edici değildir. Bu tür ayrımların bilinci kazandırılması ve ödül standardı ve kişisellikten ziyade geniş 
kapsamlı sağlanması daha faydalı olacaktır. 

Üniversite öğrencilerinin toplumsal sorumluluğu ele almaları açısından Amasya ve Artvin de 
yaptıkları çalışmalar dikkat çekicidir. Eğitim kademesinin büyük öğrencilerinin çocuklara farkındalık 
kampanyalarında daha çok yer alması ile toplumsal sorumlukta önemli bir görevi yerine getireceklerdir. 
Bu konuda fırsatlar ve teşviği sağlanmalıdır. 

Bilgilendirme açık ve net olmalıdır. Neyin nereye verileceği sonrasında olabilecek durum ve 
sonuç paylaşımı gereklidir. Farkındalık çalışması olarak telefonuna mesaj gelmelidir. 

Öğrencilere lazım olan telefon numaraları kapsamında itfaiye polis gibi acil numaralar yanında 
geri dönüşüm noktasında da eğitimde gerekli telefon numarası ezberlerine kazandırılması konunun 
önemini benimsetmek açısından gereklidir. 

Genel olarak küçük yerleşim beldelerinde etkili kampanyalar yapılmış ama özellikle kalabalık 
nüfusu olup çok daha fazla atık yağ toplanabilecek şehirlerde aynı sonuç görülememiştir. 

Farkındalık çalışmaları kapsamında yerel ve ulusal basın desteği ve işbirliğini sağlamak da 
kampanyanın etkisini artırmak açısından önemlidir. Tüm iller ve 2005-2019 yılları arasında olmasına 
rağmen araştırmamızda gereken sayıda önem verilmediği görülmüştür. Spor haberi magazin haberi 
yanında günlük çevre haberi şeklinde sağlanmalı haber akışına konulması gereklidir. 

Eğitim hayatında belirli günler ve kulüp çalışmalarından etkin faydalanılmalıdır. Her okulda 
çevre kulübü olduğu halde etkin olarak öne çıkan haber sayıları yoktur. Dünya Çevre Günü yanında 22 
Mart Dünya Su Günü dâhilinde suların daha temiz olmasını sağlamasını vurgulayıcı olarak fırsat eğitimi 
yapılarak Bitkisel Atık Yağ Toplama Etkinlik programları ortak ulusal olarak yapılmalıdır. Yine Eğitim 
programlarında Katı atık tesisi ve Çöp toplama istasyonları müze ve tarihi eserler gibi eğitim gezileri 
kapsamında yer almalıdır  

 Resmi internet siteleri olan Çevre Bakanlığı, MEB ve Sıfır atık resmi sitelerinde bu çalışmanın 
ele aldığı ölçütler (81 ilde yıllara, haber veren kaynağın türüne göre haber başlığına göre, öğrencilere 
ödüllere göre, projelere özel ödüllere göre sonuçları paylaşma, etkili slogan, özel ödüllü iller eğitim 
kurum çeşidi yapılan proje iş, proje ortakları sonuç paylaşımı, önem açıklaması ) gibi bir 
karşılaştırmalı veri bankasına ihtiyaç olduğu görülmüştür. Bu kapsamda ilgili sitelere karşılaştırmalı ve 
güncellenecek bir veri tablosu yazılımı hazırlanarak illerin kıyasının bir arada görülmesi sağlanabilir. 
Sürdürülebilir kampanyaların ve metotların yaygınlaştırılması ve teşviki böylece daha şeffaf olarak iyi 
örneklerin açıkça örnek alınması ile mümkün olabilir. 
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Bölgesel Kalkınmada Etken Bir Unsur Olarak  

Üniversite Öğrencilerinin Uyum ve Motivasyon Unsurlarının İncelemesi 

Ümmügülsüm Ünlü1 , Hasan Oruncak2 

Özet  

Üniversitelerin bulundukları bölgelere yaptıkları önemli katkılardan biri, getirmiş oldukları 
öğrenci potansiyelinin ekonomik ve sosyal canlılıktaki etkisidir. Girişimci genç neslin itici gücü 
bulundukları bölge ile etkileşimde, karşılıklı fayda durumunu meydana getirmektedir. Bu açıdan 
bölgeye gelen öğrenci nüfusunun ihtiyaçları ve beklentilerinin değerlendirilmesi, öğrencilerin uyum ve 
motivasyonlarının artırılması amacıyla çalışmaların yapılması gerekliliği önem kazanmaktadır. 
Öğrenciler yeterli motivasyona sahip olduklarında başarıları da beraberinde artacak ve bu da 
kendilerine, bulundukları bölgelere ve devamında geldikleri yörelere de olumlu katkı olarak 
yansıyabilecektir. Bu açıdan, öğrencilerin ihtiyaçlarının değerlendirilip motivasyonlarına engel 
durumlarının ortaya konması veya uyumlarını ortaya çıkartan ve zorlaştıran etkenlerin tespit edilip 
ortadan kaldırılması amacıyla tedbirler alınması için etkenlerin belirlenmesi gerekliliktir. Bu araştırma 
kapsamında Türkiye’deki bölgesel kalkınmada öğrenci faktörünün etkisi, önemi ve uyum ve 
motivasyonlarını artırıcı önlem çalışmaları çeşitli araştırmaların ışığında irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: bölgesel kalkınma, motivasyon, üniversite öğrencileri 

 

As an Effective Component for Regional Development Investigation of Compliance and 

Motivation Components in University Students 

Abstract 

One of the important contributions of universities to their regions is the impact of their student 
potential on economic and social vitality. The driving force of the entrepreneurial young generation is 
the mutual benefit situation in the interaction with the region. In this respect, it is important to evaluate 
the needs and expectations of the student population coming to the region and to carry out studies to 
increase the adaptation and motivation of the students. When the students have enough motivation, their 
success will increase and this can be reflected to themselves, their regions and the regions they come 
from as a positive contribution. In this respect, it is necessary to determine the factors in order to evaluate 
the needs of the students and to determine the obstacles to their motivation or to take measures to identify 
and eliminate the factors that make their adaptation difficult. In this study, the effect of the student factor 
in regional development in Turkey, and the importance of cohesion and motivation-building measures 
were discussed in the light of various research studies. 

Keywords: motivation, regional development, university students 

1.Giriş 

Bir bölgenin gelişiminin önemli göstergelerinden biri olarak açılan kurulan kurumlardan 
üniversiteler son yıllarda Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki yörelere açılmış ve sayıları hızla artmıştır. 
Üniversitelerin geldikleri yörelere önemli katkılarından biri olan genç nesil gücü ve getirdikleri olumlu 
ve olumsuz yönler tartışma konusu olmakta ve bu konuda araştırmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte 
kalkınma unsuru olarak görebildiğimiz öğrencinin motivasyon durumlarının incelenmesi de önemli bir 
konudur.  

                                                           
1 Yazar 1. Öğretim Grv., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Çay MYO, Çocuk Gelişimi Programı, Afyonkarahisar, Türkiye, 
u.ummugulsum@gmail.com 
2 Yazar 2. Öğretim Grv., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Çay MYO, Otomotiv Teknolojisi Programı, Afyonkarahisar, Türkiye, 
horuncak@aku.edu.tr. 
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Motivasyon, Cüceloğlu’na (2004) göre istek, arzu, gereksinim, dürtüler ve ilgileri kapsayan genel 
bir kavram, Fidan’a (1996) göre ise organizmaya enerji verip harekete geçiren böylece davranışları 
yönlendiren bir itici güç olarak belli amaçlara ulaşmaya yardımcı olmaktadır.  

Motivasyon, çeşitli kuramlarla da ilişkisini açıkça bulabileceğimiz bir kavramdır. İçten gelen bir 
güç konusunda hatırlayacağımız isimlerden olan Freud da insanların davranışları konusunda 
bilinçaltındaki “motivasyonel bir güç” ten (Arkonaç, 1998 :243-244) bahis etmektedir. Psikoanalitik 
kuramda böylesi karşılığını bulan “motivasyon”, davranışçı öğrenme teorisinde ise pekiştireçlerle 
ifadesini bulur. Şöyle ki pekiştireç davranışın yinelenme olasılığını artırır, böylece pekiştireçler motive 
etme özellikleri bakımından içteki güç diye tarifini bahis ettiğimiz motivasyonu artıracak böylesi bir 
öğrencide öğrenmeye karşı olumlu tutuma sahip olacaktır.(Erden ve Akman, 2011:222-223). İhtiyaçlar 
hiyerarşisi ile bildiğimiz Maslow’un piramidinde en üst basamak olan “kendini gerçekleştirme”, her 
birey için doğuştan bu yönde bir eğilim olduğunu savunur. Bireyler, istedikleri şeyi elde etmek için tüm 
bilgi birikimlerini, tecrübelerini ve kabiliyetlerini kullanmaktadırlar.  Bir gereksinimini karşılayan 
bireyler hayatta tamamen tatmin olamazlar ve diğer ihtiyaçlarını da gidermek isterler. Karşılamadıkları 
ihtiyaçlar onlar için büyük bir motive ile hareket ederler; yani motivasyon, insanda ihtiyaçların 
giderilmesi için vazgeçilmez bir araçtır. (Demirel, 2002 :40). Şahin (2009 :150), ise içsel motivasyondan 
yani öğrencinin, kendi hedefleri bilme ve ulaşması haline gelmesi şeklinde bahseder. Yani içsel 
motivasyon dışarıdan herhangi bir ödüle, desteğe ihtiyaç duymayacaktır.  

Fidan (1996 :129), bireylerin başarılı bir öğrenme yaşantısı gerçekleşmesi için aktif olarak sürece 
katılımın elzeminden bahis eder. Aktif olabilmek için de öğrenme eylemine yönelik istek, haz ve 
kazanımların üst düzeyde olması ile mümkündür. İstek ve hazzın için çıkış noktası ise motivasyondur. 
Öğrenciler yeterli motivasyon düzeyine sahip olduklarında başarı da beraberinde gelecektir. Yani 
öğrenme gerçekten isteme duygusu olan motivasyon ile doğru orantılıdır.  

Bu araştırmanın bölgesel kalkınmada öğrencinin rolünün etkisinin irdelenmesi ve onların motive 
durumlarının nasıl bilindiği ile ilgili şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalar ışığında genel tabloyu 
yansıtması bakımından katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Bu maksatla Bölgesel kalkınmada öğrenci 
unsuruna yaklaşım araştırmalarda nasıl incelenmiş ve öğrencilerin motivasyonları da aynı bakımdan 
incelenme durumu olup olmadığı bu kapsamda mercek altına alınmıştır. 

2. Bulgular 

2.1. Bölgesel Kalkınmada Etken Bir Unsur Olarak Üniversite Öğrencileri Etkisi,  
Öğrencilerin Uyum ve Motivasyon Unsurları Üzerine Araştırmalar 

2.1.1. Bölgesel Kalkınmada Etken bir Unsur Olarak Öğrenci ve Üniversite Etkileri  

Bölgesel kalkınmada etken bir unsur olarak öğrenci ve üniversite etkileri üzerine yapılan 
çalışmalar  Tablo 1’deki gibidir. 

Tablo 1. Bölgesel Kalkınmada Etken bir Unsur Olarak Öğrenci Katkıları üzerine yapılan 
çalışmalar  

Çalışma Adı Yazar Yıl 

Üniversite Öğrenci Harcamalarının Analizi Ve Bölge Ekonomilerine Katkılarını Belirlemeye Yönelik 
Bir Araştırma Kaşlı M., Alpaslan S. 2008 

Üniversitelerin Kuruldukları Kent’e Katkıları Gültekin N. , Çelik A., Nas Z. 2008 

Selçuk Üniversitesi’nin Konya Kent Ekonomisine Etkileri Görkemli H. N. 2009 

Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Merkezine Ekonomik Katkıları Ve Harcama Eğilimleri: 
Isparta 2003–2009 Yılları Örneği 

Akçakanat T., Çarıkçı İ., Dulupçu M. A. 
 2010 

Sosyo - Ekonomik Dönüşüm Sürecinde Üniversitelerin Rolü Ve Yöre Halkının Üniversite’den 
Beklentileri İle İlgili Bir Uygulama Yılmaz M. K., Kaynak S. 2011 

Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Analizi ve Erzurum Ekonomisine Katkısı Selçuk G. N. 2012 
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Yerli Halkın Üniversite Algılaması: Trakya Üniversitesi Örneği Boyacıoğlu E. Z., Oğuzhan A. 2013 

Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Zonguldak’a Etkileri ve Kentin Üniversite Algısı Sankır H., Gürdal A.D. 2014 

Üniversite Ve Kent İlişkisi Üzerine Görüşler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği Ergun C. 2014 

Üniversite Öğrencilerinin 2012-2013 Harcamalarının Bitlis İli Ekonomisine Katkısının İncelenmesi Binici F. Ö., Koyuncu B. 2015 

Üniversite Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Şehire Ekonomik Katkıları: Kto Karatay 
Üniversitesi Örneği Büyükdoğan B., Afşar B., Gedik H. 2015 

Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmada -Değişen- Rolü Ve Girişimci Üniversite Kavramı Sungur O. 2015 

Üniversitelerin İl Ekonomisine Katkısı Ve Öğrencilerin Tüketim Yapısı: Muş Alparslan Üniversitesi 
Örneği Çayın M., Özer H. 2015 

Yerel Halkın Üniversite’ye Bakış Açısı: Harmancık Meslek Yüksekokulu Örneği Saatçi G., Avcıkurt C.,Demirbulat Ö. G. 2015 

Bölgesel Gelişimde Üniversite Stratejilerinin Rolü: Edirne İli Üzerine Bir Araştırma Güler S.B., Usta I, Karalar Ş. 2016 

Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bölümleri Hakkındaki Görüşleri: Giresun 
Üniversitesi Örneği Aksu H. H. 2016 

Üniversite Öğrenci Harcamalarının Kent Ekonomisine Katkısı: Kafkas Üniversitesi Üzerine Bir Saha 
Çalışması Özyakışır D., Şayan S. 2016 

Üniversite Öğrencilerinin Şehirle Kurduğu Ekonomik Ve Sosyal İlişkilerden Memnuniyet Analizi: 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği Arslan F. 2016 

Üniversitenin Misyonu, Yeni Kurulan Üniversiteler Ve Yerel Kalkınma Önceliği Yıldız R. 2016 

Türkiye’de Meslek Yüksekokullarının 2023 Vizyonu Yldırım H., Güroy D. 2016 

Üniversite Öğrencilerinin Şehirle Kurduğu Ekonomik Ve Sosyal İlişkilerden Memnuniyet Analizi: 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği Arslan F. 2016 

23 Trakya Bölgesinde Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Sempozyum Çalışmaları 2016 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Yükseköğretim Öğrencilerinin Ekonomiye Katkısı Dursun M.K., Kaya U., Kılıçaslan S. 2017 

Üniversite Öğrencilerinin Tüketim Harcamalarının Şehir Ekonomisine Katkısının Belirlenmesi: 
Kastamonu İlinde Bir Araştırma Gümüş N., Ekiz N. 2017 

Öğrenci Bakışı ile Karacabey Meslek Yüksekokulu’nun Sosyo-Kültürel Ve Ekonomik Katkısının 
Değerlendirilmesi Sezer S. 2017 

Kavramsal Açıdan Üniversiteler Ve Bölgesel Kalkınma İlişkisi Nişancı E., İzmen U., Bostancı S. H. 2017 

Üniversitelerin Bölgesel Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisi: Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi 
Üzerine Bir Araştırma Acaroğlu H., Kartal Z., Güllü M. 2017 

Bölgesel Kalkınmada Yeni Kurulan Üniversitelerin Rolü: Bingöl Örneği Erdoğan M., Karagöl V. 2018 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisi: Biga Örneği 
 Alacahan N.D., Akarsu Y., 
Yavuzaslan Söylemez S., Kılıç F. 2018 

Öğrenci Harcamalarının İlin Ekonomisine Katkılarının Munzur Üniversitesi Yönünden 
Değerlendirmesi Menteşe S., Gülmez T. 2018 

Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Ekonomisine Katkıları: Cumhuriyet Üniversitesi 
Örneği Erilli N.A. 2018 

Üniversite Öğrencilerinin Harcama Eğilimleri Ve Bölge Ekonomisi İle Ekonomik İlişkileri: Eskişehir 
Örneği Acaroğlu H., Güllü M., Seçilmiş C. 2018 

Üniversite Öğrencilerinin Yerel Ekonomiye Katkısı: Erdemli Örneği Samırkaş M.C. 2018 

Üniversitelerin Bölge Ekonomisine Katkısı Ve "Her İle Bir Üniversite" Politikası: Türkiye’ye İlişkin 
Çalışmalar Üzerinden Kısa Bir Değerlendirme Çokgezen M., Altun T. 2018 

Üniversite Öğrencilerinin İlçe Ekonomisine Katkıları: Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek 
Yüksekokulu Örneği Acar G., Özbekler T. M. 2019 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, Bölgesel kalkınmada etken bir unsur olarak öğrenci ve üniversite 
katkıları üzerine yapılan 35 çalışma 2008-2019 yılları aralığındadır. 
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2.1.1.1. Bölgesel kalkınmada öğrencilerin katkıları üzerine yapılmış çalışmaların yıllara göre 
dağılımları Tablo 2’ deki gibidir. 

Tablo 2. Bölgesel kalkınmada öğrencilerin katkıları üzerine yapılmış çalışmaların yıllara 
göre dağılımları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2’de Bölgesel kalkınmada öğrencilerin katkıları üzerine yapılmış çalışmaların yıllara göre 
dağılımlarında görüldüğü gibi, 2008-2019 yılları aralığındaki 35 çalışmadan 8’i (22,86%) 2016 yılına 
ait olup en çok bu yılda bu konuda çalışma yapıldığını göstermektedir. Ardından çalışmaların 7’si 
(20,00%) 2018 yılına aittir. Bu da ilerleyen yıllarda yeniden konu ile ilgili çalışmaların artacağının 
işareti olarak düşünülebilir. 2008 – 2019 yılları arasında hiç kesinti olmadan her yıl bu konuda araştırma 
çalışması yapılması da konunun öneminin idrak edildiğini, etkisini göstermektedir. 

2.1.1.2. Bölgesel kalkınmada öğrencilerin katkıları üzerine yapılmış çalışmaların Bölgelere göre 
dağılımları Tablo 3’ deki gibidir. 

Tablo 3. Bölgesel kalkınmada öğrencilerin katkıları üzerine yapılmış çalışmaların 
bölgelere göre dağılımları 

YILLAR N % 

2008 2 5,71% 

2009 1 2,86% 

2010 1 2,86% 

2011 1 2,86% 

2012 1 2,86% 

2013 1 2,86% 

2014 2 5,71% 

2015 5 14,29% 

2016 8 22,86% 

2017 5 14,29% 

2018 7 20,00% 

2019 1 2,86% 

Toplam 35 100,00% 

BÖLGELER N % 

Marmara Bölgesi 8 22,86% 

Karadeniz Bölgesi 6 17,14% 

İç Anadolu Bölgesi 5 14,29% 

Ege Bölgesi 0 0,00% 

Akdeniz Bölgesi 3 8,57% 

Doğu Anadolu Bölgesi 6 17,14% 
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Tablo 3’de görüldüğü gibi, Bölgesel Kalkınmada öğrencilerin etkilerini araştıran çalışmaların 8’i 
(22,86%) Marmara Bölgesine aittir. Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi 6 (17,14%), İç 
Anadolu Bölgesi 5 (14,29%), Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesi ise  0 (0,00%) dır. Bu iki bölgede 
bu duruma ait çalışmaların olmaması bu bölgelerimizdeki durumu bilmek açısından önemli olup ilgili 
araştırmalar ile bölge hakkında veri toplanması gerektiğini göstermektedir. Genel Adı ile verilenler ise 
teması özellikle Türkiye’nin geneline etkilerinden bahis eden çalışmalar olup oranı 7 (20,00%) 
şekildedir.  

2.1.1.3. Bölgesel kalkınmada öğrencilerin katkıları üzerine yapılmış çalışmaların içerikleri 
incelenmiş olup, temalarına göre dağılımları Tablo 4’ deki gibidir. 

Tablo 4. Bölgesel kalkınmada öğrencilerin katkıları üzerine yapılmış çalışmaların 
temalarına göre dağılımları 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4’de görüldüğü gibi, Bölgesel Kalkınmada Öğrenciyi konu edinmiş çalışmaların teması, 
vurgu noktası en büyük oranda 24(64,86%) öğrencilerin bölgeye getirmiş oldukları ekonomik güç 
üzerine olduğudur. Bu da öğrencinin en çok ekonomik güç olarak görüldüğü savını destekler 
yönündedir. Bununla birlikte diğer temaların da daha çok incelenmesi için araştırmacılara fikir vericidir. 

2.1.2. Bölgesel Kalkınmada Öğrencilerin Motivasyon ve Unsurları 

2.1.2.1. Bu kapsamda bölgesel kalkınmada üniversite öğrencilerinin uyum ve motivasyonları 
üzerine yapılmış tez ve makalelerden oluşan araştırmalar 19 çalışma incelenmiş Tablo 5’de 
gösterilmiştir. 

 

 

 

 

Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi 0 0,00% 

GENEL 7 20,00% 

Toplam 35 100,00% 

ANA TEMA N % 

Ekonomik 
güç 24 64,86% 

Ekonomik 
Güç-Halk 2 5,41% 

Halk Algısı 3 8,11% 

Öğrenci 
Beklentisi 3 8,11% 

Girişimci 
Üniversite 2 5,41% 

Üniversitenin 
Rolü 3 8,11% 

Toplam 37 100,00% 
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Tablo 5. Bölgesel Kalkınmada Etken bir Unsur Olarak Öğrencilerin Uyum ve 
Motivasyonları üzerine yapılan çalışmalar  

Çalışmanın Adı Yazar 
Çalışmanın 
Yılı 

Spor Aktivitelerinin Üniversite Öğrencilerinin Başarı Ve Motivasyonu İle İlişkisi 
Tosun A., Demir B.,  
Uçkun G., Konak O. 2006 

Üniversite Öğrencilerinin Stres Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Durna U., 2006 

Sürdürülebilir Oryantasyon Modeli Ve Sakarya Üniversitesi’ndeki Durum Kolunsağ A.,Özdemir V. 2007 

Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Tuzgöl Dost M. 2007 

Öğrencilerin Üniversite’ye Sosyal Uyumu Bir Üniversite Örneği 
Aypay A., Aypay 
A.,Demirhan G. 2009 

Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum Düzeylerinin Farklı 
Değişkenler Açısından İncelenmesi 

Sertelin Mercan Ç., Yıldız 
A. 2011 

Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları, Öğrenme Yaklaşımları Ve Problem Çözme 
Becerilerinin Akademik Motivasyonu Yordama Gücü Karataş H. 2011 

Öğrencilerin Eğitimde Motivasyon Düzeyleri: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca 
Meslek Yüksekokulu Örneği Gündoğan A. 2012 

Üniversite Öğrencileri İçin Motivasyon Yöntemleri Ertek G. 2012 

Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Tercihlerinin Belirleyicileri: Hakkâri Örneği 
Erol A., Yrd. Yergin H, 
Mercan M. 2012 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması Yalçıninci Açıkgöz S. 2014 

Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bakış Açılarından Üniversiteye Uyumu Olumsuz 
Etkileyen Faktörler (Mersin Üniversitesi Örneği) Sevinç S.,Gizir C.A. 2014 

Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yükseköğretim Yaşamına Uyum Düzeylerinin 
İncelenmesi Bülbül T., Güvendir M.A. 2014 

Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Motivasyon Ve Tatminlerinin İncelenmesi Ağduman F. 2014 

Üniversite Öğrencilerinin Kırsal Rekreasyonel Faaliyetlere Katılımını Etkileyen Kısıtlayıcılar: 
Çıldır Meslek Yüksekokulu Örneği 

Sağlık E., Morçin I., 
Morçin S.E. 2014 

Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Süreci Ve Rekreasyon Faaliyetlerinin İncelenmesi 
Üzerine Bir Çalışma 

Yağmur Y., Tarcan İçigen 
E. 2016 

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Boş Zaman 
Engellerinin Boş Zaman Motivasyonlarına Etkisinin Araştırılması (Bartın Üniversitesi Örneği) 

Danışman H.G.,Türkmen 
M. 2017 

Bireysel Ve Sosyal Başarı Motivasyonunu Açıklayan Temel Değerler: Bir Alan Araştırması 
Alparslan A. M., Yastıoğlu 
S.,Taş M.A. 2017 

Üniversite Öğrencilerinin Motivasyonunda Sosyal Etkinliklerin Önemi Göktaş Kulualp H., Erol S. 2018 

Tablo 5’de görüldüğü gibi, bölgesel kalkınmada üniversite öğrencilerinin uyum ve 
motivasyonları üzerine 2006-2018 yılları arasında 19 çalışma ortaya konmuştur. 

2.1.2.2. Bölgesel kalkınmada üniversite öğrencilerinin uyum ve motivasyonları üzerine yapılmış 
çalışmaların Yıllara göre dağılımları Tablo 6’daki gibidir. 

Tablo 6. Bölgesel kalkınmada üniversite öğrencilerinin uyum ve motivasyonları üzerine 
yapılmış çalışmaların Yıllara göre dağılımları 

 

Çalışmanın 
Yılı 

 
N % 

2006 
 

2 10,53% 

2007 
 

2 10,53% 
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2009 
 

1 5,26% 

2011 
 

2 10,53% 

2012 
 

3 15,79% 

2014 
 

5 26,32% 

2016 
 

1 5,26% 

2017 
 

2 10,53% 

2018 
 

1 5,26% 

Toplam 
 

19 100,00% 

Tablo 6.’da Bölgesel kalkınmada üniversite öğrencilerinin uyum ve motivasyonları üzerine 
yapılmış çalışmaların yıllara göre dağılımlarına bakıldığında 2006 -2018 yılları arasında 19 çalışma 
olup, en büyük oranın 2014 yılı ile 5 (26,32%) şeklindedir. O yıla ait devlet politikasında öğrenci 
ihtiyaçlarına yönelik bir yaklaşımın ürünü olabilir. Bununla birlikte her yıl ancak 1 veya 2 çalışma 
çıkmış olması bu konuda yeterli çalışma yapılmadığını, öğrenciler için çok önemli bir unsur olan 
motivasyon gücünün öneminin yeterince anlaşılıp etkilerinin araştırılmadığını göstermektedir. 

 2.1.2.3. Bölgesel kalkınmada üniversite öğrencilerinin uyum ve motivasyonları üzerine yapılmış 
çalışmaların içeriklerini incelediğimizde öğrencilerin motivasyondaki etken unsurları dağılımları Tablo 
7’ deki gibidir. 

Tablo 7. Bölgesel kalkınmada üniversite öğrencilerinin uyum ve motivasyonlarında 
bulunmuş etken unsurlar dağılımları 

Etken Unsur N % 

Spor 1 4,55% 

Stres  2 9,09% 

Oryantasyon/Entegrasyon 2 9,09% 

Maneviyat/İnanç 2 9,09% 

Öğretim Elemanı Faktörü 1 4,55% 

Ekonomik Sorun  1 4,55% 

Bürokratik Sorun/Net Bilgi ihtiyacı 2 9,09% 

Yöntem Teknik 1 4,55% 

Yalnızlık/Arkadaşlık 1 4,55% 

Psikolojik Destek / Önceki Sonraki 
Umut / Benlik Algısı 2 9,09% 

Boş zaman/Rekreasyon Faaliyetleri 2 9,09% 

Sosyallik / Gezi 3 13,64% 

Teşvik 1 4,55% 
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Güvenlik 1 4,55% 

Toplam 22 100,00% 

Tablo 7.’de görüldüğü gibi, Bölgesel kalkınmada üniversite öğrencilerinin uyum ve 
motivasyonlarında bulunmuş etken unsurlardan en çok Sosyallik / Gezi 3 (13,64%),Boş 
zaman/Rekreasyon Faaliyetleri 2 (9,09%) şeklinde dikkati çekmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin 
motivasyon durumlarında etken unsurlarda Spor, Stres, Oryantasyon/Entegrasyon, Maneviyat/İnanç, 
Öğretim Elemanı Faktörü, Ekonomik Sorun, Bürokratik Sorun/Net Bilgi ihtiyacı, Yöntem Teknik, 
Yalnızlık/Arkadaşlık, Psikolojik Destek / Önceki Sonraki Umut / Benlik Algısı, Teşvik, Güvenlik 
şeklinde önemli öğelere işaret etmiştir. 

3.Sonuç ve Öneriler 

Bölgesel Kalkınmada Öğrenci Üzerine Yapılan çalışmaların sayısının (35 çalışma 2008-2019 
yılları aralığında) daha fazla olması onların bu konuda çeşitli açılardan bölgesel kalkınmaya etkisinin 
öneminin anlaşıldığını göstermekle birlikte hala onların motivasyon ve uyumunu irdeleyen 
araştırmaların daha az olması (2006-2018 yılları arasında 19 çalışma) bu konuya yeterince ağırlık 
verilmediğini işaret etmektedir. Bu sebeple bölgesel kalkınmada artık etken bir unsur olarak 
görebildiğimiz “Öğrencilerin Motivasyon, İhtiyaç ve Beklentileri” üzerine de çalışmalara da daha fazla 
önem gösterilmelidir. 

Bölgesel kalkınmada üniversite öğrencilerinin uyum ve motivasyonlarında bulunmuş etken 
unsurlardan en çok Sosyallik / Gezi 3 (13,64%), Boş zaman/Rekreasyon Faaliyetleri 2 (9,09%) şeklinde 
dikkati çekmektir. Bununla birlikte öğrencilerin motivasyon durumlarında etken unsurlarda 
araştırmalardan da ortaya çıktığı gibi Fiziksel hareketlilik imkânları olan Spor, özellikle şehirlerini 
değiştirme ailelerinden uzak kalış ve yalnız yaşama durumlarındaki Stres, üniversitelerin üzerinde daha 
fazla itina ile durması gereken Oryantasyon/Entegrasyon programları, araştırmaların da ortaya koyduğu 
gibi motivasyonlarına olumlu durumu bulunan Maneviyat/İnanç, motive edici veya bozucu yönü ile ele 
alınması gereken Öğretim Elemanı Faktörü, öğrencilerin parasal gücü olan Ekonomik Sorun, Öğrenci 
işleri ve evrak işlerinde öğrencilerin motivasyonunu etkileyen Bürokratik Sorun/Net Bilgi ihtiyacı, 
derslerde öğrencileri motive gücüne sahip Yöntem Teknik ve yaklaşım, Öğrencilerin 
Yalnızlık/Arkadaşlık durumunun takibi, yaşadıkları sorunlara karşı üniversite veya yurtlarında ilgili bir 
birimde bulmaları gerekli olan Psikolojik Destek, yıllar öncesi ve sonrası ile takibi çeşitli ölçeklerle 
sağlanabilecek Umut / Benlik Algısı durumları, motive edici çeşitli Teşvik planları ve kendilerini 
emniyetli hissedecekleri ortamın Güvenlik tedbirlerinin sağlanması şeklindedir. Bunun için 
sıralanabilecek öneriler:  

 Öğrencilerin Branşına uygun muhtelif mesleki geziler sağlanmalıdır. 

 Kulüp faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve bu kapsamda sorumluluk verilmesi gereklidir. 

 Oryantasyon çalışmalarının akademik personelin takım ruhu olarak yeteri kadar önemsememesi 

nedeni fayda değeri istendik düzeyde çıkamamaktadır. 

 Öğrencilere çeşitli fırsatlarda teşvik imkânları sağlanabilir. Örnek olarak muhtelif etkinliklerde 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Çay Myo’daki gibi öğrencilerin görevlendirilme sonrasında yazılı 

belge ile taltif edilmesi olumlu etkisi bulunmaktadır  

 Üniversite yöre sektör iletişimin kurulmasına bağlı olarak muhtelif organizasyonlarının 

içeriğinin zenginleştirilmesi adına sponsorluk bağlantılarının güçlendirilmesi ve genelde 

ekonomik güç olarak görülen öğrencilerin imkânlarının dolayısıyla motivasyon durumlarının 

olumlu yönde etkilenmesine zemin sağlayacaktır. 
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 Yurt imkânlarının yeterli miktarda sağlanması, kabul edilebilir nitelikte olma zorunluluğu  

 Öğrencilerin çok da zorlanabildiği ve motivasyonlarını bozucu etkilerde görülen bürokratik 

sorunları aşmak adına net ve doyurucu bilgiler internet sayfalarında sağlanmalı, rehberlik 

sağlanmalıdır. 

  Ayrıca araştırmacılara araştırma önerisi olarak uygulama çalışmalarının atölye çalışmalarının 
öğrencilerdeki değerlendirilmesi, kantin ve yemekhane hizmetlerinin öğrencide oluşturduğu algı 
düzeyleri ile de öğrencinin motivasyonunu bozabilecek bu tür durumların alt öğelerinin tespiti ve gerekli 
tedbir çalışmaları yapılabilir.  
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Bölgesel İktisadi Gelişme Yaklaşımıyla Üniversiteler: TR22 Bölgesine Yönelik Durum Analizi 

Mustafa Cem Kırankabeş1, Abdullah Erkul2 

Özet 

Çalışma, üniversitelerin değişen misyonlarına yönelik literatürü ön plana çıkarmakta ve 
üniversitelerin bölgesel ekonomiye potansiyel katkı mekanizmalarını açıklamaktadır. Girişimci 
üniversite anlayışı çerçevesinde gelişme gösteren Türk üniversiteleri çeşitli bilgi yayılımı, üniversite-
sanayi işbirlikleri ve girişimci ekosistemi nitelikleri oluşturma amacına odaklanmış bulunmaktadır. Bu 
anlamda Türkiye’deki kalkınma ajansları ekseninde oluşturulan Düzey-2 ölçekteki bölgesel yapılar 
temel analiz birimini teşkil etmektedir. TR22 Balıkesir-Çanakkale bölgesinde yer alan üç üniversitenin 
kurumsal ve beşeri nitelikleri, söz konusu girişimci üniversite ve üniversite-sanayi işbirliği 
çerçevesinden değerlendirilmiştir. Bölgesel kalkınma politikaları ve üniversite-dışı bölgesel kaynaklar 
göz önüne alınarak TR22 bölgesindeki üniversitelerin durum tespiti yapılarak zayıf yönler, eksiklikler 
ve gelişim olanakları hakkında öneriler sunulmuştur.     

Anahtar Kelimeler: girişimci üniversite, bölgesel ekonomi, inovasyon.  

JEL Kodları: I23, O30, R58. 

 

Universities From Regional Development Perspective: A Case Analysis of TR22 Region 

Abstract 

This study brings changing missions of universities into the forefront and explains their potential 
contribution mechanisms to regional economies. In this perspective, NUTS-2 regions in which regional 
development agencies are established are chosen as unit of analysis. TR22 Balıkesir-Çanakkale region’s 
three universities are evaluated from entrepreneur university and university-industry cooperation 
perspectives. Considering regional development policies and regional resources, this study analyzes 
universities in TR22 region and proposes suggestions based on weaknesses, incompetences and 
development possibilities. 

Keywords: entrepreneurial university, regional economics, innovation.  

JEL Codes: I23, O30, R58. 

1. Giriş 

 Adam Smith’ten günümüze kadar geçen süredeki teoriler, bölgesel yaklaşım ve politika 
üretimine doğru aşamalı bir ilerleme patikası ortaya koymaktadır.  Smith ve Ricardo gibi ilk iktisatçılar 
uluslararası rekabetin ve dolayısıyla ekonomik büyüme ve kalkınmanın temel unsurunun ulusal 
düzeydeki üretim faktörleri farklılıkları olduğunu ileri sürmüştür. Analiz yöntemi itibariyle statik olarak 
iki birimin (ülkenin)  üretim faktörü farklılıklarını uluslararası ticaret için başlangıç noktası seçen bu 
iktisatçılar uluslararası rekabet gücünün “kazanılabilir” olduğu konusunda bir politika önerisi 
sunmamaktadır (Cho ve Moon, 2000).  

Temelleri Friedrich List’in “Genç Endüstriler” teziyle atılan rekabetçi sektörler inşa etmeye 
dayalı iktisat politikası stratejileri ise ulusal faktör özellikleri ile özdeşleşen söz konusu görüşe paralel 
olarak gelişmiş; ülkelerin iktisadi büyüme ve kalkınma sorunlarını teorik ve ideolojik alandan çıkarıp 
politik iktisat düzlemine getirmiştir (Lundvall, 2007). Çevre ülkeleri olarak tanımlanan ülkeler, 1950-
1970 arasındaki dönemde hem içteki üretim faktörlerinin üretkenliğini arttıracak kamusal müdahale 
politikalarını, hem de modernleşme olarak tanımlanan sanayi toplumu eksenli sosyal reformları 
uygulamıştır (Aydın, 1999). 1970’li yıllarda gelişmiş ekonomilerdeki iktisadi durgunluk ile birlikte 
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çeşitli teknolojik düzeydeki sanayi üretimi yavaş yavaş çevre ülkelere doğru kaymaya başlamıştır. 
1980’li yıllarda ise küreselleşmenin tüm dünyada tam anlamıyla egemen olmasıyla birlikte hem gelişmiş 
hem de gelişmekte olan ülkeler dış ticaret engellerini kaldırma, yerli ekonomilerde özelleştirme ve de-
regülasyon uygulamalarına gitmiştir.  

Politika yapımının bölgesel yaklaşıma olan ilgisi öncelikle iktisadi bütünleşme ve ortaya çıkan 
işbölümleri ve değer-zincirlerinin etkisiyle gerçekleşmektedir (Cook ve Kirkpatrick, 1997; Sum, 2002). 
Küreselleşme etkisiyle firmalar maliyet, kalifiye işgücü ve uygun hukuksal yapının olduğu ülkelere 
yatırımlar yapmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler ise söz konusu DYY’dan en fazla payı alabilmek için 
gerekli koşulların oluşturulmasına çalışmaktadır. Diğer taraftan uluslararası liberalleşmeyle birlikte 
ülkeler arası ticaretin kolaylaşması firmaların dış ticaret engellerine takılmadan en uygun ülkeleri üretim 
ve pazarlama üssü olarak seçebilmesine olanak tanımaktadır. Küreselleşmenin bölgesel dinamikler 
üzerindeki etkisi, firmaların nerede ve nasıl üretim yapmak istediklerine bağlı durumdadır. Böylelikle 
bölgelerin demografik yapısı, eğitimli işgücü durumu, ilgili pazarlara göre konumu gibi birçok bölgesel 
özellik bilhassa çokuluslu firmaların yatırım ve üretim lokasyonu tercihlerini belirlemektedir.  

Yukarıda bahsedilen 1980 sonrası iktisadi ve politik gelişmeler, iktisat literatüründeki “Yeni 
İktisadi Coğrafya (YİC)” alanının oluşmasına yol açmıştır. Bu alana “yeni” denilmesinin sebebi Weber, 
Thünen, Marshall ve İsard gibi literatürde yer bulan önceki teorisyenlerden farklı olarak genel geçer bir 
uluslararası rekabet ve kalkınma teorisini amaçlamasıdır (Krugman, 1998). Bölgesel yığınlaşma ve 
uzmanlaşmayı temel inceleme unsuru olarak belirleyen bu alan, bölgesel bakış açısının yaygınlaşmasını 
ve bölgesel politika yapımında karşılık bulmasını sağlamıştır (Fujita ve Krugman, 2004; Schmutzler, 
1999 )3. Krugman ile birlikte 1990’lı yıllarda Porter (1990; 2000) ve bölgesel inovasyon sistemleri 
yaklaşımı, bölgesel yaklaşımın kümelenmeler ve inovasyon sistemleri özellikleri üzerine yoğunlaşarak 
bölgelerin rekabetçi yapılarına olan bakış açısının genişletilmesini sağlamıştır.  

Bölgelerin analiz ve politika birimi olarak öne çıkması beraberinde inovasyon ve teknoloji 
politikalarının da bölgesel düzeyde ele alınmasını getirmiştir. Özellikle AB gibi iktisadi entegrasyon 
oluşumları ve ulus-altı bölgesel farklılıkların yüksek olduğu Türkiye gibi ülkelerde farklı nitelikteki 
bölgelere yönelik inovasyon ve teknoloji politikaları geliştirilmektedir. Bu çalışmada genel olarak çevre 
bölgeler olarak tanımlanan iktisadi faaliyet yoğunluğunun görece düşük olduğu bölgelere yönelik 
yaklaşım aktarılmaktadır. Üniversitelerin bölgesel ekonomilere katkı noktasındaki artan rolü TR22 
bölgesindeki üniversiteler örneği ile analiz edilmektedir.    

2. Çevre Bölgeler ve Uzmanlaşma 

Geleneksel çerçevede çevre bölgelere yönelik iktisadi politikalar Neoklasik büyüme teorisinin 
yetersizlikleri üzerinden ifade edilmektedir. Bu anlamda az gelişmiş bölgeleri hedefleyen politikalar 
genellikle serbest piyasa mekanizmasının çevre bölgeleri zayıflatan/geri bırakan yönlerine eğilerek bu 
bölgelerin altyapı, işgücü ve sermaye eksikliklerini gidermeyi esas almakta ve “bölgesel kalkınma” 
olgusunu gündeme getirmektedir. Serbest piyasa anlayışının tersi yönde kamusal yatırım ve desteklerin 
ön planda olduğu bölgesel kalkınma odaklı geleneksel yaklaşım, 1980 sonrası liberalleşme eğilimi ile 
birlikte yerini inovasyon ve bölgesel kapasite gelişimi esaslı farklı politika stratejileri arayışına 
bırakmıştır. Bellini ve Landabaso (2005) ve OECD (2011) gibi çalışmalar geleneksel bölgesel politika 
yaklaşımının terk edilmesine neden olan sebepleri ve yeni bölgesel politika arayışlarının ortaya çıkışını 
ayrıntılı olarak ele almaktadır. 

Bilgi üretimi ve inovasyona dayalı büyüme konusunda öne çıkan içsel büyüme teorileri de 
bölgesel düzeyde uygulanabilir bir şablon ortaya koyamamaktadır. Tarihsel olarak yakınsama hipotezini 
test ederken kullandığı beşeri sermaye ve teknoloji düzeyi gibi faktörleri ekonomik büyümeyi açıklamak 
amacıyla ele almakta, bilgi üretim sürecinin kendisini bir politika önerisi olarak hedeflememektedir. 
Özellikle bölgesel boyutta üretim girdisi olarak Ar-Ge harcamaları ve beşeri sermaye faktörlerinin temel 

                                                           
3 Paul Krugman, uluslararası ticareti söz konusu mekânsal/bölgesel çerçevede yeniden ele alması dolayısıyla 2008 yılında 
Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanmıştır (Nobel Prize, 2008). 
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unsurlar olarak ele alınması inovasyon gibi girişimci, firma ve bilgi üretim kapasitesi özellikleriyle 
yakından ilişkili bir olguyu açıklamakta yetersiz kalmaktadır. 

Bölgeler arasında tarihsel patika bağımlılıkları dolayısıyla ortaya çıkan niteliksel farklılıklar, 
inovasyona dayalı genel-geçer bir iktisadi büyüme projeksiyonunun ortaya konulmasını 
zorlaştırmaktadır. Şekil 1.’de Avrupa ve Türkiye örnekleriyle gösterilen bölgesel kişi başına gelir 
dağılımına bakıldığında ekonomik gelişmişliğin dengesizliği açık bir şekilde görülmektedir. Ulus-altı 
düzeydeki bölgesel gelir farklılaşması özellikle Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde artmaktadır.   

Şekil 1. AB Ülkeleri ve Türkiye’de Kişi Başına Bölgesel GSYH (2015): Düzey-2 Bölgeler 

 

Kaynak: Eurostat (2019) 

Bu ülkelerin merkez bölgeleri genellikle başkentleri de içeren bölgeler olmakla birlikte çevre 
bölgelerle gelişmişlik farkı oldukça yüksektir. Örneğin bazı ülkelerde 2015 yılı için bölgesel kişi başına 
gelir dağılımı şu şekildedir: HU10 Közép-Magyarország (Budapeşte dahil) 16400 dolar, Macaristan 
ortalaması 8940; PL12 Mazowieckie (Varşova dahil) 16040 dolar, Polonya ortalaması 9135 dolar; RO32 
Bucuresti-Ilfov (Bükreş dahil) 16200 dolar, Romanya ortalaması 7100 dolar; SK01 Bratislava 32660 
dolar, Slovakya ortalaması 16245 dolar; TR10 İstanbul 14456 dolar, Türkiye ortalaması 7218 dolar. 

Tarihsel olarak Avrupa’nın çevre bölgeleri olarak adlandırılan ve iktisadi faaliyet yoğunluğunun 
düşük olduğu bölgelerde politika yapımının ilk önceliği ekonomik büyüme ve kalkınma olarak 
belirlenmektedir. Yapılan çalışmalarda (Crescenzi, 2005; Rodriguez-Pose ve Crescenzi, 2008) 
inovasyon sistemlerine yönelik yatırımların bölgelerin büyüme performanslarını yakından etkilediğini 
ve dahası geri ve gelişmekte olan bölgeler için anlamlı etkileri olduğu sonucuna ulaşmaktadırlar. Bu 
noktada çevre bölgelerdeki inovasyona dayalı büyüme modeli, farklılaşan ve çoğu zaman politika 
etkisinin yüksek derecede olduğu bir yol izlemektedir.  

Çevre bölgeler öncelikle liberalleşmenin ve rekabetçi bölgelerin eğitimli işgücü ve sermaye 
noktalarındaki çekim gücüne karşılık olarak kendi içinde sürdürülebilir gelişme dinamikleri ortaya 
çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu noktada farkındalık sahibi bölgesel yönetim alt yapıları uzmanlaşma 
eğilimi içine girmektedir. Benzer biçimde AB bölgesel politika önceliklerindeki gelişme yönü de, çevre 
bölgelerin içsel kapasitelerini ön plana çıkaran “akıllı uzmanlaşma” (Smart Specialization Strategy – 



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 
 

60 
 

S3) stratejisi yönündedir (European Commission, 2019). Bu strateji geleneksel bölgesel politikalardan 
farklı olarak özellikle çevre bölgelerin iktisadi özelliklerinin tespiti ve bu özelliklere uygun 
yönlendirmeleri içermektedir. Söz konusu politika stratejisi, bölgelerin kabiliyetlerini ortaya çıkarmayı 
ve bilgi yayılımı yoluyla bölge ekonomisini dönüştürmeyi amaçlamaktadır (Foray, 2014). Türkiye’de 
geçmişte salt ekonomik kalkınmayı amaçlayan bölgesel politika deneyimleri olmuştur4. Bu anlamdaki 
bölgesel politika yapımına örnek olarak Türkiye’de çalışmalarına 1970’li yıllarda başlanan Güneydoğu 
Anadolu Projesi (GAP) gösterilebilir. Diğer taraftan, akıllı uzmanlaşmayı esas alan yeni bölgesel 
politika yapımı Kalkınma Ajansları üzerinden gelişim göstermektedir5.   

Konuyu gelişmiş ülkeler bağlamında ele alan OECD raporuna göre, 1990’lı yıllara kadar 
geleneksel bölgesel politika doğrultusunda merkez bölgelerden çevre bölgelere kaynak aktarımıyla 
ortaya çıkan verimsiz sonuçlar, bu ülkelerde yeni politika ihtiyacına neden olmuştur (OECD, 2011). 
Raporda bu bölgelerde inovasyona dayalı rekabetçi üretim olanaklarının geliştirilmesi için yerel 
kaynaklara ve bu kaynakların iktisadi potansiyelini ortaya çıkaracak politika yapımının önemine vurgu 
yapılmaktadır. AB bölgesel politikasına benzer biçimde kültürel kalıplar, kurumsal kapasite ve bilgi 
emme kapasitesi gibi noktalardaki farklılıklara önem veren ve tek tipçi olmayan model yaklaşımı 
vurgulanmaktadır (OECD, 2011: 33). OECD raporu ve AB uygulamaları doğrultusunda gelişmiş 
ülkelerdeki bölgesel inovasyon yaklaşımının uzmanlaşma ve yerel nitelikleri göz önüne alan bir yönde 
geliştiği söylenebilmektedir.   

Söz konusu bölgeselleşme gereksinimi Tödtling ve Trippl (2005)’in bölgesel inovasyon sistemleri 
literatürüne yönelik farklılıkları vurgulayan çalışması ile de desteklenmektedir. Diğer taraftan, bölgesel 
niteliklerden bağımsız olarak, hem ülkemizde hem de küresel sistem içerisinde üniversiteler bilgi 
üretimi ve üretilen bilginin piyasaya yönelik geliştirilmesi açısından farklı bir misyonla ön plana 
çıkmaktadır. Bu sebeple üniversitelerin bölgesel inovasyon faaliyetleri kapsamındaki yeri takip eden 
kısımda ayrıca ele alınmaktadır. 

3. Girişimci Üniversite Politikası ve Üniversitelerin Artan Rolü 

3.1. Literatür 

Teknoloji ve inovasyona dayalı iktisadi gelişme ile ilgili olarak öne çıkan en temel faktörlerden 
biri eğitimli işgücü veya daha genel bir tabirle beşeri sermaye stokudur (Bkz, Romer, 1989, 1990; Yusuf 
ve Nabeshima, 2007). Akademik, profesyonel ve mesleki uzmanlaşma anlamında üniversiteler, formel 
eğitim sistemlerinde en tepedeki kurumlardır. Üniversiteler tarafından verilen eğitim, ortaöğretimden 
sonraki düzeyleri kapsamaktadır (UNESCO, 2012). Eğitimli nüfus iktisadi açıdan iki sebeple önemlidir. 
İlk olarak eğitim seviyesinin artması işgücü açısından nitelik, mesleki uzmanlaşma ve beceri 
potansiyelinin artmasını beraberinde getirmektedir. Bu durum, bir üretim faktörü olarak işgücünün 
üretkenliğini arttırmaktadır. İçsel büyüme teorisi ve beşeri sermaye eksenli hipotezler bu noktayı ön 
plana çıkarmaktadır. İkinci nokta ise bireylerin iktisadi özgürlük ve girişimcilik güdülerini olumlu yönde 
etkileyerek iktisadi dinamizmi arttırmasıdır. Bireylerin kişisel bilgi, yetkinlik ve kabiliyetlerindeki 
artışın sonucu olarak bireysel karar alma eğilimleri girişimcilik ve inovasyon yönünde artmaktadır 
(Alkire, 2005; Otto ve Ziegler, 2006). Bu sebeple üniversite ve yükseköğretim kurumlarının 
yaygınlaşması beraberinde üniversitelerden beklenen iktisadi katkıların da çeşitlenmesine yol açmıştır. 
Üniversiteler artık yalnızca eğitimli işgücü üreten değil, aynı zamanda girişimci ve inovatif iktisadi 
aktörler olarak ortaya çıkan kurumlardır. 

Literatüre bakıldığında üniversitelerin,  

i.Eğitim,  

ii. Araştırma,  

                                                           
4 Bknz. Taştekin (2018).  
5 Bu noktaya örnek olarak TR22 Balıkesir-Çanakkale bölgesi için Güney Marmara Kalkınma Ajansının hazırladığı “Bölgesel 
Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı”na bakılabilir (GMKA, 2019).  
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iii. Piyasaya yönelik yenilikçi fikirler üretme  

gibi üç ana misyonu vurgulanmaktadır (Etzkowitz, 2003; Gulbrandsen ve Slipersater, 2007; 
Laredo, 2007). Bunlardan ilk ikisi üniversitelerin geleneksel amaçları olarak tanımlanırken piyasaya 
yönelik faaliyetler özellikle Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'daki üniversitelerin yaygın bir özelliğidir. 
Görece yeni olan piyasaya yönelik üniversite anlayışı "girişimci üniversite" (entrepreneurial university) 
olarak tanımlanmaktadır (Etzkowitz, 1998; Röpke 1998; Temel ve Durst, 2018).  

Trencher vd. (2014) girişimci üniversitelerin girişimci ekosistemi oluşturma, üniversiteden özel 
sektöre teknoloji transferi ve bilgi aktarımı sağlamasının üzerinde durmaktadır. Bu özellikleriyle 
üniversitelerin bulundukları bölgeye katkısının artması beklenmektedir. Girişimci üniversite yaklaşımı, 
özellikle az gelişmiş bölgelerde üniversitelere bilgi yayılımını arttırıcı ve ekonomik kalkınmayı 
inovasyon yönünden destekleyici bir misyon yüklemektedir (Brown, 2016). Türkiye’nin birçok 
bölgesinde olduğu gibi dinamik ve Ar-Ge güdümlü bir özel sektörün olmadığı bölgelerde ortaya çıkan 
teknoloji transferi ihtiyacında üniversiteler temel sağlayıcı adayı olarak görülmektedir. Bu durumda 
üniversitelerin eğitim-öğretimin yanında bilginin ekonomik değere dönüşümü için gerekli inovasyon 
faaliyetlerini de içeren bir görev üstlenmesi beklenmektedir.  

Ulusal inovasyon politikaları, bölgesel yönelim ile bütünleştirilerek bölgelerdeki üniversiteleri 
temel aktörlerden biri haline getirmeyi amaçlamaktadır. Fritsch ve Stephan (2005)'in altını çizdiği 
inovasyon politikasının bölgeselleşmesi olgusu üniversiteler, kamusal politika ve özel sektör 
niteliklerini dikkate alan işbirliği sistemini ön plana çıkarmaktadır. Bu sebeple son yıllarda farklı 
araştırmacılar tarafından gerek bölgesel örnek vaka çalışmaları olarak gerekse de ulusal ölçekte, 
üniversitelerin bölgesel inovasyona katkıları ve işbirliği ara yüzlerinin performans değerlendirmeleri ele 
alınmaktadır.  

Bramwell ve Wolfe (2008) üniversitelerin bölgesel inovasyon dinamizmine katkısının mekanik 
ve doğrusal olmadığını vurgulamaktadır. Bu anlamda ekosistemin başarısını üniversiteler ve yerel 
aktörler arasındaki etkileşimin kalitesi belirlemektedir. Bu etkileşim, literatürde kolektif öğrenme 
(Lawson ve Lorenz, 1999) olarak adlandırılmakta ve üniversitelerin bilgi altyapısı, yüksek teknolojiye 
dayalı özel sektör ve nitelikli işgücü gibi unsurlara bağlı olarak performans sergilemektedir (Asheim, 
2012). Karşılıklı bilgi değişimi ve yayılımı ile gerçekleşen kolektif öğrenme, üniversitelere bağlı 
teknoloji geliştirme bölgelerinin yanı sıra sektörel kümelenmenin olduğu bölgelerde de 
gerçekleşebilmektedir  (Morgan, 1997). Dolayısıyla üniversite-özel sektör işbirliği her iki taraftaki 
nitelikli işgücü, özel sektörün teknoloji düzeyi ve firmaların bölgesel kümelenmesi gibi faktörlere bağlı 
olarak bilgi yayılımı ve kolektif öğrenme süreçlerini güçlendirmektedir.  

3.2. Türkiye’deki Gelişmeler 

2010 sonrasındaki dönem, bölgesel politika açısından bilgi üretimini sağlayan üniversiteler ile 
özel sektöre ait girişimci ekosistemi bağlantılarının gelişme gösterdiği dönemdir. Gelişen üniversite 
politikası ve yaygınlaşan teknoloji geliştirme bölgeleri bu dönemde en göze çarpan unsurlardır. 2001 
yılında ODTÜ Teknokent ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (Kocaeli)’nin kurulmasıyla ilk 
örneklerini gördüğümüz teknoloji geliştirme bölgeleri, illerde yükseköğrenim kurumlarının 
yaygınlaşması ile doğru orantılı olarak başta büyük iller olmak üzere diğer illerde de oluşturulmaya 
başlanmıştır. Günümüzde 54 ilde 63 faal ve 21 kuruluş aşamasında olan toplam 84 teknoloji geliştirme 
bölgesi bulunmaktadır. Bu gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde, çeşitli işbirliği ara yüzleri bölgesel 
bilgi üretiminin ulusal strateji ile bütünsellik çerçevesinde inovasyona dönüştürülmesi için uygun 
bölgesel inovasyon sistemi unsurları olarak öne çıkmaktadır.  

Üniversitelerin bölgesel inovasyon politikasının unsurları olan bilgi üretim ve bilgi uygulama alt-
sistemleri içindeki rolü YÖK’ün üniversitelere yönelik politikası ve TÜBİTAK’ın hem destek 
mekanizmaları hem de girişimci üniversite anlayışını benimseyen tutumu ile gelişme göstermektedir. 
Öncelikle Türkiye’deki üniversiteler 2012 yılından bu yana TÜBİTAK tarafından,  

 Bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği,  
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 İşbirliği ve etkileşim,  
 Fikri mülkiyet havuzu ve 
 Ekonomik katkı ve ticarileşme 

boyutlarından değerlendirilerek “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite” endeksi oluşturulmaktadır.  

Bu üniversiteler İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli gibi büyük illerde yer almaktadır. TÜBİTAK 
tarafından ilk 50 üniversite açıklanarak bir anlamda üniversitelerin inovasyon ve girişimcilik karneleri 
ortaya konulmaktadır. Diğer taraftan YÖK ise “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve 
İhtisaslaşma Projesi” olarak kamuoyuna duyurduğu yaklaşımla bilimsel araştırma altyapısı güçlü 
üniversiteleri “araştırma üniversitesi”; kırsal illerdeki bazı üniversiteleri de bölgenin iktisadi altyapısı, 
stratejik sektörlerdeki durum ve uzmanlaşma olanakları ölçüsünde değerlendirerek “ ihtisas 
üniversitesi” olarak farklılaştırma yoluna gitmektedir (YÖK, 2017)6.  

4. TR22 Bölgesi Durum Analizi 

TR22 bölgesi 26 Düzey-2 bölgemizden biri olmakla birlikte Balıkesir ve Çanakkale illerini 
kapsamaktadır. Bölgede üç devlet üniversitesi yer almaktadır. Bunlar Balıkesir Üniversitesi, Bandırma 
Onyedi Eylül Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’dir. Bu üniversiteler, Türkiye’deki 
üniversiteler dikkate alındığında, merkez bölgelere göre yeni, çevre bölgelere göre ise bazı fakülteleri 
itibariyle köklü sayılabilecek niteliktedir.  

Tablo 1’de bölge üniversitelerinin birim istatistikleri yer almaktadır. Merkez üniversiteleri ile 
kıyaslandığında bu üniversitelere bağlı MYO ve yüksekokul sayılarının yüksek olduğu görülmektedir. 
Bu yönüyle TR22 bölgesi üniversitelerinde mesleki öğretime ağırlık veren önlisans programlarının 
önemli bir ağırlıkta olduğu anlaşılmaktadır.  

Bölüm başına lisansüstü program sayısına bakıldığında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi geç 
kurulmuş olması sebebiyle diğer iki üniversiteye göre daha geridedir. Doktora programı bulunan tüm 
bölümlerde aynı zamanda yüksek lisans programı da bulunmaktadır. Bu durum dikkate alındığında 
bölüm başına yüksek lisans programı sayısı tablodaki üniversite sıralamasına göre 0,41, 0,28 ve 0,51 
olmaktadır. Kısaca ifade etmek gerekirse BAUN’deki bölümlerin yüzde 41’i, BAN17’deki bölümlerin 
yüzde 28’i ve ÇOMÜ’deki bölümlerin yüzde 51’i lisansüstü eğitim vermektedir. 

Tablo 1. TR22 Bölgesindeki Üniversitelere Ait Birim İstatistikleri (2019) 

 Fakülte Enstitü 
MYO + 

Yüksekokul 
Bölüm 

Bölüm Başına 
Lisansüstü Pr. 

Sayısı 

Yüksek 
Lisans 

Pr. 

Doktora 
Pr. 

BAUN 11 3 16 139 0,61 57 28 
BAN17 7 4 8 91 0,35 26 6 
ÇOMÜ 16 4 19 229 0,71 118 45 

     Kaynak: YÖK (2019) 

  TR22 bölgesi üniversitelerinin öğrenci ve akademisyen sayıları ile ilgili istatistikler aşağıdaki 
Tablo 2’de gösterilmektedir. Önceki tabloda yer alan birim istatistikleri orantılı biçimde, toplam 
akademisyen sayısı ve toplam öğrenci sayısı sıralaması ÇOMÜ, BAUN ve BAN17 şeklindedir.  

Üç üniversitede de doktora derecesine sahip akademisyen oranı yaklaşık yüzde 50 civarındadır. 
Birçok proje çağrısında (TÜBİTAK, BAP vb.) yürütücülerin en az doktora derecesine sahip olması ön 
koşul olarak istenildiğinden, bu üniversitelerin akademisyen kapasitesinin yaklaşık yarısı bu açıdan 
kapsam dışında kalmaktadır.  

                                                           
6 Ağustos 2019 itibariyle YÖK’ün duyurduğu her iki proje ile ilgili değerlendirme yöntemine veya mevzuata ait açık kaynak 
bulunmamaktadır.   
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Tablo 2. TR22 Bölgesindeki Üniversitelere ait Akademisyen ve Öğrenci İstatistikleri (Kasım 
2019) 

 Toplam 
Akademisyen 

Sayısı 

(Profesör + 
Doçent + Dr. 
Öğr. Üyesi )/ 

Top. 
Akademisyen 

Oranı 

Öğretim 
Görevlisi / 

Top. 
Akademisyen 

Oranı 

Toplam 
Öğrenci 
Sayısı 

Akademisyen 
Başına 

Öğrenci 
Sayısı 

BAUN 1046 0,52 0,23 34.768 33,24 
BAN17 264 0,48 0,29 10.440 39,55 
ÇOMÜ 1779 0,53 0,24 47.219 26,54 

Kaynak: YÖK (2019) 

Akademisyen başına düşen öğrenci sayılarına bakıldığında diğer çevre bölgelerdeki üniversitelere 
kıyasla benzer oranlar görülmekle birlikte merkez bölge üniversiteleri ve özellikle “araştırma 
üniversitelerine” kıyasla oranların yüksek olduğu görülmektedir. Bu üniversitelerdeki oran, 
akademisyen başına 20 öğrencinin altındadır (YÖK, 2019).  

Şekil 2. TR22 Bölgesindeki Üniversitelerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Düzeylere Göre 
Dağılımı 

 

      Kaynak: YÖK (2019)  

Şekil 2’de bölge üniversitelerinin düzeylere göre öğrenci oranları verilmektedir. Öğrenci 
sayılarının eğitim düzeyleri açısından dağılımına bakıldığında üç üniversitenin de toplam öğrenci 
sayısının yaklaşık yüzde 30’u önlisans programlarına kayıtlı bulunmaktadır. Diğer iki üniversiteden 
farklı olarak ÇOMÜ’nün lisansüstü programlardaki öğrenci sayısının tüm öğrencilere oranı yüzde 10’un 
üzerindedir. Bu oran diğer iki üniversite için yüzde 5 civarındadır.  

Bölge üniversitelerinin bölgedeki özel sektörle işbirliği, üniversitede üretilen bilginin özel sektöre 
aktarımı ile ilgili bazı göstergeler Tablo3’de verilmiştir.  

Tablo 3. Bölge Üniversitelerinin Sanayiye Yönelik İşbirliği Göstergeleri 

 
Arş.-Uyg. 
Merkezi 

Sayısı  

Sanayiye Yönelik 
Arş-Uyg. Merkezi 

Sayısı  

ARDEB Projesi  
(2017 Yılı ) 

Ö./D. – Destek 
Miktarı (milyon 

TL)  

Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi 

BAUN 22  7   33/5    –    0,99  Var (2019 ) 

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

BAUN

BAN17

ÇOMÜ

Önlisans

Lisans

Lisansüstü
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BAN17 16  4     4/0     –    0,00  - 

ÇOMÜ 42  7  114/13   –    4,41  
Var (2014) 

45 Firma – 90 Proje 

           Kaynak: YÖK (2019) ve TÜBİTAK (2018) 

Önce kurulan ÇOMÜ ve BAUN, hali hazırda teknoloji geliştirme bölgesine sahipken BAUN 
Teknokent 2019 yılında faaliyete geçtiği için firma alım sürecine yeni başlamaktadır. Sanayi kuruluşları 
ile ortak yürütülen ARDEB proje sayısı ve destek miktarlarına bakıldığında ÇOMÜ’nün diğer iki 
üniversiteye oranla istatistiklerinin daha iyi olduğu görülmektedir.  

Üniversitelerin bölgesel özel sektör firmalarına bilgi ve hizmet aktarımının bir ayağı olan 
araştırma ve uygulama merkezi istatistiklerine bakıldığında bölge üniversitelerinin kayda değer sayıda 
merkeze sahip olmasına rağmen bunların az bir kısmı özel sektöre katkı yapabilme kapasitesine ve 
niteliğine sahiptir.  

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Literatürdeki bulgular girişimci üniversite politikasının başarısıyla ilgili önemli ipuçları 
sunmaktadır. Öncelikle eğitim ve araştırma misyonlarından piyasaya yönelik inovatif çıktılar üreten 
kurumlara dönüşmek, üniversitelerin finansal yapıları yanında nitelikli araştırmacı ve yönetici 
unsurlarıyla yakından ilgilidir. Sonrasında bölgesel olarak üniversite faaliyetlerini destekleyici ve 
üniversitelerin çıktılarını talep eden özel sektör kesimi gelmektedir. Özellikle çevre ve kırsal 
bölgelerdeki üniversitelerin dönüşümünde en başta gelen sorunlardan birisi bu anlamda özel sektör 
talebinin ve katkısının yetersiz olmasıdır. Gerçek anlamda bölgesel ekonomik yapıyı dönüştürücü ve 
girişimci ekosistemi geliştiren girişimci üniversiteler için kamu ve özel sektörle işbirliğini esas alan 
teknoloji geliştirme bölgesi, teknoloji transfer ofisi ve kuluçka merkezi gibi ara yüz formlarının ortaya 
çıkarılması ve daha da önemlisi bu ara yüzlere işlerlik kazandırılması gerekmektedir. 

TR22 bölgesindeki üniversitelerin konumuna bakıldığında aşağıdaki temel noktalar ön plana 
çıkmaktadır: 

o Mesleki okulların ve programların önemli bir yer tutması, 
o Akademisyen ve birim yapısının ön lisans-lisans eğitimine odaklı olması, 
o Teknoloji/bilgi transfer arayüzlerinin olmaması/yetersiz olması ve özel sektör 

işbirliğinin sınırlı olması. 

Bölge üniversitelerinin öne çıkan bu özellikleri girişimci üniversite yaklaşımına yönelik önemli 
bir dönüşüm gereksinimini ortaya koymaktadır. Bölge üniversitelerinin yapısı akademik, profesyonel 
ve mesleki uzmanlaşma ile mesleki bilgi ve beceri potansiyelinin arttırılması amaçlarına yönelik 
bulunmaktadır. Çevre bölgede yer almaları sebebiyle beşeri sermaye yetiştirme yönündeki eğilim bu 
üniversitelerin temel karakteristiğini teşkil etmektedir.  

Bölge üniversitelerinin bölgesel ekonomiye “üçüncü misyon” noktasındaki katkı potansiyelinin 
önünde sorunlar şu şekilde özetlenebilmektedir:   

o Eğitim ve araştırma misyonlarından piyasaya yönelik inovatif çıktılar üreten kurumlara 
dönüşüm noktasında kapasite sorunu 

o Finansal kaynakların elde edilmesi ve kullanımı sorunu, 
o Nitelikli araştırmacı ve yönetici unsurlarının önemi, 
o Teknoloji geliştirme bölgesi, teknoloji transfer ofisi ve kuluçka merkezi gibi ara yüz 

formlarının ortaya çıkarılması ve daha da önemlisi bu ara yüzlere işlerlik kazandırılması  
o Üniversite faaliyetlerini destekleyici ve üniversitelerin bilgi çıktılarını talep eden özel 

sektör kesimi farkındalığı. 
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Son olarak, ulusal üniversite politikaları, bölgelerin özellikleri ve diğer ulusal politikaların 
bölgesel izdüşümleri dikkate alınarak esnek ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirilmesi 
gerektiği söylenebilir. Farklı nitelikteki bölgelerde işlerliği olan üniversite –özel sektör bağlantılarının 
geliştirilmesi, bölgelerin kendine özgü sorunlarının aşılması için zorunludur. Bu geçişte bölgedeki 
üniversiteler ve üniversite dışı kesimlerin işbirliği girişimci üniversite yaklaşımının bölgeye 
adaptasyonunda en temel unsurlardır. 
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Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kodlama Eğitiminde Robotik Sistemlerin Önemi Hakkında 
Görüş ve Düşünceleri 

Muhammet ARUCU1, Ahmet AKKAYA2 

Özet 

Günümüzde robotik alanındaki gelişmelerin artmasıyla birlikte robotik kodlama kavramı oldukça 
popüler olmuştur. Bu kavramın popüler olmasını sağlayan en önemli sebep tüm yaş gruplarına hitap 
etmesi ve kullanılan elektronik devre elemanları ile çok çeşitli uygulamalar geliştirilmesidir. Robotik 
uygulamaların geliştirilmesi sırasında öğrenciler yazdıkları programlar ile hem kodlama hem de robotik 
devre elemanlarının çalışma prensibini öğrenmektedirler. Bu çalışmanın amacı, meslek yüksekokulu 
Bilgisayar Programcılığı programı ikinci sınıfında öğrenim görmekte olan öğrencilerin, robotik kodlama 
konusundaki görüş ve düşüncelerini tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Bandırma Onyedi 
Eylül Üniversitesi, Gönen Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı programı ikinci sınıfında 
öğrenim gören 22 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubu, robotik programlama dersini almış olan 
öğrencilerden seçildiği için çalışmadaki katılımcıların belirlenmesinde, amaçsal örnekleme 
yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma deseni kullanılan çalışmada, 
araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler içerik 
analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Yapılan analizlerin sonucunda, robotik kodlama öğretimi ile ilgili 
birtakım öneriler paylaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kodlama Eğitimi, Robotik Uygulamalar, Mesleki Eğitim  

JEL Kodları: C80, L63, O31 

 

Opinions and Thought of Vocational School Students About the Importance of Robotic Systems 
in Coding Education 

Abstract 

Today, with the increase in the field of robotics, the concept of robotics coding has become very 
popular. The most important reason that makes this concept popular is that it addresses all age groups 
and develops a wide range of applications with electronic circuit elements. During the development of 
robotic applications, students learn the coding and working principles of robotic circuit elements with 
their programs. The aim of this study is to determine the opinions and opinions of the students who are 
studying in the second year of Vocational School Computer Programming program on robotic coding. 
The study group of the research consists of 20 students studying in the second year of Computer 
Programming program of Gönen Vocational School of Bandırma Onyedi Eylül University. Since the 
study group was selected from the students who took robotic programming course, criteria sampling 
method was used to determine the participants in the study. In the study, where qualitative research 
design was used, research data were collected using semi-structured interview form. The collected data 
were analyzed by content analysis method. As a result of the analysis, some suggestions about teaching 
robotic coding were shared. 

Keywords: Coding Education, Robotic Applications, Vocational Training, Industry 4.0, 

JEL Codes: C80, L63, O31 

1. Giriş 

Gelecek nesilleri, çağımızın gereksinimlerine uyum sağlayacak bir şekilde yetiştirmek için 
eğitimin rolü çok önemlidir. Günümüzde öğrencilerin sadece teknolojik cihazların kullanımını 
öğrenmesi yeterli görülmemekte; öğrencilerden, kullandıkları teknolojik cihazların hangi tip 
                                                           
1 Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Bandırma Onyedi Eylül University, Bandırma, Turkey, marucu@bandirma.edu.tr 
2 Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Bandırma Onyedi Eylül University, Bandırma, Turkey, aakkaya@bandirma.edu.tr 
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yazılımlarla oluştuğu, bu cihazların nasıl tasarlandıklarını bilmeleri ve ortaya yeni bir ürün çıkarmaları 
beklenmektedir (Göncü, Çetin ve Top, 2019). Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, sadece nasıl kodlama 
yapacaklarını öğrenmek ile yetinmeyerek, kodlama öğretiminde sorgulama ve araştırma yaparak, yeni 
ürünler meydana getirmeli ve günümüzdeki teknolojik gelişmelere uyum sağlamalıdırlar (Demirer ve 
Sak, 2016). Son dönemdeki teknolojik gelişmeler doğrultusunda robotik cihazlar kullanılarak yapılan 
kodlama eğitiminin popüler olduğu görülmektedir. Bu bağlamda literatürdeki robotik kodlama öğretimi 
ve öğrencilerle robotik kodlama konusunda yapılan görüşmeler ile ilgili araştırmalar incelenmiştir. 

Coravu, Marian ve Ganea (2015) tarafından, bilgisayar programlama kavramlarını 8-15 yaş 
aralığındaki çocuklara öğretme yönünde bir çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışma ile genç kuşakların 
ilgisini Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics 
(Matematik) - STEM odaklı kariyerlere çevirmeye çalışılmıştır. 

Mosley ve Huberman (2016) tarafından robotik işbirlikli öğrenme metodolojilerinin ortaokul 
öğrencilerinin eleştirel düşünceleri ve STEM ilgileri üzerindeki etkisini incelemek amacıyla bir çalışma 
yapılmıştır. Yarı deneysel araştırma, ilkeleri tarafından seçilen doksan dört altı sınıf öğrencisine (deney 
grubunda kırk dokuz öğrenci, kontrol grubunda kırk beş öğrenci) bilişsel becerilerini ve STEM ilgisini 
değerlendirmek için eleştirel düşünme testi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin 
eleştirel düşünmesinin robotik işbirlikli öğrenme ile önemli ölçüde arttığı sonucu bulunmuştur. 

Camilleri (2017) tarafından, robotikliğin ilköğretim okullarına entegrasyonu için bir çalışma 
yapılmıştır. Yapılan çalışmada, dijital araçların benimsenmesi ve uygulanması süreçlerinin, resmi eğitim 
ortamlarında kalacakları ve yasalaştırılmalarını açıkça belirlediği durumlarda, ilköğretim okullarına 
robotiklerin entegrasyonu için bir öğretmen eğitimi çerçevesi önerilmiştir. 

Yılmaz İnce (2018) tarafından önlisans oğrencilerinin kodlama eğitiminde robotik sistemlerinin 
kullanımına yönelik goruşlerini belirlemek amacıyla bir çalışma yapmıştır. Bilgisayar Teknolojileri 
bölümündeki 16 önlisans öğrencisiyle yapılan çalışma sonunda, öğrencilerin kodlama öğretiminde, 
robotik sistemlerin kullanılmasına karşı ilgili ve istekli oldukları, ayrıca öğrencilerin yaptıkları robotik 
projeler ile yeteneklerini keşfettikleri ve özgüvenlerinin arttığı tespit edilmiştir. 

Baz (2018) tarafından çocuklar için kodlama yazılımları üzerine 40 adet yazılım üzerinde 
karşılaştırmalı bir inceleme yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda araştırmacılar Scratch, App 
Inventor ve code.org yazılımlarının karşılaştırıldıkları yazılımlara kıyasla daha çeşitli özelliklere ve 
işlevlere sahip olduklarını belirtmişler ve kodlama öğretiminde Scratch, App Inventor ve code.org 
yazılımlarının kullanılmasının daha yararlı olacağı sonucuna ulaşmışlardır. 

Sırakaya (2018) tarafından kodlama eğitimine yönelik 21 ortaokul öğrencisinin görüşlerini 
belirlemek amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, ortaokul seviyesindeki 
öğrencilerin kodlama eğitimi konusunda öğrenim görmekten hoşnut oldukları, kodlama eğitimini ilgi 
çekici ve eğlenceli buldukları görülmüştür. Ayrıca araştırmacı, ortaokul öğrencilerinin blok 
programlama kullanılarak yapılan kodlama eğitiminde yaratıcılıklarının, mantıklı düşünme 
becerilerinin, problem çözme yeteneklerinin ve okul başarılarının artmasına olumlu yönde katkı 
sağlayacağını belirtmiştir. 

Göncü, Çetin ve Top (2019) tarafından öğretmen adaylarının kodlama eğitimi konusunda 
görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla bir durum çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışmanın 
katılımcılarını, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinden oluşan üç birinci 
sınıf seviyesi, üç ikinci sınıf seviyesi, üç üçüncü sınıf seviyesi ve üç dördüncü sınıf seviyesinde öğrenim 
gören toplam 12 öğrenci oluşturmuştur. Yapılan çalışmanın sonucunda, öğretmen adaylarının kodlama 
eğitimi konusunda düşüncelerinin sınırlı olduğu, kodlama eğitimi ana bileşenlerinden sadece problem 
çözme ve algoritmik düşünme kavramlarından bahsetmişlerdir. Ayrıca öğretmen adayları tarafından 
problem çözmenin ve algoritmik düşünme kavramlarının tüm bileşenleri ile değerlendirilmediği 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Literatürde yapılan çalışmalardan da görüldüğü gibi robotik kodlama öğrenciler üzerinde olumlu 
etkiler oluşturmaktadır. Bu nedenle Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programında 
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öğrenim görmekte olan öğrencilerin, kodlama eğitiminde robotik sistemlerin önemi hakkındaki görüş 
ve düşüncelerini belirlemek amacı ile bu çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir. Bu amaca ulaşmak 
için araştırmanın problemi “Gönen Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar 
Programcılığı Programında öğrenim görmekte olan öğrencilerin, robotik kodlama konusundaki görüş 
ve düşünceleri nasıldır?” şeklinde ifade edilmiştir. Araştırmanın alt problemleri aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir: 

1) Robotik programlama dersinde yapılan on bir adet uygulamayı öğrencilerin yapabilme 
durumu nedir?  

2) Öğrencilerin yaptıkları uygulamalar içerisinde en fazla beğendikleri uygulama hangisidir? 

3) Öğrenciler robotik programlama derslerinde yaptıkları uygulamalar ile yeni neler 
öğrenmişlerdir? 

4) Öğrencilerin yaptıkları uygulamalarla ilgili görüş ve düşünceleri nelerdir? 

5) Öğrencilerin robotik uygulamaların yapımı esnasında anlamakta zorlandığı konular oldu mu? 
Öğrenciler zorlandıkları konulara nasıl çözüm bulmuşlardır?  

6) Öğrencilerin Robotik Programlama dersinde yapmak istedikleri uygulamalar nelerdir? 

7) Öğrenciler geliştirdikleri robotik uygulamalarla, ilgili yarışmalara katılmak ister mi? 
İsterlerse bireysel olarak mı yoksa grup çalışması ile mi katılmak isterler? 

2. Yöntem  

2.1. Araştırmanın Modeli 

Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan bir durum çalışması olarak planlanmış ve 
yürütülmüştür. Durum çalışması, ‘nasıl’ ve ‘niçin’ biçiminde sorulan soruları temel alarak, 
araştırmacının kontrolünde olmayan bir olgu ya da herhangi bir olayı derinlemesine incelenmesine 
imkan sağlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek 2008). Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması 
desenine göre yürütülen araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak 
toplanmıştır. Nitel araştırmalar görüşme, gözlem ve doküman incelemesi gibi nitel bilgi toplama 
yöntemleri kullanılarak, algı ve olayları doğal ortamında gerçekçi ve bütüncül olarak ortaya koyup, bu 
sürecin izlenildiği araştırmalardır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi 
esnek olduğu ve zengin veriler toplanmasına olanak sağladığı için nitel araştırmalarda tercih 
edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008).  

2.2. Araştırmanın Katılımcıları 

Araştırmanın katılımcıları, amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile 
belirlenmiştir. Bu yöntemde, örneklemin problemle ilgili olarak belirlenen niteliklere sahip kişiler, 
olaylar, nesneler ya da durumlardan oluşturulması söz konusudur (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, 
Karadeniz ve Demirel, 2008). Katılımcıları belirlemek için robotik programlama dersini görmekte 
olmaları, ölçüt olarak alınmıştır. Katılımcılar, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen Meslek 
Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı ikinci sınıfında 
öğrenim gören 22 öğrencidir. Katılımcılara ait demografik özellikler Tablo 1 ile verilmiştir. 
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
 

 Cinsiyet Kadın Erkek Toplam 

Mezun Olduğu Lise 
Türü 

Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 

4 12 16 

Anadolu Lisesi 2 4 6 

 Toplam 6 16 22 

2.3. Verilerin Toplanması 

Çalışma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Görüşme 
formunda, katılımcıların cinsiyeti, mezun oldukları lisenin türü, mezun oldukları lisede öğrenim 
gördükleri bölüm, kişisel bilgisayarlarının olma durumu, sürekli kullandıkları internet bağlantısının 
olma durumu ile ilgili demografik soruların yanında öğrencilere, Robotik Programlama dersinde 
yaptıkları uygulama sayısı; yaptıkları uygulamalar içerisinde en fazla beğendikleri uygulama ismi; 
Robotik Programlama dersinde yeni öğrendikleri konu ismi; robotik uygulamalar hakkındaki görüşleri; 
robotik uygulamaların yapımı esnasında zorlandıkları konu olup olmadığı, eğer zorlandıkları konu varsa 
nasıl çözüm buldukları; daha önce robotik programlama kullanarak uygulamalar gerçekleştirme 
durumları; Robotik Programlama dersinde yapılan uygulamalardan farklı olarak hangi uygulamaları 
yapmak istedikleri; geliştirdikleri robotik uygulamalarla ilgili yarışmalara katılma istekleri, eğer 
yarışmalara katılmak isterlerse bireysel olarak mı yoksa grup çalışması ile mi katılma istekleri 
konularındaki görüş ve düşünceleri tespit etmek amacıyla sorular yöneltilmiştir. 

Geçerlik, nitel araştırma deseninin benimsendiği çalışmalarda araştırmacının araştırdığı konuyu 
objektif bir şekilde betimlenmesi biçiminde tanımlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Yapılan 
çalışmanın geçerliğinin sağlanması amacıyla görüşme formunda yazılan sorular, hazırlanma aşamasında 
robotik programlama ile ilgili literatürdeki araştırmalar incelenmiş ve sorular belirlendikten sonra 
robotik programlama dersini vermiş olan üç akademisyen tarafından incelenmiştir. Akademisyenlerden 
alınan geri dönütler sonrasında sorular düzenlenmiştir. Katılımcılarla yapılan görüşmeler yüz yüze 
gerçekleştirilerek, Microsoft Word programında yazılı metinlere dönüştürülmüştür. Daha sonra bu 
metinler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizi; görüşmeler sonrasında 
oluşan verilerin incelenerek kodlar haline getirildiği ve bu kodlara göre sınıflandırılan temaların 
özetlenerek yorumlandığı, görüşme yapılan kişilerin düşüncelerini yansıtmak için alıntılara yer verilen 
ve tespit edilen sonuçların neden-sonuç bağlamında açıklandığı analiz tekniğidir (Yıldırım ve Şimşek, 
2008).  

Yapılan çalışmanın güvenirliğini belirlemek amacıyla rastgele seçilen altı katılımcının görüşme 
formunda yer alan sorulara verdiği cevaplardan elde edilen veriler diğer araştırmacı tarafından da 
kodlanmıştır. Kodlayıcılar arasındaki uyuşumu tespit etmek amacıyla “Güvenirlik = Görüş birliği / 
(Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) x 100” (Miles ve Huberman, 1994) formülü kullanılmıştır. Buna göre, 
Güvenirlik=(49/53)x100=%92 olarak hesaplanmıştır. Kodlayıcılar arası uyuşum yüzdesinin 0,70 
değerinden büyük olması verilerin güvenir olduğunu göstermektedir (Miles ve Huberman, 1994). 

3. Bulgular 

Yapılan çalışmada araştırmanın katılımcıları ile gerçekleştirilen görüşmenin analizi sonrasında 
tespit edilen bulgulara bu bölümde yer verilmiştir. 

Araştırmanın birinci alt problemi “Robotik programlama dersinde yapılan on bir adet uygulamayı 
öğrencilerin yapabilme durumu nedir?” şeklindedir. Bu probleme cevap bulmak amacıyla katılımcılara 
“Robotik Programlama dersinde yapılan on bir adet uygulamanın kaç tanesini yaptınız?” sorusu 
yöneltilmiştir. Bu soruya katılımcıların verdiği cevaplar analiz edildiğinde katılımcıların yarısının 
uygulamaların tamamını yaptığı, 5’inin on uygulama yaptığı, 3’ünün dokuz uygulama yaptığı, 2’sinin 
sekiz uygulama yaptığı, 1’inin ise yedi uygulama yaptığı tespit edilmiştir. 
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Araştırmanın ikinci alt problemi “Öğrencilerin yaptıkları uygulamalar içerisinde en fazla 
beğendikleri uygulama hangisidir?” şeklindedir. Bu probleme cevap bulmak amacıyla katılımcılara “Bu 
uygulamalar içerisinde en fazla beğendiğiniz hangisiydi?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya 
katılımcıların verdiği cevaplar analiz edildiğinde katılımcıların 10’unun melodi uygulaması, 4’ünün seri 
port uygulaması, 3’ünün led yakma uygulaması, yine 3’ünün uygulamaların hepsi, 2’sinin flip-flop 
uygulaması, 1’inin potansiyometre uygulaması, yine 1’inin LDR uygulaması cevabını verdiği tespit 
edilmiştir. Melodi uygulaması cevabını veren öğrenciler “Notalarla ses çıkardığımız uygulama” 
(Katılımcı 1) şeklinde; seri port uygulaması cevabını veren öğrenciler “Renklere harf atayıp seri port 
ekranından girdiğimizde rengarenk yapması” (Katılımcı 3) şeklinde; hepsi cevabını veren öğrenciler 
“Hepsi birbirinden farklı deneyim sunduğundan kesin bir cevabım yok” (Katılımcı 9) şeklinde görüş 
belirtmişlerdir. 

Araştırmanın üçüncü alt problemi “Öğrenciler robotik programlama derslerinde yaptıkları 
uygulamalar ile yeni neler öğrenmişlerdir?” şeklindedir. Bu probleme cevap bulmak amacıyla 
katılımcılara “Robotik programlama dersinde yaptığınız uygulamalar ile yeni neler öğrendiniz?” sorusu 
yöneltilmiştir. Katılımcıların yeni öğrendiklerini ifade ettikleri konular ve görüş sayıları Tablo 2’de 
verilmiştir. 

Tablo 2. Katılımcıların yeni öğrendiklerini ifade ettikleri konular 
 

Konu ismi Görüş sayısı 

Devre bağlantısı 6 

Seri port kontrolü 1 

Elektronik devre elemanları 6 

Arduino kartı programlama 14 

Shift register entegresi 1 

7 Segment gösterge 1 
 

Tablo 2 incelendiğinde 14 katılımcının Arduino kartı programlama konusunu; 6’şar katılımcının 
devre bağlantısı ve elektronik devre elemanları konularını; 1’er katılımcının seri port kontrolü, shift 
register entegresi ve 7 segment gösterge konularını yeni öğrendiğini belirttiği görülmektedir.  

Araştırmanın dördüncü alt problemi “Öğrencilerin yaptıkları uygulamalarla ilgili görüş ve 
düşünceleri nelerdir?” şeklindedir. Bu probleme cevap bulmak amacıyla katılımcılara “Robotik 
uygulamalar hakkındaki görüşleriniz nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya katılımcıların verdiği 
cevaplar analiz edildiğinde katılımcıların 20’sinin eğlenceli, 11’inin bilgilendirici, 3’ünün öğretici, 1’er 
katılımcının ise pekiştirici, yaratıcı ve kabiliyet geliştirici cevabını verdiği tespit edilmiştir. 

Araştırmanın beşinci alt problemi “Öğrencilerin robotik uygulamaların yapımı esnasında 
anlamakta zorlandığı konular oldu mu? Öğrenciler zorlandıkları konulara nasıl çözüm buldular?” 
şeklindedir. Bu probleme cevap bulmak amacıyla katılımcılara “Robotik uygulamaların yapımı 
esnasında anlamakta zorlandığınız konular oldu mu?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya katılımcıların 
verdiği cevaplar analiz edildiğinde katılımcıların yarısı evet cevabını verirken diğer yarısı ise hayır 
cevabını vermiştir.  Evet cevabını veren katılımcılara ayrıca “Zorlandığınız konulara nasıl çözüm 
buldunuz?” ek sorusu da sorulmuştur. Katılımcıların uygulamaların yapımı esnasında anlamakta 
zorlandıkları konulara buldukları çözüm yolları ve görüş sayıları Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Katılımcıların zorlandıkları konulara buldukları çözüm yolları 

Cevap kategorleri Görüş sayısı 

Tekrar deneme 4 

Eğitimci desteği 7 

Araştırma 1 
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Tablo 3 incelendiğinde 7 görüşün eğitimci desteği, 4 görüşün tekrar deneme ve 1 görüşün ise 
araştırma ile zorlandığı konulara çözüm bulduğu şeklinde olduğu görülmektedir. Eğitimci desteği ile 
görüş bildiren öğrenciler “Eğiticiden yardım aldım” (Katılımcı 19) şeklinde; tekrar deneme cevabını 
veren öğrenciler “Tekrar tekrar denedim ve hatalarımı düzelttim” (Katılımcı 15) şeklinde; araştırma 
cevabını veren öğrenci ise “Ortak konular ile internetten ve eğiticiden destek alarak” (Katılımcı 12) 
şeklinde görüş belirtmiştir. 

Araştırmanın altıncı alt problemi “Öğrencilerin daha önce robotik programlama kullanarak 
uygulama geliştirme hakkındaki görüş ve düşünceleri nelerdir?” şeklindedir. Bu probleme cevap bulmak 
amacıyla katılımcılara “Daha önce robotik programlama kullanarak uygulamalar gerçekleştirdiniz mi?” 
sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya katılımcıların verdiği cevaplar analiz edildiğinde katılımcıların 17’sinin 
hayır ve 5’inin ise evet cevabını verdiği tespit edilmiştir. 

Araştırmanın yedinci alt problemi “Öğrencilerin daha farklı hangi konularda uygulama yapmak 
istedikleri hakkındaki görüş ve düşünceleri nasıldır?” şeklindedir. Bu probleme cevap bulmak amacıyla 
katılımcılara “Robotik programlama dersinde yaptığınız uygulamalardan farklı olarak hangi 
uygulamaları yapmak istersiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların yapmak istediklerini ifade 
ettikleri uygulama isimleri ve görüş sayıları Tablo 4’de verilmiştir. 

 
Tablo 4. Katılımcıların yapmak istedikleri uygulamalar 

 

Cevap kategorleri Katılımcı sayısı 

Robotik kollar 2 

LDR ile servo motor kontrolü 1 

Melodi uygulamaları 4 

Robotu hareket ettirme 3 

3 boyutlu yazıcı kullanımı 1 

Teknolojik ürünler tasarımı 1 

Cevap yok 10 
 

Tablo 4 incelendiğinde katılımcılardan 10’unun herhangi bir cevap vermediği, 4’ünün melodi 
uygulamaları, 3’ünün robotu hareket ettirme, 2’sinin robotik kollar ve 1’er katılımcının LDR ile servo 
motor kontrolü, 3 boyutlu yazıcı kullanımı ve teknolojik ürünler tasarımı cevaplarını verdiği 
görülmektedir.  

Çalışmanın katılımcılarına bu sorudan sonra “Geliştirdiğiniz robotik uygulamalarla ilgili 
yarışmalara katılmak ister misiniz?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya katılımcıların verdiği cevaplar 
analiz edildiğinde katılımcıların 17’sinin evet ve 5’inin ise hayır cevabını verdiği tespit edilmiştir. Bu 
soruya evet cevabını veren katılımcılara ek soru olarak “Katılacağınız çalışmaya bireysel olarak mı 
yoksa grup çalışması ile mi katılmak istersiniz?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya ise 15 katılımcı grup, 
1’er katılımcı ise bireysel ve hem bireysel hemde grup çalışması ile katılabileceğini ifade etmiştir. 

Çalışmanın katılımcılarına son soru olarak “Belirtmek istediğiniz başka görüş var mı?” sorusu 
sorulmuştur. Katılımcılardan 19’u herhangi bir ek görüş ve düşüncesi olmadığını, 3’ü ise görüş ve 
düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir; “Grup olarak sağlam ve mükemmel şeyler çıkacağını 
düşünüyorum” (Katılımcı 3), “Yapılan uygulamalar sonunda değerlendirme aşamasının olması ve 
herkesin bireysel bir ürün programlayabilmesi” (Katılımcı 12), “Daha fazla geliştirilmesi lazım” 
(Katılımcı 13). 
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4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı programı ikinci sınıfında öğrenim 
görmekte olan öğrencilerin, robotik kodlama konusundaki görüş ve düşünceleri belirlenmiştir. Elde 
edilen bulgulara göre, öğrencilerin Robotik Programlama dersinde yapılan uygulamaları yapma oranının 
%91,31 olduğu görülmüştür. Bu bulguya göre Robotik Programlama dersini almakta olan öğrencilerin 
derse katılım sağlayarak verilen uygulamaları yaptıkları sonucu çıkarılabilir.  

Öğrencilerin en fazla beğendikleri (10 kişi) uygulama olarak melodi uygulaması olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. “Müziği seviyorum bu yüzden notalarla ses çıkarttığımız uygulama” (Katılımcı 1)’ in ifade 
ettiği gibi öğrencilerin günlük yaşamlarında müziğe ilgi duymalarını melodi uygulamalarını daha fazla 
beğenmelerini sağlamış olabilir. 

Öğrencilerin çoğunluğu (14 kişi) Arduino kartı programlamayı yeni öğrendiğini belirtmiştir. 
Bilgisayar Programı öğrencileri çoğu dersinde soyut süreçler ile programlama yapmaktadırlar. Robotik 
programlama dersi ile soyut olarak öğrendikleri kodları Arduino kartı programlayarak somut bir şekilde 
görmektedirler. Bu durumunda öğrencilerin daha kalıcı bir kodlama eğitimi aldıklarını göstermektedir. 

Öğrencilerin çoğunluğu (20 kişi) Robotik Programlama dersinde yaptıkları uygulamaları 
eğlenceli bulduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca öğrenciler bu eğitim ortamının bilgilendirici, yaratıcı ve 
kabiliyetlerini geliştirici olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların görüşlerinin tamamının olumlu 
düşüncelerden oluşması öğrenme ortamından memnun olduklarını göstermektedir. Öğrencilerden elde 
edinilen veriler doğrultusunda robotik programlama dersinin eğlenceli bir öğrenme ortamı ile kodlama 
eğitimine katkı sağladığı görülmektedir. 
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Mesleki Eğitimde Robotik Kodlama Uygulamaları ve Yeni Yaklaşımlar 

Ahmet AKKAYA1, Muhammet ARUCU2, Alpaslan SEREL3 

Özet 

Günümüz teknolojisinin gelişmesiyle birlikte robotik cihazlar oldukça popüler hale gelmiştir. Bu 
cihazların popüler olmasının en önemli sebebi endüstriyel, operasyonel, tıp, sağlık, sibernetik, hobi ve 
eğlence sektörü gibi birçok alanda kullanılarak hem işgücü hem de zaman açısından ekonomik olduğu 
söylenebilir. Robotik uygulamaların birçok alanda kullanılmasıyla birlikte mesleki yeterliklerin de geniş 
tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre geliştirilmesini 
zorunlu hale getirmektedir. Dünyada birçok eğitim kurumunda program çalışmaları kapsamında yapılan 
literatür tarama ve inceleme çalışmaları sonucunda robotik programlama laboratuvarları kurma yönünde 
eğilimler olmaktadır. Bu bağlamda çalışmamızda ilgili literatürler incelenmiş ve mesleki eğitimde 
robotik uygulamaların kullanılmasının önemine dikkat çekilmiştir. 

Çalışmamızda uluslararası düzeyde meslek elemanlarından beklenen çeşitli araştırmalara 
dayanılarak ve tespit edilen sonuçlara göre mesleki eğitimde kullanılan robotik uygulamaların 
kullanılmasının önemini ortaya koyulmuştur. Bu bağlamda yapılan araştırmada mesleki eğitimde 
robotik uygulamalar kullanılarak yapılan eğitimde, robot tasarımlarının mantıksal düşünme becerilerini 
harekete geçirmeye etkisi, geliştirilen uygulamalarda görevleri yerine getirmek amacıyla öğrencilerin 
analitik düşünme becerilerine etkisi, robotun hareket yönü ve koordinatı ile algılayıcılar kullanılarak 
fiziksel büyüklükleri ölçerek bunları günlük yaşantımızdaki sorunları çözebilmeye etkisi incelenmiştir.  
Ayrıca yapılan araştırmada robotik uygulamaları geliştirme sürecinde mühendislik tasarım adımları ve 
matematiksel bilgilerin kullanılmasından bahsedilerek araştırma sonunda robotik uygulamaların önemi 
vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: robotik, kodlama, mesleki eğitim, mesleki yeterlik. 

JEL Kodları: C80, L63, O31 

 

Robotic Coding Applications and New Approaches in Vocational Training 

Abstract 

With the development of today's technology, robotic devices have become very popular. The most 
important reason that these devices are popular is that they can be used in many fields such as industrial, 
operational, medical, health, cybernetics, hobby and entertainment sectors and it can be said to be 
economical in terms of both labor and time. With the use of robotic applications in many areas, 
professional competencies are based on broad-based knowledge, skills and attitudes and necessitate the 
development of programs accordingly. As a result of literature surveys and studies carried out within 
the scope of program studies in many educational institutions around the world, there are tendencies to 
establish robotic programming laboratories. In this context, the related literature is examined and the 
importance of using robotic applications in vocational education is emphasized. 

In our study, the importance of the use of robotic applications used in vocational education has 
been revealed based on various researches expected from professional staff at international level and 
according to the results determined. In this research, the effect of robot designs on activating the logical 
thinking skills in the education using robotic applications in vocational education, the effect of the 
students on analytical thinking skills in order to fulfill the tasks in the developed applications, the effect 
of the robot on measuring the physical dimensions by using the motion direction and coordinate and the 
sensors to solve the problems in our daily lives. It was investigated. In addition, engineering design steps 

                                                           
1 Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Bandırma Onyedi Eylül University, Bandırma, Turkey, marucu@bandirma.edu.tr 
2 Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Bandırma Onyedi Eylül University, Bandırma, Turkey, aakkaya@bandirma.edu.tr 
3 İktisat Bölümü, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bandırma, Türkiye, aserel@bandirma.edu.tr 



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 
 

76 
 

and the use of mathematical knowledge in the process of developing robotic applications were 
mentioned and the importance of robotic applications was emphasized. 

Keywords: robotics, coding, vocational training, professional qualification, Industry 4.0 

JEL Codes: C80, L63, O31 

1. Giriş 

Günümüzde her yaş grubuna hitap eden robotik cihazlar gerek kullanım alanlarının çeşitliliği 
gerekse uygun maliyetlerle erişilebilir olması bakımından oldukça popular hale gelmiştir. Robotik 
cihazların popüler olmasıyla birlikte robotik kodlama kavramı ortaya çıkmıştır. Kodlama; bir problemin 
programlama dili kullanılarak çözüme kavuşturulmasıdır (Van-Roy ve Haridi, 2004). Problemin 
çözüme kavuşturulması için ilk etapta problem tanımlanmalı daha sonra sıralı ve mantıksal adımlarla 
ifade edilmelidir. Karşılaşılan problemlerin çözümlebilmesi için uygulanması gereken adımların 
mantıksal ve sıralı olarak belirlenmesine algoritma denir (Kalaycı, 2012). Kodlama eğitimine geçmeden 
önce mutlaka algoritmanın bilinmesi gerekmektedir. Algoritma yazıldıktan sonra hangi tip ürünün 
kullanılacağının belirlenmesi gerekmektedir. Eğitim kurumu seviyesine göre, öğrencilerin göstermesi 
gereken beceri ile kullanılan yazılım ve robotik uygulama araçları Tablo 1 ile verilmiştir. 

Tablo 1. Okul seviyesine göre kullanılan yazılım ve robotik uygulama araçları 

Okul 
Seviyesi 

Beceri Yazılım Robotik Uygulama Araçları 

Okul Öncesi Küçük parçalara ayırmak Scratch JR ve Code.org BeeBots ve KIBO 

İlkokul Blog tabanlı programlama 
araçlarını kullanmak. 

Scratch JR, Code.org, 
Scratch 

Sphero, Dash & Dot, 
LEGO WeDo 

Orta okul 

Blog tabanlı programlama 
araçlarını kullanarak, gelişmiş 
düzeydeki programlara çeşitli 
bloglar eklemek. 

Scratch, Scratch ile 
programlanabilen robotlar, 
AppInventor, Kodu Oyun 
Laboratuvarı, Flip Boom 
Klasik, Crazytalk. 

Lego Mindstorms 

Lise Metin tabanlı programlama 
araçlarını kullanmak. 

Buton ile led kontrolü 
yapmak, Potansiyometre ile 
led kontrolü yapmak, seri 
port üzerinden 
haberleşmek, Bluetooth ile 
iletişim kurmak, analog 
sinyal okumak, 7 parçalı 
gösterge kullanmak. 

Ardunio 

Üniversite 
Gerçek hayattaki ihtiyaçlara 
yönelik programlama 
yapabilmek. 

Kodu Game Lab ve Unity 
ile oyun yapmak, App 
Inventor ile mobil 
uygulama yapmak, Robotik 
ile LabView uygulama 
yapmak, Swift ile iOS 
uygulama yapmak, C # ile 
masaüstü uygulaması 
yapmak, Php veya Asp.Net 
ile web uygulaması yapmak 

Raspberry Pi 

 

Tablo 1 incelendiğinde İlk ve ortaokul seviyesinde genellikle BeeBots, KIBO, Sphero, Dash & 
Dot, LEGO, WeDo ve Lego Mindstorms gibi robotik uygulama araçları kullanılarak, öğrencilerin bu 
araçları küçük parçalara ayırması, blog tabanlı programlama araçlarını kullanarak, gelişmiş düzeydeki 
programlara çeşitli bloglar eklemesi beklenmektedir. Lise seviyesindeki öğrencilerin ise, Arduino ismi 
verilen elektronik bir kart ile metin tabanlı programlama işlemlerini yapmaları beklenmektedir. 
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Şekil 1. Arduino ile karaşimşek uygulaması 

 

 
 

Şekil 1’de Arduino kart ile yapılan bir uygulama görülmektedir. Arduino kart ile çok çeşitli 
uygulamalar yapılabilmektedir. Örneğin, led yakma, buton ile led kontrolü, seri port üzerinden 
haberleşme, bluetooth ile iletişim, analog sinyal okuma, renk okuma, 7 segment display kullanımı, 
analog sinyal üretme, DC motor sürme, servo motor kontrolü, uzaklık ölçümü, trafik lamba 
uygulamaları, çarpmayan robot yapımı, bluetooth kontrollü araç yapımı, lazerli güvenlik devresi, kesme 
kontrolü, kablosuz haberleşme ve Ethernet kullanımı gibi uygulamalar yapılmaktadır. 

Üniversite seviyesindeki öğrencilerin ise, Rasperry Pi ismi verilen bir bilgisayar ile gerçek 
hayattaki ihtiyaçlara yönelik programlama yapabilmeleri beklenmektedir. Rasberry Pi kullanılarak, 
kameralı Wi-Fi Robot, nesne tanımlama, Windows 10 IoT core ile led yakma, vpn router yapımı, 
Ethernet modülü kullanımı ve FM verici yapımı gibi uygulamalar gerçekleştirilebilmektedir. 

1.1. Problem Durumu 

Son zamanlarda kodlama eğitimi ve robotik programlama laboratuvarları kurma yönünde 
eğilimlerin arttığı görülmektedir. Bu sebeple, “Mesleki eğitimde robotik uygulamaların kullanılmasının 
önemi nedir?” sorusu bu çalışmanın ana problemini oluşturmaktadır. Ayrıca çalışmanın alt problemleri 
aşağıda verilmiştir. 

1. Kodlama eğitiminde kullanılan robotik uygulamalar nelerdir? 
2. Kodlama eğitimi ve robotik uygulamalarla ilgili yapılan çalışmalar nelerdir? 
3. Mesleki eğitimde robotik uygulamaların önemi nedir? 

1.2. Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmada, robotik kodlama öğretiminde okul seviyelerine göre kullanılan robotik kodlama 
yazılımları ve uygulamaları tanıtılarak, literatürde yer alan robotik alanında yapılan uygulamalar 
incelenmiştir. Yapılan çalışmanın amacı, robotik kodlama literatürünün incelenerek, mesleki eğitimde 
robotik uygulamaların geliştirlmesi ve robotik kodlamanın önemine dikkat çekmektir. 

2. Yöntem 

Bu araştırmanın yöntemi mesleki eğitimde kullanılan robotik uygulamalara yönelik literatür 
taramasına bağlı olan tanımlayıcı bir çalışmadır. Yapılan literatür taraması sonucunda ortaya çıkan 
veriler araştırmacılar tarafından değerlendirilerek betimsel bir yaklaşımla yorumlanmıştır. Eğitim 
kurumları, toplumun hızla değişen taleplerine ayak uydurmak için kendi programlarını yenilemek 
zorundadır. Yeni eğitim yaklaşımları diğer eğitim veren kurumlarla yarışmak için gereklidir.  Eğitim 
sistemindeki iç süreçler, öğrencilere layıkıyla hizmet etmek için daha hızlı, daha iyi ve daha ucuz olacak 
şekilde düzenlenmelidir (Westera, 2005).  
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Çakır (2008) tarafından, üzerindeki eyleyiciler ve algılayıcılar vasıtasıyla içinde bulunduğu 
ortama göre yarı otonom bir şekilde tekerlekleri vasıtasıyla hareket eden mobil bir robot ile robotun 
üzerindeki algılayıcılar ve kamera vasıtasıyla elde edilen veriler üzerinde işlemler yapan bir masaüstü 
bilgisayar ile görüntü işleme tabanlı bir haritalama algoritması geliştirilmiştir. Yapılan çalışmada, mobil 
robot, kullanılan bilgisayara kablosuz olarak radyo frekans hattı ile bağlanarak ve üzerindeki 
algılayıcılardan aldığı verileri bilgisayara aynı anda göndermektedir. Robottan alınan veriler 
bilgisayarda analiz edilerek gerek duyulduğunda tekrar robota komut verilebilmektedir.  

Ersoy, Madran ve Gülbahar (2011) tarafından, öğrencilere kodlama konusunda beceriler 
kazandırarak, seçilen programlama dilinin öğrenilmesini kolaylaştırarak, öğrencilerin motivasyonlarını 
yükseltmek ve başarılarını arttırmak amacıyla öğretim süreci boyunca robotik programlama teknikleri 
kullanılan bir çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmaya göre robotik programlama etkinlikleri ile kodlama 
sürecinin öğrencilerin daha fazla ilgilerini çektiği, yapılan öğretim etkinliklerinde öğrencilerin konuları 
daha fazla anlamlandırdıkları, rekabet ve takım çalışması gibi yeni öğrenme kuramlarına dayanan 
yöntemlerin kullanılmasına olanak sağladığı belirtilmiştir. Özellikle gelişen teknoloji ile birlikte son 
zamanlarda öğrenciler için erişimi kolaylaşan ve fiyatları ucuzlayan robot ve robot ekipmanlarının 
kodlama konularının öğretiminde gerekli becerilerin kazanılmasına önemli katkılar sağlayacağı 
belirtilmiştir. 

Deniz ve Çakır (2012) tarafından, endüstriyel robotların yaygın olarak kullanıldığı kamera 
destekli gerçek zamanlı robotik al-bırak uygulamalarda sistemin kinematik güvenliğini sağlanması için 
matematiksel bir model geliştirilmiştir. Bu matematiksel model için nesnenin konum verisi kamera 
tarafından elde edilmekte ve bu veri robotun hedef verisine dönüştürülme işlemi tasarlanmış bir kontrol 
sistemi yardımı ile gerçekleştirilmektedir. 

Özkan, Karayel, Atalı ve Gökbayrak (2017) tarafından eldivene monte edilen esneklik 
algılayıcıları vasıtasıyla insan elinden aldığı konum bilgisine göre mekatronik sistemli robotik elin 
kontrolünü gerçekleştiren bir çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmada insanın el parmakları ile yaptığı 
açısal hareketlerin algılayıcılar ile algılanarak bir mikrodenetleyici vasıtasıyla işlenmesi akabinde servo 
motorlar vasıtasıyla robot elin kontrolü gerçekleştirilmiştir. 

Numanoğlu ve Keser (2017) tarafından, Makeblock firması tarafından üretimi yapılan ve 
geliştirilen, mBot - STEM Educational Robot Kit platformunun robotik kodlama öğretiminde 
kullanılabilirliğini belirlemek amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmaya göre, mBlock 
kodlama ortamı ve mBot robot kullanılarak kodlama öğretiminde; döngü konuları, koşul ifadeleri, 
fonksiyon ve alt programlar, değişken veri tipleri, liste bileşenleri ve dizi konuları gibi programlamanın 
temel konularını kapsayan uygulamaların öğrenciler tarafından kolaylıkla oluşturularak kullanılabildiği 
tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmacılar tarafından, kodlama öğretiminde robot kullanılması ile 
öğrencilerin soyut kavramları kolaylıkla somutlaştırdıkları ve yazdıkları programların etkisini robot 
üzerinde hızlıca gördükleri belirtilmiştir. Bu nedenle yapılan araştırmada öğrencilerin problem çözme 
ve bilgi-işlemsel düşünme becerilerini daha kolay ve hızlı bir şekilde geliştirilebilecekleri belirtilmiştir. 

 Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde, robotik cihazlar kullanılarak araştırmacıların 
ortaya yeni ürünler çıkardığı görülmektedir. Ayrıca kodlama öğretiminde robotik cihazların kullanılması 
ile öğrencilerin soyut olan kodlama kavramlarını somutlaştırdıkları görülmüştür. Sonraki bölümde 
literatürde yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkan tartışma, sonuç ve önerilere yer verilecektir. 

3. Tartırşma, Sonuç ve Öneriler 

Çalışmamızda literatürde yapılan araştırmalara dayanılarak ve tespit edilen sonuçlara göre 
mesleki eğitimde robotik uygulamaların geliştirilmesinin ve bu uygulamaların kodlama öğretiminde 
kullanılmasının önemi ortaya koyulmuştur. Bu bağlamda yapılan araştırmada mesleki eğitimde robotik 
uygulamalar kullanılarak yapılan eğitimde, robot tasarımlarının mantıksal düşünme becerilerini 
harekete geçirmeye katkı sağladığı, geliştirilen uygulamalarda görevleri yerine getirmek amacıyla 
öğrencilerin analitik düşünme becerilerine katkı sağladığı, robotun hareket yönü ve koordinatı ile 
algılayıcılar kullanılarak fiziksel büyüklükleri ölçerek bunları günlük yaşantımızdaki sorunları 
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çözülmesine katkı sağladığı, robotik uygulamaları geliştirme sürecinde mühendislik tasarım adımlarının 
kullanılması bu adımların öğrenilmesine katkı sağladığı, matematiksel bilgilerin kullanılması bu 
becerilerin geliştirilmesine katkı sağladığı tespit edilmiştir. 
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Lojistikte Lisans Eğitimi Veren Üniversitelerin Lojistik Etkinliklerinin İçerik Analizi İle 
Değerlendirilmesi 

Ramazan ERTURGUT1, Hayrullah ALTINOK2 

Özet 

Globalleşen Dünyada lojistiğin olmadığı bir dünya düşünmek imkânsızdır. Lojistik bu önemini 
gittikçe artırmakta ve birçok insanı bu alana yönlendirmektedir. Bu kadar önemli bir sektör için eğitimli 
uzman kişiler yetiştirmekte elbette üniversitelere düşmektedir. Dünyanın neredeyse bütün ülkelerinde 
lojistik eğitimi veren üniversiteler mevcuttur. Ülkemizde de özellikle son yıllarda daha çok artan lojistik 
bölümleri görülmektedir. Lojistik eğitiminin, sadece derslerde alınan temel eğitimle yapılamayacağını 
düşünen birçok üniversite farklı uygulamalara yönelmiştir. Bu uygulamalardan bir tanesi olan lojistik 
etkinlikler eğitim alanları için önemli bir faaliyettir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de lojistik lisans 
eğitimi veren üniversitelerin, lojistik alanında yaptığı etkinliklerin sayılarını belirleyerek çıkan 
sonuçlara göre üniversitelere çeşitli öneriler sunmaktır. Araştırma sonucunda ülkemizde bulunan 
üniversitelerin genellikle etkinliklerde yetersiz kaldığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Lojistik Eğitimi, Lojistik Etkinlikler 

JEL Kodları: I21, L80, L89 

 

Evaluation of Logistics Activities With Content Analysis of Universities Giving Undergraduate 
Education in Logistics 

Abstract 

It is impossible to imagine a world without logistics in a globalizing World. Logistics increasing 
this importance more and more and directs many people to this field. For such an important sector like 
this, educating trained specialists of course falls to universities. In almost all countries of the world there 
are universities providing logistics education. In our country as well, there are logistics departments, 
increasing especially in recent years. Many universities that think logistics education cannot be done 
only with the basic education taken in the course have turned to different applications. Logistic activities, 
one of these applications, is an important activity for the people educating. The aim of this study, 
universities which gives logistics undergraduate education in Turkey determini the number of activities 
in the field of logistics and according to the results introduce various recommendations to universities. 
As a result of the research, it is seen that the universities in our country are generally insufficient in 
activities. 

Keywords: Logistics, Logistics Education, Logistics Activities 

JEL Codes: I21, L80, L89 

1.Giriş 

Kökleri insanlık tarihinin ilk başlarına dayanan fakat yirminci yüzyılda bir kavram olarak ortaya 
çıkan “Lojistik” en önemli maliyet kalemlerinden biri olma ve avantaj sağlamak gibi özelliklerinden 
dolayı önemini yadsınamayacak bir şekilde artırmaya devam etmektedir.   

Eğitim açısından lojistiğe bakıldığında ön lisans programları genel olarak özel sektörde 
çalışabilecek donanımlara sahip insanları yetiştirmek amacıyla hareket etmektedir. Lisans programları 
bu alanda ön lisans mezunlarına göre daha uzman, orta seviye ve daha alt seviyelerde yönetici rolünü 
üstlenebilecek, lojistik planlama yapabilecek ve lojistik faaliyetleri uygulayabilecek insanlar yetiştirmek 
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için çabalamaktadır. Lisansüstü ve daha üst seviyelerde eğitim veren programlarda ise lojistik alanında 
uzman, kurum ve kuruluşların yönetiminde orta ve yüksek seviye pozisyonlarda görev yapabilecek ve 
lojistik alanında akademik kariyer sahibi olabilecek kişiler eğitmek istemektedir (Bali vd., 2016). 

Bu çalışma lojistik eğitimi veren üniversitelerin lojistik alanında yaptıkları etkinlik sayılarını 
tespit etmek ve çıkan sonuca göre kurumlara çeşitli öneriler sunmak amacıyla yapılmıştır. Lojistik 
alanında yapılan etkinliklerin analizi daha önce literatüre girmemiş olduğundan bu çalışmanın gerekli 
olduğu düşünülmektedir. 

2. Literatür Taraması 

Lojistik eğitiminin önemi kabul edilmiş ve çeşitli eğitim kurumları tarafından ilgi odağı haline 
gelmiş bir alandır. Lojistik eğitimi konusunda daha önce yapılan akademik çalışmalara bakıldığında ise 
son yıllarda artış eğiliminde olduğu görülmektedir.  

Tablo 1. Lojistik Eğitimi Çerçevesinde Literatür Taraması 

Yazar Yıl Araştırma 
Lancioni, R., 
Forman, H. ve 
Smith, M. F. 2001 

ABD'de yer alan 93 üniversite ve kolejin katıldığı çalışmada, üniversite ve kolejlerde 
lojistik eğitiminin karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların lojistiğe etkisi araştırılmıştır. 

Chun, Y. Ve Wu, J.  2007 
Dünyanın farklı noktalarında lojistik eğitimi veren 217 akademik birimin ders müfredatı 
tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Erturgut, R. 2011 

Türkiye'de bulunan ve lojistik ön lisans eğitimi veren meslek yüksekokullarının 
akademisyen profili ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmada rastgele seçilen 13 
üniversitenin web sitesi taranmış ve eksik bilgiler için telefonla iletişime geçilmiştir. 

Bölsche, D., 
Klumpp, M. ve 
Abidi, H. 2013 

İnsani lojistik alanında eğitim becerileri ve yeterlilikleri ölçülmeye çalışılmıştır. Bunun 
yanında uluslararası eğitim programları için becerilerin ve yeterliliklerin nasıl 
geliştirilebileceği ile ilgili öneriler sunulmuştur. 

Lutz, H. ve Birou, L. 2013 

Lisans ve lisansüstü eğitim olmak üzere 118 lojistik programının geniş kapsamlı analizi 
yapılmıştır. Bu anlamda dersler, sınavlar, projeler ve ödevler lojistik eğitiminin 
gereksinimleri düşünülerek araştırılmıştır. 

Goffnett, S. P., 
Helferich, O. K. ve 
Buschlen, E. 2013 

İnsani yardım lojistiği eğitiminin gerekliliğini ve geliştirmek için yapılabilecekler 
araştırılmıştır. Bunun yanında insani yardım lojistiğinin hizmet öğrenmeye nasıl entegre 
edilebileceği tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Çetinkaya, C. 2014 

Türkiye'deki lojistik eğitimi veren meslek yüksekokullarında eğitim alan öğrencilerin eğitim 
öncesidüşünceleri, aldığı eğitim kalitesi ve eğitim sonrası hakkında düşünceleri sorularak 
lojistik eğitiminde yaşanan sorunlara öneri sunulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda lojistik 
programından mezun olan 87 öğrenciye anket yapılmıştır. 

Bozyiğit, S. 2016 

Türkiye'de lojistik lisans eğitimi veren 39 üniversite programı ders kataloğu zorunlu ve 
seçmeli olarak belirtilip ayrıştırılmıştır. Çıkan sonuçlar ve nedenleri 16 akademisyene mail 
yoluyla sorularak değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Çıkmak, S. 2016 

Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde lojistik eğitimi veren üniversiteler 
ve bu üniversitelerin ders dağılımı verilmiştir. Ayrıca lojistik eğitiminin güncel durumu 
verilmiş ve gelecekte daha kaliteli eğitim verebilmek için yapılabilecekler araştırılmıştır. 

Bali, Ö., Enisoğlu, İ. 
ve Sezer, F. 2016 

Türkiye'de lojistik alanında eğitim veren yüksek lisans ve doktora programlarının ders 
içerikleri, akademisyenlerin sayısı ve eğitim geçmişleri değerlendirilmiştir.  

Lau, Y. Y., Ng, A. 
K. Y., Tam, K. C. ve 
Chan, E. K. K. 2018 

Hong Kong'da yapılan araştırmada 187 öğrenciye anket yapılarak öğrencilerin eğitimde 
denizcilik lojistiği ve tedarik zinciri alanlarını seçme nedenleri araştırılmıştır. 

Üniversitelerin lojistik etkinlikleri ile ilgili literatürün eksikliği fark edilmektedir. Bu durum 
yapılan çalışmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

3. Yöntem 

Bu çalışmada içerik analizi kullanılarak üniversitelerin web siteleri lojistik alanında yapılan 
etkinlikler kapsamında taranmıştır. İçerik analizi, bir konu hakkındaki dokümanlarda herhangi bir 
kelime, cümle, paragraf, kavram gibi birimler kullanılarak elde edilen bir bilgi veya mesaj gibi durumları 
inceleyip sayısallaştırmaya ve analiz edilerek yorumlanmasına yarar. (Karagöz, 2017: 602-603) 
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Üniversiteler “YÖK Lisans Atlası” resmî web sitesinde yer alan “Lisans Programı Seç” arama 
motoruna “Lojistik” kelimesi taranarak tespit edilmiştir. Ayrıca Türkiye’deki bütün üniversitelerin web 
siteleri tek tek taranarak lojistik programları tespit edilmiştir. Fakat bu programlar aktif olmadığı için 
değerlendirilmeye alınmamıştır. Bunun yanında lojistik alanında uzaktan eğitim veren üniversitelerde 
değerlendirilmeye alınmamıştır. 

Çalışmada tespit edilen üniversitelerin URAP (University Ranking by Academic Performance) 
sırlamalarındaki yeri belirtilmiştir. Bu sıralamada son yıllarda kurulmuş olmak gibi çeşitli nedenlerden 
dolayı yer almayan üniversiteler de sıralamanın sonunda belirtilmiştir. 

Üniversitelerin web sitelerinde 1 Ocak 2018 tarihinden 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılan, 
adında veya açıklamasında lojistik faaliyetlerin yer aldığı etkinlikler tespit edilmiştir. Bu tespit sırasında 
bölümlerin kendi web sitelerinde veya bölümün bulunduğu fakülte/yüksekokul web sitelerinde haberler, 
etkinlikler ve duyurular başlığı altında yer alan etkinlikler incelenmiştir. Lojistik faaliyetlerle ilgili 
olmayan, farklı disiplinlere hitap eden ve öğrencilerle lojistik sektörü paydaşları arasında etkileşim 
yaratmayan etkinlik veya çalışmalar değerlendirmeye alınmamıştır.  

4. Bulgular 

Türkiye’de adında “lojistik” kelimesi geçen 8 farklı lisans bölümü tespit edilmiştir. Bu 
bölümlerden en fazla bulunanı “Uluslararası Ticaret ve Lojistik” olduğu görülmektedir. Lisans 
bölümlerinin Üniversitelerde bulunma sayıları ve toplam bölüm sayısı Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Türkiye’de Lojistik Alanında Açılmış Bölümler ve Bulunma Sıklığı 

 
Bölüm Adı Üniversitelerde Bulunma Frekansı 
Lojistik 2 
Lojistik Yönetimi 6 
Ulaştırma ve Lojistik 1 
Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi 1 
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 11 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 33 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi 6 
Uluslararası Lojistik Yönetimi 4 
Toplam 64 

Türkiye’de Lojistik adı altında eğitim veren toplam 62 üniversite vardır. Bu üniversitelerden 2 
tanesinde Lojistik eğitimi veren ikişer program vardır. Tablo 3’te Bu üniversitelerin adı, URAP 
dereceleri, bünyesinde bulunan bölüm adı, lojistik alanında yapılan etkinlik sayısı ve bu sayının toplam 
etkinlik sayısı içindeki oranı verilmiştir.
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Tablo 3. Türkiye’de Lojistik Eğitimi Veren Üniversitelerin URAP Dereceleri, Lojistik Bölüm 
İsimleri, Lojistik Alanında Yaptıkları Etkinlik Sayıları ve Etkinlik Sayılarının Toplam Etkinlik 

Sayısına Oranı 

URAP 
Derecesi 

Üniversite Bölüm 
Yapılan 
Etkinlik 
Sayısı 

Yapılan Etkinlik 
Sayısının Toplam 
Etkinlik Sayısına 
Oranı 

3 İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik 7 5,7% 
19 Dokuz Eylül Üniversitesi Lojistik Yönetimi 0 0,0% 
23 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 8 6,5% 
27 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2 1,6% 
31 Gaziantep Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 0 0,0% 
39 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi 0 0,0% 
40 Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 0 0,0% 
44 Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 3 2,4% 
46 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 0 0,0% 
48 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 1 0,8% 
49 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 0 0,0% 
51 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2 1,6% 
53 Necmettin Erbakan Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi 7 5,7% 
54 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 1 0,8% 
55 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 1 0,8% 
56 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2 1,6% 
60 İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi 0 0,0% 
61 Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2 1,6% 
63 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 0 0,0% 
65 Harran Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 0 0,0% 
66 Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2 1,6% 
67 Hitit Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi 1 0,8% 
70 Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 13 10,6% 
71 Afyon Kocatepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi 3 2,4% 
72 Bahçeşehir Üniversitesi Lojistik Yönetimi 2 1,6% 
76 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi 2 1,6% 
84 Kadir Has Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 0 0,0% 
85 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2 1,6% 
87 Kafkas Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 0 0,0% 
90 İzmir Ekonomi Üniversitesi Lojistik Yönetimi 1 0,8% 
94 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 1 0,8% 
95 Giresun Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 0 0,0% 
96 Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi 3 2,4% 
98 Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi 0 0,0% 
99 Bartın Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 0 0,0% 
103 Işık Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi 0 0,0% 
104 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi 0 0,0% 
106 İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 1 0,8% 
107 İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 0 0,0% 
110 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lojistik Yönetimi 1 0,8% 
112 Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi 2 1,6% 
113 Altınbaş Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi 0 0,0% 
114 İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 0 0,0% 
115 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 0 0,0% 
116 İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 1 0,8% 
117 Uşak Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 2 1,6% 
119 KTO Karatay Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 0 0,0% 
124 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 0 0,0% 
129 Piri Reis Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 0 0,0% 
134 Çağ Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 6 4,9% 
138 Kırklareli Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 10 8,1% 
140 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 0 0,0% 
141 Beykent Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 0 0,0% 

143 İstanbul Gelişim Üniversitesi 
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 9 7,3% 
Lojistik 7 5,7% 

148 Toros Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 0 0,0% 
151 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4 3,3% 

157 Nişantaşı Üniversitesi 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 0 0,0% 
Lojistik 0 0,0% 

 Beykoz Üniversitesi Lojistik Yönetimi 1 0,8% 
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 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2 1,6% 
 Tarsus Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 9 7,3% 
 Kayseri Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2 1,6% 
 İstanbul Kent Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 0 0,0% 
Toplam 62 64 123 100% 

Çalışmada etkinlik sayılarına göre lojistik alanında hiç etkinlik yapmamış toplam 29 bölüm 
bulunduğu tespit edilmiştir. Bir etkinlik yapan bölüm sayıları 10 ve iki etkinlik yapan bölümlerin toplam 
sayısı 12’dir. Bu verilerden de anlaşılacağı gibi en fazla iki etkinlik yapan bölümlerin sayısı 51’dir. Bu 
sayı toplam bölüm sayılarının %79’unu oluşturmaktadır. Toplam on ve üstü etkinlik yapan bölümlerin 
sayısı sadece 2 olarak görülmüştür. Bölümlerde yapılan en fazla etkinlik sayısı 13 olarak görülmektedir.  

5. Sonuç 

Lojistiğin insan ihtiyaçları için en önemli süreçlerden birisi olduğu günümüzde üniversitelerin bu 
önemli sektör için uzman kişiler yetiştirmesi gerekliliği ortadadır. Lojistik eğitimi sosyal alanlarda 
görülse de diğer alanlarla da etkileşimi yüksektir. Bu yüzden sadece sosyal alanların birçoğunda ki gibi 
teori eğitimi olarak görülmemelidir. Öğrenciler teorik eğitimin yanında lojistik faaliyetleri uygulayan 
ve uzmanı olan insanlarla bir araya gelerek onların bilgi birikiminden ve düşüncelerinden faydalanmalı 
veya lojistik faaliyetlerini uygulandığı yerde gözlemlemeli veya uygulaması gerektiği düşünülmektedir.  

Lojistik alanında ülkemizde eğitim veren birçok üniversiteye ulaşılmıştır. Elde edilen verilere 
göre üniversitelerin etkinlik sayılarında ciddi oranda eksiklik olduğu düşünülmektedir. Lojistiğin ve 
lojistik eğitiminin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu yüzden lojistik eğitim veren bölümlerin lojistik 
etkinliklerine daha fazla önem vermesi gerektiği, öğrencilere lojistik faaliyetleri yerinde göstermesi ve 
sektör paydaşlarıyla bir araya getirmesi gerektiği düşünülmektedir.  
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Dış Ticaret Verileri Üzerinden Bandırma’ nın İthalat ve İhracat Potansiyelinin 
Değerlendirilmesi 

Alper KILIÇ1, Mehmet Ali BAHÇE2  

Özet 

Dış ticaret, bir ülkenin sınırlarının ötesinde yapmış olduğu dış alım ve dış satımların tümü olarak 
tanımlanmaktadır. Dış ticaret, ticareti gerçekleştiren taraf ülkelere ekonomik faydalar sağlamaktadır. 
Dış ticaret verileri, bir ülke veya bölgenin ekonomisi hakkında önemli ip uçları vermektedir. Dış ticarete 
konu olan ürünlere bakılarak bölgenin ekonomik yapısını oluşturan sektörler, kullanılan ham madde, 
üretilen ürünler hakkında bilgi sahibi olunabilir. Ülkeler arasında taşınan malların çok büyük bir kısmı 
deniz taşımacılığı ile gerçekleştirilmektedir. Deniz taşımacılığına konu olan yükler büyük ölçüde dış 
ticaret verileri hakkında fikir vermektedir. Bu çalışmanın amacı, Bandırma ve çevresine ait dış ticaret 
verilerini inceleyerek, bölgenin ekonomisi ve sektörleri ile ilgili tespitlerde bulunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bandırma, Ulaştırma, Dış Ticaret, İthalat, İhracat. 

JEL Kodları: F14 

 

Evaluation of Import and Export Potential of Bandırma on Foreign Trade Data 

Abstract 

Foreign trade is defined as all of the foreign purchases and sales of a country beyond its borders. 
Foreign trade provides economic benefits to the trading countries. Foreign trade data gives important 
clues about the economy of a country or region. By looking at the products that are subject to foreign 
trade, the sectors that make up the economic structure of the region, the raw materials used, the products 
produced can be informed. Most of the goods transported between countries are carried out by maritime 
transport. The cargoes that are subject to maritime transport provide an insight into foreign trade data to 
a large extent. The aim of this study is to examine the foreign trade data of Bandırma and its environs 
and to determine the economy and sectors of the region. 

Anahtar Kelimeler: Bandirma, Transportation, Foreign Trade, Import, Export. 

JEL Code: F14 

1.Giriş 

Ülkelerde yaşayan toplumların mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanması için talepleri 
bulunmaktadır. Ne var ki, bu taleplerin karşılanması için gerekli kaynaklar kısıtlıdır ve ülkeler kendi 
içlerinde karşılayamadıkları kaynakları dış ticaret yoluyla diğer coğrafyalardan tedarik ederler. Kavram 
olarak dış ticaret ithalat ve ihracat yoluyla ülkeler arasında karşılıklı mal ve hizmet alışverişi olarak 
tanımlanabilir (EA, 2019). 

T.C. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2005 yılında dış ticaret hacmi 190 milyar dolar (73 milyar 
dolar ihracat, 116 milyar dolar ithalat) iken, 2018 yılında dış ticaret hacmi 390 milyar dolar (168 milyar 
dolar ihracat, 223 milyar dolar ithalat) olarak gerçekleşmiştir. 2005-2018 yılları arasındaki dönemde en 
düşük dış ticaret açığı 2009 yılında 38,7 milyar dolar ve en yüksek dış ticaret açığı da 2011 yılında 105,9 
milyar dolar olurken, 2018 yılında bu rakam 55,1 olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye’ de genellikle düşük ve orta düzeyde teknoloji gerektiren ürünlerin ihracatı yapılmaktadır 
(Akın & Güneş, 2018). Bandırma için de durum farklı değildir, Bandırma limanından ihraç edilen 
yüklerin neredeyse tamamını bor madeni oluşturmaktadır. 

                                                           
1 Yazar 1. Doç. Dr., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye, alperkilic@bandirma.edu.tr 
2 Yazar 2. Arş. Gör., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye, mbahce@bandirma.edu.tr 
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Türkiye’de belirli dönemlerde döviz kuru ayarlamaları yapılarak dış ticaret dengesi sağlanmaya 
çalışılmıştır. Döviz kurunda yapılan bir devalüasyon kısa dönemde ihracatta bir artış yaratsa da, 
ithalattaki artışın devam etmesi nedeniyle uzun dönemde dış ticaret açığı yeniden artmaktadır. Bunun 
nedeni, dış ticaret dengesinin sağlanmasında döviz kuru politikalarının tek başına yeterli olmamasıdır. 
Dış ticaretin bileşenleri olan ithalat ve ihracatı sadece döviz kuru politikası değil, üretim düzeyi, vergi 
mekanizması, enflasyon, faiz oranları, maliyetler, verimlilik, sermaye girişi ve etkin kaynak kullanımı 
da etkilemektedir (Hepaktan, Çınar, & Dündar, 2011). Borsa İstanbul (100) endeksini etkileyen 
makroekonomik değişkenleri incelemek üzere 2004-2017 yılları arasında yapılan eşbütünleşme analizi 
sonuçları, uzun dönemde endeksin hem enflasyon hem de dış ticaret açığı ile birlikte hareket ettiğini 
göstermektedir (Şekeroğlu, Uçan, & Acar, 2019). 

Ekonomik büyümeyle birlikte artan dış ticaret açığı son yılların önemli bir tartışma konusudur. 
Kamu harcamalarının Türkiye dış ticaret açığı üzerindeki etkisi büyüktür. Dolayısıyla tüketim 
harcamalarını azaltmaya yönelik politikalar dış ticaret açığının azalmasına neden olacaktır (Adıgüzel, 
2014). 

Gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret açığının önemli bir kısmı üretimin önemli oranda ithalata 
bağımlı olmasında kaynaklanmaktadır (Turan & Barak, 2016). Türkiye’ de ithal girdi bağımlılığı 
nedeniyle meydana gelen dış ticaret açığı önemli bir ekonomik sorun haline gelmiştir. Dış ticaret 
açığının artış göstermesine neden olan çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bunlar içinde en önemlileri 
nüfus artışı, ekonomik büyüme hedefi ve bu ikisiyle bağlantılı olan enerji ihtiyacındaki artışlardır 
(Konak, 2018). 

Türkiye ekonomisinin son yirmi yılında cari işlemlerin açık verdiği dönemlerin sayısı fazla 
verdiği dönemlerin sayısından daha fazla olmakla birlikte cari işlemler açıklarının temel belirleyicisi 
olan dış ticaret dengesi ise hep açık vermiştir (Açıkgöz & Akçağlayan, 2014). 

İthalat ve ihracata konu olan uluslararası yük taşımacılığı miktar olarak çok büyük oranda deniz 
taşımacılığıyla gerçekleştirilmektedir. Nitekim dünya ekonomisinde görülen yıllara göre değişim ile 
deniz taşımacılık hacmindeki değişimler birebir örtüşmektedir. Türkiye’ nin ekonomik yapısıyla ilgili 
yapılan çok sayıdaki akademik çalışmalar, ülkenin en önemli ekonomik sorunlarından birinin ithalat ve 
ihracat farkından kaynaklanan dış ticaret açığı olduğunu göstermektedir. Dış ticaret açığını azaltmanın 
yolu da ihracatın arttırılması ve ithalatın azaltılmasıyla mümkündür. Bu nedenle, dış ticaret açığını 
azaltmak amacıyla hangi ürünlerin üretilmesi gerektiği noktasında ithalat ve ihracatı yapılan ürünleri 
incelemek yerinde olacaktır.  

Denizyoluyla gerçekleştirilen dış ticaretin ekonomik, politik ve sosyal olmak üzere üç işlevi 
bulunmaktadır. Denizcilikle ilgilenen toplumların sadece kendi yaşadıkları yöredeki kısıtlı imkanlarla 
kalmayıp, denizaşırı yerlerdeki olanakları da kullanarak ekonomik, sosyal ve politik anlamda gelişip 
güçlendiği görülmektedir (Kemal, 1996). 

Deniz taşımacılığının ithalat ve ihracatta çok büyük bir paya sahip olması dolayısıyla, limanlarda 
gerçekleşen yük akışları üretimi gerçekleştirilmesi gereken ürünler noktasında önemli ip uçları verebilir. 
Dış ticaret açığını belirleyen ithalat ve ihracata konu olan ürünlerin ülke içinde üretilmesi dış ticaret 
açığının azaltılması noktasında fayda sağlayacaktır.  

Bu çalışmanın amacı, Güney Marmara bölgesinin ithalat ve ihracatını gerçekleştiren Bandırma 
limanında elleçlenen yükler göz önüne alınarak, denizyoluyla hangi ülkeler ile hangi ürünlerin 
ticaretinin gerçekleştirildiğini ve bu ticaretin boyutlarını ortaya koymak, ayrıca bölgesel olarak meydana 
gelen dış ticaret açığının azaltılması için hangi ürünlerin üretimine ağırlık verilmesi gerektiği konusunda 
önerilerde bulunmaktır. Bu amaçla, 2018 yılına ait dünyanın ve Türkiye’ nin ithalat ve ihracat verileri 
incelenmiş, yine aynı yılda Bandırma limanında yükleme ve tahliyesi yapılan yük türleri ve miktarları 
üzerinden Bandırma ve civarının dış ticaret potansiyeli değerlendirilmiştir. 
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2. Dünya ve Türkiye Dış Ticaret Verileri 

2.1. İthalat 

Dünyadaki tüm ülkelerin 2018 yılındaki toplam ithalatı yaklaşık 19 trilyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Türkiye aynı yıl 223 milyar dolar olmuştur (International Trade Centre, 2019).  Şekil 
1’ de 2018 yılında dünyada önemli miktarlarda ithalat gerçekleştirmiş ülkeler ile Türkiye’ nin durumu 
gösterilmektedir. Türkiye 2018 yılında yaptığı ithalat miktarı ile dünyada 25. sırada yer almıştır. 

Şekil 1. 2018 Yılı Dünya İthalatında Ülkelerin Payı 

 

Kaynak: (International Trade Centre, 2019). 

Şekil 2’ de, Türkiye’ nin en fazla ithalat yaptığı ülkeler ve bu ülkelerden gerçekleştirdiği ithalatın 
miktarları bulunmaktadır. Türkiye’ nin 2018 yılındaki toplam 223 milyar dolarlık ithalatın 21,9 milyar 
dolar tutarındaki ithalat Rusya’ dan gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 2. 2018 Yılında Türkiye’ nin En Fazla İthalat Yaptığı Ülkelerin Payları 

 

Kaynak: (International Trade Centre, 2019). 

Şekil 3’ te, Türkiye’ deki illerin ithalattaki payı verilmektedir. Toplam ithalatın 120 milyar doları 
İstanbul ilinden yapılmıştır. Balıkesir ili ithalatta önemli bir sırada yer almamıştır. 

Şekil 3. Türkiye’ deki İllerin Ülkenin Toplam İthalatındaki Payları 

 

Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, 2019). 

2.2. İhracat 

Dünyadaki tüm ülkelerin 2018 yılındaki toplam ihracatı yaklaşık 19 trilyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Türkiye aynı yıl 168 milyar dolar olmuştur (International Trade Centre, 2019).  Şekil 
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4’ te 2018 yılında dünyada önemli miktarlarda ihracat gerçekleştirmiş ülkeler ile Türkiye’ nin durumu 
gösterilmektedir. Türkiye 2018 yılında yaptığı ithalat miktarı ile dünyada 26. sırada yer almıştır. 

Şekil 4. 2018 Yılı Dünya İhracatında Ülkelerin Payı (dolar) 

 

Kaynak: (International Trade Centre, 2019). 

Şekil 5’ te, Türkiye’ nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler ve bu ülkelere gerçekleştirilen ihracatın 
miktarları bulunmaktadır. Türkiye’ nin 2018 yılındaki toplam 168 milyar dolarlık ihracatın 16,1 milyar 
dolar tutarındaki ihracat Almanya’ ya gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 5. 2018 Yılında Türkiye’ nin En Fazla İhracat Yaptığı Ülkelerin Payları 

 

Kaynak: (International Trade Centre, 2019). 

Şekil 6’ da, 2018 yılında Türkiye’ deki illerin yaptığı ihracat payları gösterilmektedir. Bu yılda 
İstanbul’ dan yapılan ihracat miktarı 84,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Balıkesir ili ihracatta 
önemli şehirler arasında değildir. 
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Şekil 6. Türkiye’ deki İllerin 2018 Yılında Toplam İhracat İçindeki Payları 

 

Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, 2019). 

Şekil 7’de 2018 yılında Balıkesir İli’ nin gerçekleştirdiği ihracat miktarı ve ihraç edilen ürünler 
gösterilmektedir. Balıkesir ilinin en fazla ihraç ettiği ürün su ürünleri ve hayvansal mamullerdir. 

Şekil 7. Balıkesir İli’ nde 2018 Yılında İhraç Edilen Ürünler 

 

Kaynak: (Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2019). 

2.3. Türkiye’ nin Dünya İthalat ve İhracatındaki Yeri 

Tablo 1’de, 2018 yılında dünyada ihraç edilen ürünler ve Türkiye’ nin bu ürünlerden yaptığı 
ithalat miktarlarından önemli bazıları gösterilmektedir.  

Türkiye 19,4 trilyon dolarlık toplam dünya ihracatının yaklaşık %1,15’ ini ithal eden bir ülkedir. 
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Dünyanın toplam ihracatının %13’ ünü mineral yağlar ve yakıtlar oluştururken, Türkiye dünyanın 
toplam mineral yağ ve yakıt ihracatının %1,72’ sini ithal etmekte olup, bu ürün Türkiye’ nin toplam 
ithalatının %19’ unu oluşturmaktadır.  

Türkiye dünyanın toplam canlı hayvan ihracatının tek başına %7,86’ sını ithal etmektedir. Türkiye 
dünya çapında önemli miktarda canlı hayvan ithal eden bir ülke olmasına karşın, bu ithalat ülkenin 
toplam ithalatı içinde sadece %0,79’ luk bir paya sahiptir.  

Tablo 1. Dünyada İhracatı Yapılan Ürünler ve Türkiye’ nin Bu Ürünlerde Yaptığı İthalat 
Miktarları (Milyar dolar) 

Ürünler Toplam 
Dünya 
İhracatı 

Türkiye’ nin 
İthalatı 

Türkiye’ nin 
Ürün Bazında 

İthalat Payı 

Ürünün Türkiye’ 
nin İthal Ettiği 
Tüm Ürünlere 

Oranı 
Tüm ürünler 19346,60 223,05 %1,15 - 

Mineral yakıtlar, mineral 
yağlar ve bunların 

damıtılmasından elde 
edilen ürünler 

2506,62 43,01 %1,72 %19,28 

Demir ve çelik 422,71 18,40 %4,35 %8,25 
Pamuk 59,16 2,51 %4,24 %1,12 

İnsan yapımı filamentler, 
şeritler ve suni tekstil 

malzemelerinin benzeri 

51,14 2,16 %4,22 %0,97 

Suni ve sentetik elyaf 38,16 2,02 %5,28 %0,90 
Canlı hayvanlar 22,50 1,77 %7,86 %0,79 

Kaynak: (International Trade Centre, 2019). 

Tablo 2’ de, 2018 yılında dünyada ithal edilen ürünler ve Türkiye’ nin bu ürünlerde yaptığı ihracat 
miktarı gösterilmektedir.  

Türkiye’ nin dünyaya yaptığı ihracat, 19,7 trilyon dolarlık toplam dünya ithalatının %0,85’ lik 
kısmını oluşturmaktadır.  

Dünyanın toplam ithalatının yaklaşık %8’ ini demiryolu ve tramvay vagonları haricindeki araç ve 
aksesuarlar oluştururken, Türkiye bu ürüne ait dünya ithalatının %1,73’ ünü karşılamaktadır. Aynı 
zamanda bu ürün, ülkenin toplam ihracatının yaklaşık %16’ sını oluşturmaktadır.  

Türkiye halı ve zemin kaplama ürünlerinde dünya ithalatının %15’ ini karşılamaktadır. Bu ihracat 
ülkenin toplam ihracatının %1,35’ ini meydana getirmektedir. 

Tablo 2. Dünyada İthalatı Yapılan Ürünler ve Türkiye’ nin Bu Ürünlerde Yaptığı İhracat 
Miktarları (Milyar dolar) 

Ürünler 
Toplam Dünya 

İthalatı 
Türkiye’ nin 

İhracatı 

Türkiye’ nin 
Ürün Bazında 
İhracat Payı 

Ürünün Türkiye’ 
nin İhraç Ettiği 
Tüm Ürünlere 

Oranı 
Tüm ürünler 19689,79 167,92 %0,85 - 

Demiryolu veya 
tramvay 

vagonları 
dışındaki araçlar 
ve bunların parça 
ve aksesuarları 

1549,77 26,76 %1,73 %15,93 
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Örme giyim 
eşyası ve 
aksesuarı 

215,67 6,26 %2,90 %3,73 

Tuz, sulfur, taş, 
kireç ve çimento, 
sıva malzemeleri 

56,13 2,62 %4,66 %1,56 

Halılar ve diğer 
tekstil Zemin 
kaplamaları 

15,17 2,26 %14,92 %1,35 

Örme ve tığ işi 
kumaşlar 

31,79 1,54 %4,83 %0,91 

Kaynak: (International Trade Centre, 2019). 

3. Dış Ticaret ve Denizyolu Taşımacılığı 

Şekil 8’ de Türk limanları ile Bandırma limanında elleçlenen yük miktarları gösterilmektedir. 
2018 yılında Türk limanlarından 262 milyon ton yük elleçlenmiştir. Bandırma limanında aynı yıl 3,4 
milyon ton yük elleçlenmiştir. Bandırma limanı Türkiye limanları arasında 14. sırada yer almaktadır.  

Şekil 8. Türk Limanları ve Bandırma Limanında 2018 Yılında Elleçlenen Yük Miktarları  

 

Kaynak: (Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 2019). 

Şekil 9’ da, Türk Limanları ile Bandırma Limanı’ nın toplam dış ticaretteki payı görülmektedir. 
Türk Limanlarında 2018 yılında toplam 221 milyon ton dış ticaret yükü elleçlenmiştir. Aynı yıl 
Bandırma limanında 2,97 milyon ton dış ticaret yükü elleçlenmiştir. 
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Şekil 9. Türk Limanları ile Bandırma Limanı’ nın Toplam Dış Ticaretteki Payı 

 

Kaynak: (Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 2019). 

Şekil 10’ da, Türk Limanları ile Bandırma limanının deniz ticaretindeki transit yükler, kabotaj 
taşımacılık ve dış ticaret oranlarının karşılaştırması gösterilmektedir. Bandırma limanında hiç transit 
yük elleçlenmemiştir. Yüklerin tamanına yakınını dış ticaret yükleri oluşturmuştur. 

Şekil 10. Türk Limanları ve Bandırma Limanı’ nın Deniz Ticaretindeki Karşılaştırması. 

 

Kaynak: (Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 2019). 

Şekil 11’ de Türk limanları ile Bandırma limanının ithalat ve ihracat oranlarının karşılaştırması 
gösterilmektedir. 

Türkiye genelindeki tüm limanlar ortalama %45 oranında ihracat, %55 oranında ithalat 
yapıyorken, Bandırma limanındaki dış ticaret yüklerinin 1/3’ ünü ihracat, 2/3’ ünü ithalat yükleri 
oluşturmaktadır. Bu durum, Bandırma limanının ülke geneline göre daha fazla ithalat yapan bir liman 
olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 11. Türk Limanları ve Bandırma Limanının İthalat ve İhracat Karşılaştırması 

 

Kaynak: (Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 2019). 

Bandırma Limanından 2018 yılında ithal edilen yüklerin miktar ve oranları Şekil 12’ de 
verilmiştir. İthal edilen yüklerin önemli bir kısmını mısır, buğday, arpa gibi tahıl ürünleri 
oluşturmaktadır. İhraç edilen yüklerin çok önemli miktarı ise bor madenidir. 

Şekil 12. Bandırma Limanı 2018 Yılı İthalat Miktarları 

 

Kaynak: (Bandırma Çelebi Limanı, 2019). 

4. Sonuç 

Dünyanın ithalat ve ihracatının oluşturduğu dış ticaret yüklerinin taşımacılığı çok büyük oranda 
denizyolu ile gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla bir ülkenin, bölgenin veya limanın deniz ticaretine 
konu olan yük trafiği ve hacmi o bölgenin ekonomik yapısı ve dış ticaret hakkında önemli ipuçları 
vermektedir. Bu çalışmada dünya ve Türkiye’ nin ithalat ve ihracat hacimleri ve dış ticarete konu olan 
ürünlerin miktarları incelenerek, dünyada ithal edilen yüklerin hangi oranda Türkiye’ den karşılandığı 
ve dünyada ihraç edilen yüklerin ne kadarının Türkiye tarafından ithal edildiği araştırılmıştır.  

Çalışmanın sonraki aşamasında Türk limanlarında elleçlenen yüklerin ne kadarının dış ticarete 
konu olduğu, Bandırma limanının Türk limanları arasındaki yeri ve Bandırma limanından ithal ve ihraç 
edilen önemli yüklerin neler olduğu incelenmiştir. Bandırma limanı %88 oranında dış ticaret yüklerinin 
elleçlendiği bir liman olup, bunların 1/3’ ünü ihraç yükleri, 2/3’ ünü de ithal yükler oluşturmaktadır. 
İhraç edilen yüklerin çok büyük kısmını bor madeni meydana getirirken, ithal edilen yüklerin hemen 
hemen tamamını tarım ürünleri oluşturmakta olup, bu tarım ürünlerinin çok büyük kısmı mısır, buğday, 
arpa gibi tahıllardır. 

 

 

 

Yük İthalat

Mısır 203,9

Buğday Kepeği 146,5

Buğday 128,0

DDGS (mısır) 105,7

Arpa 90,2

Soya Fasulyesi 76,7

Ayçiçek Tohumu Küspesi 56,4

Ayçiçek Küspesi 32,8

Pirinç Kepeği 28,5

Mısır Glüteni Yemi 25,6

2018 Yılı Bandırma Limanı İthalat 

Yük Dağılımı (* Bin Ton)



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 
 

96 
 

Kaynaklar 

Açıkgöz, Ş., & Akçağlayan, A. (2014). Türkiye’de Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği. Ege 
Akademik Bakış, 14(1), 83-97. 

Adıgüzel, U. (2014). Türkiye' de Kamu Harcamaları Dış Ticaret Açıkları Üzerinde Etkili mi? Akademik 
Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 6(10), 39-55. 

Akın, T., & Güneş, S. (2018). İhracatın Niteliğindeki Artışın Dış Ticaret Haddine Etkisi: Türkiye 
Örneği. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2), 448-462. 

Bandırma Çelebi Limanı. (2019). 2018 Yılı Gelen Yükler. Balıkesir. 

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. (2019). Liman Başkanlıkları Bazında Elleçleme. Yük İstatistikleri: 
https://atlantis.udhb.gov.tr/istatistik/istatistik_yuk.aspx adresinden alındı 

EA. (2019). Dış Ticaret Nedir? Kasım 23, 2019 tarihinde Export Act: http://www.exportact.com/dis-
ticaret-nedir/ adresinden alındı 

Hepaktan, E., Çınar, S., & Dündar, Ö. (2011). Türkiye' de Uygulanan Döviz Kuru Sistemlerinin Dış 
Ticaret ile İlişkisi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 3(5), 62-82. 

International Trade Centre. (2019). List of exporters for all products. Trade Map: https://trademap.org/ 
adresinden alındı 

International Trade Centre. (2019). List of Importers for All Products. Trade Map: https://trademap.org/ 
adresinden alındı 

International Trade Centre. (2019). List of importing markets for all products exported by Turkey. Trade 
Map: https://trademap.org/ adresinden alındı 

International Trade Centre. (2019). List of products imported by Turkey. Trade Map: 
https://trademap.org/ adresinden alındı 

International Trade Centre. (2019). List of supplying markets for all products imported by Turkey in 
2018. Trade Map: https://trademap.org/ adresinden alındı 

Kemal, T. (1996). Dünyanın Denizci Ülkeleri Arasında Türkiye Neden Yer Almıyor? MDTO. 

Konak, A. (2018). Türkiye’de Cari İşlemler Açığın Nedenleri ve Cari İşlemler Açığı-Dış Ticaret Açığı 
İlişkisi. Econder Uluslararası Akademik Dergi, 2(2), 163-178. 

Şekeroğlu, G., Uçan, O., & Acar, M. (2019). Enflasyon Ve Dış Ticaret Açığının Borsa Endeks Getirileri 
Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul 100 Endeksinde Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman 
Dergisi, 82, 221-234. 

Turan, Z., & Barak, D. (2016). Türkiye’de cari işlemler açığının sürdürülebilirliği. İşletme ve İktisat 
Çalışmaları Dergisi, 4(2), 70-80. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi. (2019). İller Bazında Sektör Rakamları. İhracat Rakamları: 
https://www.tim.org.tr/ adresinden alındı 

Türkiye İstatistik Kurumu. (2019). İllere Göre İhracat. Dış Ticaret İstatistikleri: http://www.tuik.gov.tr/ 
adresinden alındı 

Türkiye İstatistik Kurumu. (2019). İllere Göre İthalat. Dış Ticaret İstatistikleri: http://www.tuik.gov.tr/ 
adresinden alındı



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 
 

97 
 

Rasyonel İskontoya Dayalı Kredi (Ridak) Modeli 

Dr. Ertuğrul Burak Meriç1 

Özet 

Rasyonel Iskontoya DAyalı Kredi (RİDAK), kısaca uzun ve orta vadede belirlenen ekonomik 
hedeflere ulaşmak için devletin faiz yüküne katlandığı işletmelere yönelik kredi türüdür. Burada 
bahsedilen işletmeler, teorik çerçevesinden incelendiğinde görüleceği gibi üretimleriyle GSYH’ya 
istenilen/arzu edilen sektörlere katkı sağlayan küçük ya da büyük gibi bir sınırlandırma yapılmaksızın 
tüm işletmelerdir. Ortaya konan modelin temel amacı, faizsiz kredi için ayrılan kaynakların, rasyonel 
kriterler çerçevesinde tanımlanan sektörlerde yoğunlaştırılarak etkinliğinin artırıp daha fazla 
hissedilebilir sonuçlar elde etmektir. Bunun için ilk hareket noktası, hükümetin yakın dönemde hayata 
geçirdiği iki uygulama olmuştur.  Biri diğerine göre görece çok daha başarılı görünen söz konusu 
uygulamaların mevcut sonuçlarını kullanan modelin, ülkemizin orta gelir tuzağından çıkması için 
kullanılabilecek araçlardan biri olarak nitelendirmek yanlış olmayacaktır. Bu açıdan bakıldığında 
özellikle son yıllarda gündemde sıkça duyduğumuz “üretim ekonomisi” modeline geçmeye çalışan 
ülkemizin kullandığı/kullanacağı araçlar yanında yeni bir alternatif olarak değerlendirilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Kredi, Kalkınma Ajansı, Hibe   

JEL Kodları: E20, E40, O16 

 

Model of Loan Based on Rational Discount (LBORD) 

Abstract 

Model Of Loan Based On Rational Discount (LBORD) is a type of loan for enterprises where the 
government endures the interest burden in order to achieve the economic targets set in the long and 
medium term. The enterprises, without a limitation such as small or large, can be analysed within the 
theoretical framework that they’re all enterprises which contribute to the desired sectors of GDP with 
their production. The main purpose of the model is to increase effectiveness of the resources allocated 
as interest-free loans and achieve more palpable results by concentrating them for the sectors specified 
within the framework of rational criteria. The first point of action for this purpose arised from two recent 
implementations of the government. It would not be wrong to characterize the model as one of the tools 
that can be used to take out our country from middle income trap, which uses the current results of these 
implementations where the one of them seems relatively successful. From this point of view, the model 
can be considered as a new alternative among tools which are/will be used in order to move to our 
country's towards to the "production economy" model that has been heard frequently on the agenda 
especially in recent years. 

Keywords: Loan, Development Agency, Grant  

Jel Codes: E20, E40, O16 

 

                                                           
1 ORCID #:0000-0003-0369-2412, İDB Uzmanı Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Balıkesir, Türkiye, 
bmeric@gmka.gov.tr, İnşaat Mühendisi olan yazar, mezuniyeti sonrası özel sektörde yurtdışı projelerinde çalışmıştır. 2006 
yılında kamuda göreve başladıktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimini sosyal bilimlerde devam etmiştir.  2011 yılından 
sonra bir tür kamu-özel sektör hibrit yapısı sayılabilecek kalkınma ajansında çalışmaya devam eden yazar, doktora tezi olan 
Bölgesel Kalkınmaya Yönelik Türkiye’de Kurulan Kalkınma Ajanslarının Bölgeler Arası Yakınsamaya Etkisi ve geçmiş 
tecrübeleri ile birlikte sorun olarak gördüğü konuya bir çözüm önerisi amaçlamıştır. Bu hedefe ulaşmak için farklı 
perspektiflerden de (banka teftiş, merkez bankası, akademisyen ve kalkınma uzm.) destek alınmıştır. Değerli katkıları için Sn. 
Adem AYGAR’a, Sn. Dr. Halil İbrahim AYDIN’a, Sn. Dr.Öğr. Üyesi İbrahim KÜLÜNK’e ve Sn. Osman Erol İNCE’ye 
teşekkür ederim... 
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1.Giriş 

Faizsiz kredi desteğinin kredi alabilecek herkes yerine Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu 
alanlarda kullandırılmasını, bunda da “sonuç odaklı kredi” prensibiyle izlemesinin/takip edilmesinin 
gerçekleştirileceği ve hedef olarak da ülke sermaye stokunun artacağını öngören RİDAK modelinin 
başlangıç motivasyonu, hükümetin 2016 yılında hayata geçirdiği iki uygulama olmuştu. Aşağıda ayrı 
bir başlıkta ele alınan bu uygulamalardan biri Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile yurtiçi tasarruflar 
artırmayı hedeflerken öteki de ekonominin ilk aradığı unsur olan “güvenin” ciddi anlamda sarsıldığı bir 
ortamda Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla reel yatırımları yeniden canlandırmayı hedeflemişti. Türkiye’de 
başkanlık isteminin ilk hükümeti de ekonomin güçlendirilmesi ile ilgili aynı bakış açısını korumaya 
devam ettiği görülmektedir. Reel sektöre yönelik bu bakış açısının detaylarını, Cumbaşkanlığı’nın en 
önemli ekonomi danışmanlarından Cemil ERTEM’in köşe yazısında görebilmekteyiz. Ertem (2018)’e 
göre: küçük-orta boy işletmelerin finansmana ulaşımını pahalılaştırarak zorlaştırmak değildir. Bunu 
yapmak orta ve uzun vadede enflasyonu, durgunlukla birlikte yukarı taşır ki, bu, kalıcı bir enflasyon-
durgunluk kısır döngüsü yani katılaşmış stagflasyon sürecidir. Yalnız hükümetin değil muhalefetinde 
ekonomiyle ilgili çözüm önerileri içerisinde en önemli adımlardan birisi reel sektöre/sanayiye dayalı 
üretim ekonomisi olduğu görülmektedir (Kılıçdaroğlu, 2019). Dolayısıyla Türkiye ekonomisindeki 
kırılganlıkların azalarak güçlü bir ekonomiye ulaşma noktasında bir ortak aklın oluştuğu görülmektedir. 
Mevcut hükümet de ekonomiyle ilişkin bu ortak akıl yönünde uygulamaları hayata geçirmeye devam 
etmektedir. Örneğin; 2014 yılından bu yana devam eden kamunun mal alımlarında orta ve yüksek 
teknolojili yerli ürünler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlayan uygulamayla (Resmi Gazete, 2014) 
benzer hedeflere sahip ithalata bağımlı, dış açık veren sektörlere yönelik İvme Finansman Paketi 
(Bloomberg, 2019) ya da ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara uzun vadeli işletme kredisini 
getiren Reel Sektöre  İstihdam Odaklı Yeni Kredi Paketi (Dünya, 2019)… Bu noktadan sonra ülke 
kaynaklarının ayrıldığı söz konusu politiklarda en fazla dikkat edilmesi gereken konu, firmaların 
kaynağı doğru kullanıp kullanamadığı noktasında kilitlenmektedir. Türkiye, geçmiş dönemde ekonomik 
kalkınma için kullandığı fon kaynaklarının hedefine ulaşmamasıyla ilgili olarak birçok tecrübeye 
sahiptir. Aşağıda detaylı olarak açıklanan RİDAK modelinin en önemli fonksiyonu da aynı noktadadır. 

Bu çalışmanın sonuç kısmında tartışmaya açılan öneri açısından en önemli gelişme, hiç şüphesiz 
kalkınma ajanslarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlanmış olmasıdır. Aşağıdaki başlıklar 
altında açıklanan orijinal çalışmanın tamamlanmasından sonra resmi olarak 15 Temmuz 2019 tarihinde 
gerçekleşen bu değişim sonrasında Bakanlık bünyesinde Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
kurulmuştur. Türkiye’de hükümet sisteminin değişimi sonrasında Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı 4 No’lu kararnamenin (Resmi Gazete, 2018) 184 ile 207. maddeleri 
arasında, ajansların 5449 sayılı kuruluş kanunu yeniden düzenlenmiş ve ulusal düzeyde koordinasyon 
sorumlulukları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na geçmiştir. Her ne kadar ajansların yasa ile tanımlanan 
görevleri değiştirilmemişse de bu görevlerin icrasında ister istemez yeni Bakanlığın etkileri olacaktır. 
Biraz daha açmak gerekirse, ajanslar faaliyetlerinde eskiye nazaran daha fazla sanayiyi dikkate almaları 
doğal karşılanmalıdır. Ajansların kuruluşları sonrasında en fazla hibe verme özellekileri ile ön plana 
çıkmışlardır (Meriç, 2018: 62, 70, 72, 156). Bu özellikleri yeni hükümet sisteminin ilk eylem planında 
da varlığını korumuştur. Şöyle ki; Tüm bakanlıkların yeniden organize edilmesi sonrası 3 Ağustos 2018 
tarihinde kamuoyu ile paylaşılan “100 Günlük İcraat Programında”, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
20. Faaliyeti, bünyesindeki kalkınma ajansları için Bölgesel kalkınma için Kalkınma Ajansları Proje 
desteklerinin sürdürülmesi şeklinde tanımlanmıştır (Cumhurbaşkanlığı, 2018). Devam eden süreçte 
Bakanlık bünyesinde kurduğu Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla Türkiye’deki 26 
kalkınma ajansı yönetim kurulu “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin 
Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu özel gündem maddesiyle 2018 Kasım ayında 
toplanmıştır (Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, 2019:7). Ülke sanayisinin yerel bakış açısıyla 
değerlendirildiği toplantıların sonuç raporunda, kalkınma ajansları ile ilgili olarak işbirliği ile birlikte 
firmaları doğru danışmana yönlendirme ve patent konularında yardımcı olma gibi yetki artırılmasından 
bahsedilse de ağırlıklı olarak fon sağlama görevleri varlığını korumuştur (Kalkınma Ajansları Genel 
Müdürlüğü, 2019:22, 25, 28, 34, 37, 41, 43, 44 ). Bu çalışma açısından asıl önemli nokta sonuç 
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raporunun yüksek faiz oranlarının değerlendirmesinde Firmalara yönelik faizsiz kredi desteğinin 
sağlanarak piyasanın canlı tutulmasının sağlanması, ya da faiz desteğinin kısmen devlet kısmen de firma 
tarafından karşılanarak üretime yönelik destek sağlanması ile birlikte nihai değerlendirilmede ifade 
edilen Konu başlıkları çerçevesinde devlet desteklerinin verimliliğinin artırılması, yeni desteklerin 
tasarlanması ve mevcut desteklerde başvuru süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik talep ve öneriler 
getirilmiştir şeklindeki ulaşılan sonuçlardır (Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, 2019:49, 52). 
Açıklanmaya çalışılan bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde; i) Yazarın doktora tezindeki 
ajanslarla ilgili sonuç kısmında ortaya koyduğu “hibe kuruluşu olma özelliği korunacaksa” koşulunun 
(Meriç, 2018: 156) evet olarak yanıtlandığı ve ii) Peki nasıl olacak sorusuna yanıtın ise piyasanın canlı 
tutulması için firmalara faizsiz kredi desteğinin sağlanmasının yanı sıra yeni desteklerin tasarlanması 
şeklinde bir sonuca ulaşılmaktadır. 

Bu çalışmaya ilk olarak kalkınma ajansların mevzuatında olan ancak kullanmadığı bölgesel 
ölçekli Faiz Desteği modelinin en iyi nasıl uygulanabilir düşüncesiyle adım atılmıştı. Ancak Yazarın 
ajansların etkinliğini de incelediği doktora tezinde ulaştığı bazı sonuçlar, çalışmayı ülke ölçeğine 
taşımıştı. Çalıışmanın orjinali, konuyla ilişkili farklı perspektiflere sahip kişilerin katkılarıyla 
“akademikten” daha çok “strateji/politika (policy paper/work paper)” niteliğinde Nisan 2018’de 
tamamlanmıştı. Bu haliyle ülkemize hizmet etmesi için 7 farklı şekilde paylaşılmasına rağmen geri 
dönüş olmamış dolayısıyla bu amaca ulaşamamıştır. Yazarın teorik ve pratik birikimi, RİDAK’ın 
fonksiyonelliğine olan inancını diri tutmaktadır. Bu sebeple hem ortaya konan emeğin kaybolup 
gitmemesi hem de Güney Marmara Bölgesi’nde bölgesel kalkınmaya yönelik yapılan IRDARUS’19 
Sempozyumu’na zenginlik katması için söz konusu çalışma sempozyumun standart yazım formatı 
çerçevesinde yeniden ele alınmıştır. Orijinal çalışma üzerinden yapılan güncelleme kapsamında yalnızca 
“Giriş” ve “Sonuç” olarak iki başlık eklenmiştir. Konuyla ilgili gelişmelere bağlı olarak sonradan 
eklenen bu iki yeni bölüm, daha önce hazırlanmış kısmın öngörüsünü, fiili gerçekleşmelerle açıklayarak 
güçlendirmiştir. Dolayısıyla bu çalışma aşağıda detaylı açıklanan RİDAK modelinin “Değiştirilebilir 
Unsurlar” başlığı altındaki esneklik çerçevesinde “Ekonomi Bakanlığı” yerine “Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının” ve “RİDAK Uygulama Kurumu” yerine “Kalkınma Ajanslarının” getirilerek hayata 
geçirilmesini önermektedir. 

2.Sorun Analizi 

Ekonomi, çevre ve sosyal şeklinde üç boyuta sahip kalkınmanın en önemli unsuru hiç şüphesiz 
ekonomi yani ekonomik kalkınmadır. Geçmişe bakıldığında insanların ilk etapta kalkınmanın ekonomi 
yönüyle ilgilendiğini yaptığı bilimsel çalışmalardan görebilmekteyiz. Bunlardan en fazla kabul 
görmüşlerden birisi Solow Büyüme Modeli’dir. Şekil 1’de gösterilen modelin çalışma prensibi Şekil 
2’de izah edilmiştir. Söz konusu şekilde Solow ekonomik büyümeye bir döngü içerisinde şöyle 
ulaşmaktadır: Başlangıç sermaye stoku ile üretime geçen bir ekonominin elde ettiği hasılanın bir kısmı 
tüketime giderken geri kalanı tasarruf üzerinden yatırıma dönüşür. Bu yatırımdan sermayenin yıpranma 
payı amortisman düşüldüğünde mevcut sermaye stokunun yeni seviyesi belirlenmiş olur.  
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Şekil 1. Temel Solow Modeli 

 

 

Kaynak: Robert J. Barro ve Sala-i-Martin Xavier. Economic Growth (2. Basım). Londra: MIT Basım. 2004. 
s. 29.  

 

Şekil 2. Sermaye, Hasıla, Tasarruf ve Yatırım İlişkisi 

 
 

 

Kaynak: Yıldırım, K. Karaman, D. Taşdemir, M. (2012). Makro Ekonomi (10. Baskı). Ankara: Seçkin 
Yayıncılık. s. 503. 

Açıklanan bu mekanizmaya göre aslında ekonomilerin kendi durağan dengesi olan y* seviyesine 
kadar büyümesi gerekir. Buna tepki olarak ortaya atılan İçsel Büyüme Modelinde ise ekonomi durağan 
dengesine değil içsel faktör olarak kabul edilen teknolojik değişim nedeniyle sürekli olarak büyümesidir. 
Esas itibariyle her iki modelde ekonomi büyümesi gerekirken pratikte bu sonuçlara ulaşılmamaktadır. 

Sermaye Stoku

Hâsıla/GelirTasarruf/Yatırım

Sermaye 
Stokundaki 

Değişme
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Teorik olarak açıklanan bu sistemin işlemeyişinin nedenleri ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. 
Diğer bir ifadeyle sistemin tıkanıklığına yönelik çözüme, her ülkenin kendi şartlarıyla incelenmesi 
sonucu ulaşılabilir. 

Türkiye için sorunlu alan incelemesini yaparken bunun Osmanlı İmparatorluğu’ndan bağımsız 
olduğunu düşünmek hata olacaktır. Osmanlı, insanlık tarihini derinden etkileyen hatta kimi iktisatçılar 
tarafından öncesi ve sonrası şeklinde insanlık tarihi için bir mihenk taşı olarak değerlendirilen (Dinler, 
2012: 97) Sanayi Devrimi’ni yakalayamamıştır. Üretim süreçlerinin tamamen değiştiği buna bağlı 
olarak sermayenin geçmişe kıyasla çok büyük oranlarda katlandığı bu yeni düzende ağır savaşlara 
girerek yıkılan Osmanlı İmparatorluğu yerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. 1950’lere 
kadar olan dönemde liberal ekonomi ve devletçilik karma ekonomik sistemini uygulayan genç ülkenin 
iktisadi hedefleri, savaş sonrası yaraları saracı ve ülkeyi topyekûn kalkındırmaya yönelik olmuştur (Can, 
2011: 40, 41). Bu noktada önemli mesafeler alarak ekonomisini belirli bir düzeye getirmiş olmasına 
rağmen bir sonraki seviye için gerekli yeterli sermaye stokuna sahip olmaması, ülkeyi yurtdışına 
yönlendirmiştir. Ancak devam eden süreçte sorunu dış (yurtdışı) kaynaklarla çözmeye çalışmış 
hükümetler hep aynı kısır döngü içerisinde kalarak ülke üretimlerini kaynağın sahibi olan yabancının 
izin verdiği ölçüde ya mali olarak ya da kredi şartlarıyla sınırlandırmak zorunda kalmışlardır. İşin asıl 
kötü tarafı ise alınan kredilerin etkin kullanılmaması sonucu yukarıda açıklanan üretim sürecinde 
ekonomide kendi kendine yetebilen bir sermaye stokunun gelişmemiş olmasıdır. Bu noktada 
işletmelerin kendi belirledikleri plan ve hedefler doğrultusunda kullandıkları kredilerin pozitif net 
sermaye stoku oluşturan etkin bir yatırıma dönüşmediği düşünülmektedir. Teorik açıdan irdelemeye 
ekonomik büyüme denildiğinde ilk akla gelen Rostrow ve 1960 yılı tarihli ünlü eseri olan “Ekonomik 
Büyümenin Safhaları (The Stages of Economic Growth)” değinmeden geçilemezdi. Rostrow, ekonomik 
büyümenin 5 aşamasını tanımladığı çalışmasında tarım ekonomisiyle biriken sermayenin sanayi ve 
ticarete aktarılmaya başladığı ikinci aşamayı Kalkışa Hazırlık (Rostrow, 1960: 6, 7, 17-36) ve 
sanayileşmenin yaşandığı üçüncü aşamayı Kalkış (Rostrow, 1960: 7-9,  36-59) şeklinde 
adlandırmaktadır. O dönemde tecrübe kabilinde yapmış olduğu tahmine göre Türkiye’nin Kalkış 
sürecine 1937 sonrasında gireceğini yönünde bir tahminde bulunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulmasının hemen ardından 1930’lu yıllara kadar özelikle tarım gelir ve üretkenliğinde (dolayısıyla 
sermaye birikimi) önemli artışın olduğunu ifade eden ünlü iktisatçı, eserini yazdığı dönem itibariyle 
yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin ekonomideki yapısal sorunlarının üstesinden gelip gelemeyeceği 
ve birbirinden çok farklı ulusal politikaların uygulandığı bir ortamda oluşan sermayenin kendine yetip 
yetmeyeceği konusundaki tereddütlerini ayrıca belirtmiştir (Rostrow, 1960:38). Açıklanan bu sebeplere 
bağlı olarak Şekil 3’te görüleceği gibi Türkiye’nin Kalkış’ı tamamlayarak dördüncü aşamaya geçeceği 
yıla ilişkin bir tahmin yapmamıştır. Modelinde Kalkış’ın gerçekleşmesi için belirlediği (Rostrow, 1960: 
39) (i) milli gelirin %5-%10 oranında üretken/verimli alanlara yatırım yapılması, (ii) tarım ürünleriyle 
ham maddenin modern teknolojilerle üretildiği yüksek ekonomik büyüme gösterecek birkaç sektörün 
geliştirilmesi ve (iii) ekonomik büyümede sürdürebilirliği sağlayacak özellikle geliştirilen bu sektörleri 
ve potansiyel dış ekonomiyi etkileyen noktalarda sosyal, siyasal ve kurumsal bazda bir ortamın 
oluşturulması ön koşullarından Türkiye hangilerini gerçekleştirebildi? Belirtilen koşullarda çok başarılı 
olmayışının doğal sonucu olarak genel ülke ekonomisi ortalaması için ikinci safhanın sonu üçüncü 
safhanın başında bir yerlerde olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır. 

Şekil 3. Rostrow’un Bazı Ülkeler için “Kalkış” Dönemi Tahmini Tarih Aralıkları 

 

Kaynak: W. W. Rostrow. The Stages of Economic Growth. Cambridge Üniversitesi Basım. 1960. s.38. 
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İktisat bilimi çerçevesinde yapılacak incelemelerde sorunun kaynağı olarak daha farklı unsurlar 
ortaya konabilir. Ancak yapılan bu çalışmada Türkiye için sorunlu alan ve kaynağı için birinci derecede, 
yatırıma dönüşecek yeterli tasarrufun olmayışının yanı sıra bundan çok daha önemlisi bulunan 
kaynakların etkin kullanılmayışı olarak tespit edilmektedir. İşte bu noktada kısaca RİDAK olarak 
adlandırılacak geliştirilen bu yeni kredi türü, ekonomik sistem içerisinde ülkemiz için işlemeyen ya da 
zayıf işleyen kısmına işlerlik kazandırmayı hedeflemektedir. 

3. Çözüm Önerisi 

Öncelikle bu çalışmanın çözüm önerisinden önce yakın zamanda hükümetin iki uygulamasının 
sonuçları incelenecektir. 

a) Hükümetin İki Uygulaması 

Hükümet, yabancı sermaye bağımlılığını iç potansiyelimizle azaltmaya yönelik 2016 yılında bir 
adım atmıştır. Çalışanların gelirleri üzerinden Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile uygulamaya konan 
tasarruf uygulamasına göre eğer çalışan 100 TL koyarsa devlet de onun adına 25 TL koyacak, böylece 
çalışan bir yandan tasarruf ederken öte yandan garantili ve yüksek gelirli finansal bir yatırım da yapmış 
olacaktır. Oluşan yerli sermaye stoku ise Bankalarımızın uluslararası piyasadan daha az borçlanmasını 
sağlayacak bir fon kaynağı haline gelecekti. Bu açıdan bakıldığında kazan-kazan şeklinde bir 
mekanizma kurulmuş olacaktı. Ancak ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’in 
2017 sonlarında yaptığı değerlendirmede “istenen sonuç elde edilememiştir”. Gelişmekte olan 
ekonomilerin genel özelliklerinden birisi, halkının tüketim potansiyelinin yüksek oluşudur. Aslında 
sermaye stokunun artmasını yerli tasarruf ile çözmek için ortaya konan bu sistemin en iyi yöntemlerden 
biri olduğu düşünülmesine rağmen halkın gelecekte tüketim yerine bugün tüketmeyi tercih etmesi 
sistemin etkin çalışmasını engellemiştir. 

İkinci bir uygulama ise 2016 yılındaki kalkışma girişimi nedeniyle Türkiye’nin karşı karşıya 
kaldığı ağır süreç sonrası ekonomiyi korumaya yönelik bir tedbir olarak ortaya çıkmıştır. Genel olarak 
ekonominin ilk aradığı unsur olan “güvenin” ciddi anlamda sarsıldığı bu ortamda öncelikle yatırımların 
azalması buna bağlı olarak ekonominin durarak büyük bir kriz girme riski ortaya çıkmıştı. Ancak 
hükümetin Kredi Garanti Fonu’nu devreye alarak 250 Milyar TL olarak açıkladığı (2017 gerçekleşmesi 
200 Milyar TL) fonun ekonomiye girmesi ile söz konusu istenmeyen durum gerçekleşmemiştir. Kredi 
Garanti Fonu’nun yani devletin kefaletindeki piyasa için oluşan bu hacimdeki bir kredi çözümü için 
başlangıçta birçok cepheden sert eleştiriler gelmesine rağmen uygulama sonuçları itibariyle hedeflenen 
sonuca başarılı bir şekilde ulaşıldığı herkesçe kabul gördü. Yalnızca genel kabul görmüş olması değil 
ülke ekonominin %7,4 2017 büyümesi Dünya genelinde ilk sıralarda yer aldı. Aslında bu 2016’de 
yapamadığı büyüme potansiyelin önünün açılması ile hayat bulmasıdır. Ancak tedbir olarak etkin bir 
sonuç alınan yöntemin bir ekonomi için sürdürülebilir olması mümkün değildir. Örneğin 2017 yılı faiz 
oranlarındaki ciddi yükselişe bakalım. Devletin garantörlüğünde olmasına rağmen kaynağı sağlayan 
bankalar yeterli miktarda fon bulamayınca paranın maliyeti ister istemez artmış yani faiz oranlarının 
yükselme nedenlerinden birisi olmuştur. Eğer alınan kredi borçları doğru yatırımlar için kullanılmışsa 
bunların geri ödemeleri ile piyasanın ihtiyaç duyduğu sermaye stokuna kavuşması beklenir. Acaba böyle 
oluyor mu ya da olacak mı? Yapılan bu çalışma verilen kredilerin yönlendirilmesini de kontrol altına 
alarak tedbir olarak başlayan sistemi sürdürülebilir kılmaya yönelik “devam” niteliğinde, ekonomide 
kullanılan diğer araçların yanında kullanılabilecek bir alternatif öneridir. 

b) Çalışmanın Çözüm Önerisi  

RİDAK, yukarıda açıklanan tasarruf-yatırım sorununa çalışanlar üzerinden değil işletmeler 
üzerinden bir alternatif sunmaktadır. Temel olarak, bir ölçüye kadar stabilitesine kavuşan Türkiye 
ekonomisi için kredi hacmi oluşturan ve bunu belirli bir strateji çerçevesinde belirli hedeflere 
yönlendirmeyi amaçlayan bir sistemdir. Sistemin başarılı bir şekilde çalışması için hükümetin yakın 
zaman da uyguladığı yukardaki 2 çözümün sonuçlarından faydalanılmaktadır. Halkın tüketim tercihini 
bugün kullanmak istemesi nedeniyle ilk aşamada yabancıdan ödünç alınan tasarruf, işletmelerin 
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kullanabilecekleri bir kredi olacaktır. Bankaların kredi kullandırmak için talep edeceği kredi faiz yüküne 
ise devlet katlanarak cazibesi artırılacaktır. Ancak söz konusu cazip kredi her işletmeye değil, ülke 
ekonomisi için önceliği olan sektörlerde/alanlarda/temalarda yatırım dolayısıyla üretim yapacağını 
taahhüt edecek işletmelere kullandırılacaktır.   

Şekil 4. Yönlendirilmiş Tasarruf 

 

 

 

 

Kaynak: Yazar Tarafından Oluşturulmuştur 

Şekil 2’de sorun alanı olarak işaretli bölge Şekil 4’te gösterildiği gibi belirli bir hedefe 
yönlendirilmek suretiyle net sermaye stokunun artışı sağlanabileceği düşünülmektedir. Yine daha önce 
açıklandığı gibi ülke ekonomisi sermaye sorununu uluslararası piyasadan borçlanmak suretiyle 
çözmektedir. Ancak alınan borç net sermaye stokunu artırıcı yatırımlara dönüşmediği için sorun bir 
sarmal olarak devam etmektedir. İşte bu noktada söz konusu tasarrufların belirli bir stratejiyle 
yönlendirilmiş yatırımlar için kullanılmasını sağlamak gerekir. Bunu yaparken serbest piyasa koşullarını 
unutmadan diğer bir ifadeyle asgari ölçüde piyasa müdahalesi ekonomik büyümeyi sağlayabilir. Piyasa 
kendisinin karlı gördüğü sektörde yatırım yapma ve yol alma konusunda serbestken, devletin ekonomik 
büyüme için öngördüğü alanlarda yatırım yapacak olanların teşvik edildiği/desteklendiği bir piyasa 
müdahalesi de sınırlı kalacaktır.  

 Model içerisinde en kritik nokta, hiç şüphesiz hangi alanların ve nasıl teşvik edileceği konusudur. 
Bunun için çok uzağa gitmeden ülke ekonomisinin temel göstergesi olan ekonomik büyüklük yani Gayri 
Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) bakmak yeterli olacaktır. Şekil5 incelendiğinde 17 yıl boyunca en yüksek 
payı yaklaşık ortalama %17,2 ile imalat sanayi almışken ikinci sırada yaklaşık ortalama %11,8 ile 
toptan ve perakende ticaret almıştır. Ulaştırma-depolama, tarım-ormancılık ve balıkçılık ve 
gayrimenkul faaliyetleri ortalama % 8 civarındaki paylarıyla üçüncü sırada yer almıştır. Dördüncü 
sırada ise %6,4 ile inşaat sektörü bulunmaktadır. GSYH’yı oluşturan geri kalan 15 sektör toplamı ise 
ortalama % 27,6 oranında bir paya sahip olmuştur.   
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Şekil 5. GSYH 1998-2016 Dönemi Sektör Payları (% - Vergi-Sübvansiyon Hariç) 

 

Kaynak: TÜİK. 

Ülke ekonomisinin fotoğrafını bu şekilde gördükten sonra aslında “neye” sorusunun cevabını da 
almış oluyoruz. Şöyle ki; Ulusal Kalkınma Planı’nda öne çıkan sektörlerin ülke ekonomisinde Şekil 
5’teki yerleriyle yapılacak kıyaslamaya göre hangi sektörlere yatırım yapılacağı tespit edilebilir. 
Modelin “nasıl” sorusuna cevabı ise rasyonel ıskonto niteliğini oluşturmaktadır. Devlet, teşvik gibi çok 
çeşitli araçlarla ülke ekonomisini yönlendirmek için piyasaya müdahale etmektedir. Bu araçlardan bir 
tanesi de faizsiz kredi desteğidir. Modelin önerdiği kredi faiz desteği, devletin yatırım yapılmasını 
istediği sektörlere bu sektörlere verdiği önem oranında ıskonto yapılmak suretiyle uygulanmasıdır. 
Örneğin Şekil 5’te ortalama %2,4 paya sahip olan bilgi ve iletişim sektörünü ele alalım. 2019-2023 
dönemi Ulusal Kalkınma Planı’nda da bu sektörün ciddi olarak öne çıktığını varsayalım. Bu durumda 
modelin önerisi, söz konusu sektörün mevcut işletmelerinin yatırımlarını artırmak, finansal sıkıntı 
yaşayanları desteklemek ya da bu sektöre girme eşiğinde olanları cesaretlendirmek için ihtiyaç duyulan 
fonun faiz yükünün devlet tarafından karşılanmasıdır. Ancak pratikte devletin yalnızca bir sektörü değil 
birden fazla sektörü hedeflediği görülmektedir. Örneği bu kabul üzerinden genişletecek olursak; 2019-
2023 dönemi Ulusal Kalkınma Planı’nda bilgi ve iletişim sektörünün yanında kamu yönetimi ve 
savunma zorunlu sosyal güvenlik, eğitim ile mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörlerinin 
istenen nitelikteki bir kalkınmayı sağlamak için öncelikli olarak hedeflendiğini varsayalım. Yapılan 
çalışma ile bu sektörler için tasvir edilen senaryoya göre sırasıyla %7, %4, %3 ve %2 gibi ıskonto 
oranlarının tespit edildiğini kabul edelim. Çalıştığı alanın bilgi ve iletişim, mesleki, bilimsel ve teknik 
faaliyetler ile eğitim şeklinde 3 sektörün kesiştiği bir işletmeye uygulanacak ıskonto oranı 
%7+%4+%3=%14 olmasına rağmen bu işletmeye en fazla bankaya borçlandığı faiz oranında 
yapılacaktır. Eğer hak kazandığı ıskonto bankaya borçlandığı faiz oranından düşükse faiz yükünün 
tamamı devlet tarafından karşılanacaktır.     

c) Modelin Uygulaması 

RİDAK Modeli’nin uygulanması ve izlenmesinde 4 aktör öngörülmekte olup bunların model 
içerisindeki görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

 Ekonomi Bakanlığı: Ulusal Kalkınma Planı’na göre ya da belirleyeceği farklı bir ölçeğe göre 
(mevcut teşvik düzenlemesi gibi) ülke için öne çıkan sektörleri ve bu sektörlere uygulanacak 
ıskonto oranlarının tespitiyle sorumludur. Söz konusu tespitte modelin uygulama sonuçları 
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değerlendirmesinin yanı sıra Bakanlığın, Merkez Bankası ve Kalkınma Bakanlığı ile birlikte 
çalışması, sektör ve ıskonto oran tespitinde kritik öneme sahiptir. Bu koordinasyonla yapılacak 
çalışma söz konusu tespitlerin gücünü artırmasının yanı sıra devletin piyasa müdahalesini de 
daha rasyonel bir zemine oturmasını sağlayacaktır.  

 Yatırımcı: Devletin önem verdiği sektörlerde faaliyet gösteren ve bu alanda yatırım yapmaya 
hazır olup fon ihtiyacını RİDAK ile sağlamayı hedefleyen işletmelerdir. Söz konusu işletmeler, 
bankaların isteyeceği dokümanların yanı sıra talep ettikleri ıskontonun karşılığı olarak istenen 
sektörlerde yapacakları yatırım sonucu elde edecekleri somut çıktıları da (üretimleri)  taahhüt 
etmek zorundadırlar.    

 Bankalar: Yatırımcıya ihtiyaç duyduğu fonu yatırımcı ile ilgili yapacağı standart kredi notu 
sorgulamasına göre sağlayacak kuruluşlardır. Bankalar uygulamada yatırımcı ile normal kredi 
ilişkisine girecektir. Farklı olarak Uygulama ve İzleme Kurumu’nun RİDAK kredisi 
kapsamında borç verdiği işletmelerle ilgili ihtiyaç duyduğu bilgileri temin etmekle mükelleftir. 
Bunun yanında önemli olan diğer bir fark, yatırımcıların beyan ettikleri sektörde reel olarak 
faaliyet gösterip göstermediğinin mali tablolarına dayalı tespitidir.  

 RİDAK Uygulama Kurumu: Kurumun ilk etapta yapacağı işlerden birisi modelin aktörleri 
arasında iletişim ve bilgi alışverişini sağlayacak dokümanların hazırlanması ve 
standardizasyonudur. Diğer önemli bir görevi ise söz konusu modelin devlete yıllık getireceği 
yükün yani model bütçesinin tespiti ve bunun Bakanlığa bildirilmesidir. Buradan da anlaşılacağı 
gibi model için kullanılacak yıllık fon, Bakanlığın Maliye Bakanlığı’na bildirdiği bütçede yer 
alacaktır. Modelin kilit noktasını oluşturan yatırımcıların taahhüt edeceği somut çıktılar diğer 
bir ifadeyle geri ödeme göstergeleri, yatırımcıya yapılacak faiz geri ödemesinin temel şartıdır. 
Ancak bu noktada yatırımcının taahhüt edeceği göstergelerin geçerliliği, gerçekleşme olarak 
ifade edilebilecek somut çıktıların kontrolü/doğrulanması ve hedeflenen çıktı ile gerçekleşme 
arasındaki kabul edilebilir sapma çerçevesinde değerlendirmeler gibi üç konu gündeme 
gelmektedir. Kurum, Bankadan Yatırımcının sektörde çalıştığına ilişkin doğrulamayı aldıktan 
sonra Yatırımcının taahhüt ettiği çıktıların bu sektörlerde olup olmadığını değerlendirerek 
ıskonto talebini red/kabul eder. Talebin reddi halinde Yatırımcının Banka ile olan Kredi 
ilişkisini devam ettirip ettirmeyeceği kendi kararıdır. Iskonto talebi kabul edilen bir 
Yatırımcının hedeflerini gerçekleştirme kontrolünde azami negatif sapma oranı aralarında 
yapacakları “Faiz Anlaşmasında” yer alır. Söz konusu anlaşmadaki diğer önemli bir unsur olan 
ıskonto oranları her ne kadar Bakanlık tarafından belirlenmiş olsa bile Kurumun taahhüt edilen 
gösterge geçerliliği değerlendirmesinde elde ettiği bilgilere bağlı olarak toplam faiz indirimini 
%10 oranında artırıp artırmama yetkisine sahiptir. Örneğin Bakanlık oranlarına göre toplam %9 
ıskonto oranı hak eden bir Yatırımcının taahhüt ettiği göstergeleri önemli olarak değerlendiren 
Kurum, yapacağı “Faiz Anlaşmasında” ek %0,9 bir indirim daha koyabilir. Burada önemli olan 
toplam ıskontonun, Banka ile Yatırımcı arasında yapılan “Kredi Anlaşmasındaki” faiz oranını 
geçmemesidir. Yatırımı gerçekleştirilen bir iş sonucu elde edilen somut çıktıların belgelenip 
kuruma sunulması Yatırımcı sorumluluğundadır. Kurum başlangıçta belirlenen gösterge ve 
azami negatif sapma oranına göre yapacağı değerlendirme sonucu faiz geri ödemesini 
gerçekleştirir. Kurum ihtiyaç duyması halinde geri ödemenin yapılacağı döneme kadarki her 
aşamada ya kendi bünyesindeki personel ile ya da dışardan alacağı uzmanlık desteği ile yatırım 
ve üretimin fiziki kontrolünü yapabilir. 
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Şekil 6. RİDAK Modeli 

 

 

Kaynak: Yazar Tarafından Oluşturulmuştur 

d) Modelin Varsayımları 

Modelin başarısındaki en temel ve kritik varsayım, konuyla ilgili herkesin az çok üzerinde 
mutabık olduğu odaklanma ve kaynakların yoğunlaştırılmasıdır. Aslında modele yönelik ilk adım 
kalkınma ajanslarının kullandığı araçlardan faizsiz kredi ve faiz desteğinin pratikte nasıl 
uygulanabileceği incelemesi ile başlamıştır. Ancak söz konusu kuruluşların bölgelerinde kullandırdığı 
tüm desteklerin etkililiği noktasında beklenen sonuçların tam olarak elde edilmeyişi2 nedeniyle model, 
bölgesel ölçekten ülke ölçeğindeki bir çalışma haline dönüşmüştür. Bu noktada engel olarak; bölgesel 
kalkınmada bir paradigma olan kaynakların bölgesel rekabet için mi yoksa bölgelerarası gelişmişlik 
farkları için mi kullanılacağı tercihinin yanı sıra söz konusu desteklerin bölge GSYH içerisindeki 
payının çok düşük olması görülmektedir. Konuya açıklanan perspektifte bakılması nedeniyle modelin 
ülke ölçeğinde uygulamasında daha etkin sonuçlar elde edileceği düşünülmektedir. Yine bununla 
bağlantılı olarak faiz desteği için ayrılan tüm kaynakların aynı kriterler çerçevesinde kullandırılması ile 
birlikte devlet teşviki gibi ekonomiye müdahale araçlarının da aynı rasyonellik de değerlendirilmesi 
odaklanma ve kaynakların yoğunlaştırılması olacaktır. 

Model için önemli olarak düşünülen diğer varsayım, hükümetin yukarıda açıklanan KGF’yi 
devreye alarak piyasadaki olası büyük bir krizin önüne geçtiği ve belirli ölçüde stabiliteyi sağladığıdır. 

                                                           
2 Bu yargıya yazarın daha önce bahsedilen doktora çalışmasının hem kendi sonuçları hem de benzeri çalışmalar ile elde 
edilen sonuçları itibariyle varılmaktadır. 
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Söz konusu stabilitenin korunduğu şartlarda modelin uygulanmasıyla ekonomide hedeflenen milli 
sermaye stokuna ulaşılacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede ülkenin mevcut tüketim potansiyelini 
koruyacağı ve belirlenen yatırım alanları için temin edeceği tüm yabancı kaynakların bu alanlarda 
kullanılacağı varsayılmaktadır.  

4. Değiştirilebilir Unsurlar 

I. Aktör ve aktörler: Modelde öngörülen aktörler tek tek ya da ilişkisine bağlı olarak birlikte 
değiştirilebilir. Örneğin, RİDAK Uygulama Kurumu ayrıca teşkil edilmeden halihazırda mevcut 
olan kalkınma ajanslarından faydalanılabilir. Ya da öngörülen Ekonomi Bakanlığı yerine bu 
model için daha etkin olacağı düşünülen başka bir bakanlık ya da Kredi Garanti Fonu gibi bir 
yapı düşünülebilir. 

II.  Iskonto oranı: Modelde kabul edilen azami toplam ıskonto, yatırımcı ile banka arasındaki 
Kredi Anlaşması'nda belirlenen faiz oranıdır. Bunun yerine Bakanlık yıllık olarak piyasa 
borçlanma faiz oranının üzerinde azami bir sınır belirleyebilir. Hatta başarılarının devam etmesi 
durumunda zaman içerisinde kademeli olarak bu sınır artırılarak tamamen faiz desteğinden 
faizsiz kredi desteğine dönüştürülebilir. 

III. Uygulama Düzeyi: Modelin yukarıda açıklandığı gibi en etkin ülke ölçeğinde olacağı 
düşünülmektedir. Ancak farklı bakış açılarıyla uygulama düzeyi değiştirilebilir. Örneğin 
Ekonomi Bakanlığı yerine Kalkınma Bakanlığı, RİDAK Uygulama Kurumu yerine kalkınma 
ajanslarının aktör olarak değiştirilmesi ile birlikte rasyonel kriterlerin GSYH sektör payları 
yerine bölge öncelikleri ile ilişkilendirilmesi yoluyla bölge düzeyinde uygulanabilecek bir 
model elde edilmiş olur. 

IV. Faiz Desteği Fon Kaynağı: Modelde RİDAK’ın vereceği faiz desteğini Bakanlık bütçesi 
üzerinden tahsis edilecek kaynak ile sağlanması öngörülmüştür. Bu noktada kalkınma 
konularında önemli bir fon kaynağı olan Dünya Bankası düşünülebilir. Dünya Bankası’nın 2012 
yılında yürürlüğe koyduğu (GPRBA, 2012) ve 2018 yılı itibariyle yaklaşık 20 Milyar Amerikan 
Dolarını fonladığı (Dünya Bankası, 2018) “Sonuç Odaklı” türündeki borçlanma enstrümanları 
değerlendirilebilir. Şimdiye kadar ağırlıklı olarak altyapıya yönelik 77 faaliyet için uygulanan 
borçlanma aracı Dünya Bankası ile yapılacak müzakereler ile önerilen modelin hedeflediği faiz 
desteği için bir fon kaynağı olarak kullanılabilir. Benzer borçlanma türlerinin diğer uluslararası 
finans kuruluşlarınca da uygulanmaya başladığını görmekteyiz. Örneğin Asya Kalkınma 
Bankası, böyle bir finansman aracını 2013 yılında yürürlüğe koymuştur (Asya Kalkınma 
Bankası, 2013). 

5. Elde Edilebilecek Dolaylı Faydalar 

Modelin başarıya ulaşması sonucu ilk akla gelen faydalar arasında şunlar sıralanabilir:  

 Şekil 2 üzerinde açıklanan borç sağlanmalı yerine sermaye büyüten bir ekonomiye dönüşme,  
 Artan sermaye stoku ile yabancı kaynak bağımlılığının azalması,  
 Yine artan sermaye ile faiz oranlarının düşmesi,  
 Dağınık kaynakların tek elde toplanması ile oluşan gücün desteğinde devletin piyasaya verdiği 

güvenin artması,  
 Çıktı/üretimin kayıt altına alınmasına bağlı vergi gelirlerinin artması, 
 İşletmelerin hedef koyup buna göre planlı çalışması ile ülkenin mevcut işletme yönetim 

anlayışının değişimi, 
 Aynı sektörde çalışan işletmelerin spesifik konular üzerinde koordinasyonunun sağlanabileceği 

bir ortamın gelişmesi diğer bir ifadeyle kümelenme benzeri oluşumlar için alt yapının oluşması, 
 Vergi uygulamalarında küçük esnafa destek olmak için Maliye Bakanlığı’nın üzerinde 

çalışmaya başladığı “Hasılat/Çıktı Esaslı Vergi Sistemi” gibi (Bloomberg, 2018 a) modellerle 
piyasada kendine yer edinmeye başlayan öncelikli sektör anlayışı ile daha  odaklı hedefi olan ve 
piyasa tarafından cesaretlendirici ve cezbedici olarak değerlendirilen “Proje Bazlı Teşvik 
Sistemi” gibi (Bloomberg, 2018 b) yaklaşımlara katkı sağlanmasıdır. 
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6. Sonuç 

Ülkelerin gelir sınıflandırmasında en fazla dikkate alınan Dünya Bankası kriterine göre Türkiye, 
düşük gelir grubundan 1955 yılında düşük orta gelir grubuna ve bundan elli yıl sonra 2005 yılında üst 
orta gelir grubuna geçmiştir. Dolayısıyla Türkiye, Rostrow’un yukarıda bahsedilen araştırmasındaki 
“Kalkış” aşamasına yaklaşık 65 yıldır tam anlamıyla geçememiştir. Benzer durumla karşı karşıya olan 
Bulgaristan ve Kosta Rika gibi ülke örneklerinin yanında aynı süreçleri çok daha hızlı bir şekilde aşmış 
Kore ve Çin örneklerini de görmekteyiz (Asya Kalkınma Bankası, 2013: 4, 16). Sayılan bu ülkelerin 
yanında orta gelir tuzağının belirtileri, nedenleri ve bunu deneyimleyen ülke örnekleri ile ilgili 
araştırmalar hala devam etmektedir (Alkan ve Ümit, 2018: 1000-105). Söz konusu durumda takılı kalan 
bu ekonomilerin ortak özellikleri arasında; i) Tasarrufların/yatırımların düşük olması, ii) sanayi 
gelişminin yavaş olması, iii) sanayide çeşitlenmenin olmayışı ve iv) emek piyasasının zayıf 
olması sayılabilir (Eğilmez, 2012). Bu araştırma ise Türkiye özelinde “tasarrufların/yatırımların düşük 
olması” durumu için çözüm araçlarından biri olarak nitelendirilebilir. Araştırmanın ortaya koyduğu 
RİDAK olarak isimlendirilen model özetle; faizsiz kredi desteğinin kredi alabilecek herkes yerine 
ülkemiz için öncelikli sektör olarak belirlenecek sektörlerde kullandırılmasını, bunda da “sonuç odaklı 
kredi” prensibiyle izlemesinin/takip edilmesinin gerçekleştirileceği ve hedef olarak da ülke sermaye 
stokunun artacağını öngören bir modeldir. Söz konusu model incelendiğinde; teorik bir temel üzerinde 
varsayımları, esnekliği ve olası sonuçları ile mümkün olduğunca sade olmasının yanı sıra Türkiye’nin 
konuyla ilişkili kendine has tecrübe ve pratiklerini göz önüne alan bir model olarak nitelendirilebilir. 
Orijinal hali 2018 Nisan ayında tamamlanan modelin içinde bulunduğu zaman dilimi ile bugün değişen 
şartlar kıyaslandığında: 

1) Ajansların Sanayi Bakanlığı’na bağlanması ve Ajansların hibe vermeye devam edeceği 
kararının yanı sıra ajansların bu zamana kadar kullandırdığı hibelerin etkinliği ile ilgili olarak 
Yazarın doktora tezinde ulaştığı sonuçlar (Meriç, 2018) 

2) Ajansların kuruluşlarından bu yana mevzuatında olmasına rağmen şimdiye kadar faizsiz kredi 
hibe programını uygulamamış olmasına rağmen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın KOSGEB 
üzerinden verdiği faizsiz kredi desteği konusunda birikim sahibi olması, 

3) Türkiye’nin arzulanan kalkınma için geçmişte sağladığı fonların verimli bir şekilde 
kullanılmaması noktasındaki tecrübesi ile birlikte Türkiye ekonomisinin istikrarlı bir yapıya 
kavuşması için önceliğin reel/sanayi sektörünün güçlendirilmesi anlayışının ülke genelinde artık 
bir ortak akıl olarak ortaya çıkması ve hükümetin hayata geçen sonuç odaklılık ekonomi politika 
sayısında belirgin artış   

gibi önemli farklar vardır. RİDAK modelinin yukarıda açıklanan “Değiştirilebilir Unsurlar” 
başlığı altında çeşitli esneklikler tanımlanmıştır. Söz konusu esneklikler çerçevesinde Ekonomi 
Bakanlığı (modelin oluşturulduğu dönemde bu bakanlık henüz Maliye ve Hazine Bakanlığı çatısı 
altında değildi!) yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ve RİDAK Uygulama Kurumu yerine 
Kalkınma Ajanslarının getirilmesiyle bölgesel düzeyde ajansların faizle ilgili mevcut hibe araçlarına 
yeni bir model olarak eklenebilir. 

Bu çalışma giriş bölümünde açıklandığı gibi 2018 çalışmasına eklenen iki başlıkla 
güncellenmiştir. Dolayısıyla sonuç olarak önerdiği modelin yetkililer tarafından dikkate alınıp hayata 
geçirilmesi durumunda, hedeflenebilecek sonuçlar açısından da belirli sınırların olduğu unutulmaması 
gerekmektedir! Diğer bir ifade ile  “Elde Edilebilecek Dolaylı Faydalar” başlığı altında işaret edildiği 
gibi ulusal düzeyde alınan ekonomik politika kararların yerelde pilot uygulamasının yapılacağı ya da 
bu uygulamaları yerelde destekleyecek yardımcı bir araç olarak görülmesi daha uygun olacaktır. 
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Türkiye İmalat Sanayinin Teknolojik Yapısının Rekabet Gücü Üzerine Bir Analiz 

Murat Ozan BAŞKOL1, Selahattin BEKTAŞ2 

Özet 

2019 yılında İhracat Ana Planında Türkiye’nin orta ileri ve ileri teknolojili ürünler ihracatının 
artırılması öncelikli hedeflerden biri olarak belirlenmiştir. Çalışmanın ana motivasyon kaynağı olan bu 
ifadeden hareketle 2000 sonrası dönemde Türkiye imalat sanayi ihracatının rekabet gücündeki 
değişiminin Türk imalat sanayinin teknolojik yapısı üzerinden analiz edilmesi hedeflenmiştir. Bu amaç 
doğrultusunda Türkiye ihracatının teknolojik yapısına ilişkin dış ticaret verileri 2000-2018 dönemi için 
UNCOMTRADE veri tabanından derlenmiş ve söz konusu veriler SITC Rev 2. teknolojik 
sınıflandırması referans alınarak düşük, orta ve ileri teknolojili ürünler olarak gruplandırılmıştır. Düşük, 
orta ve ileri teknolojili ürünlerde Türk imalat sanayinin rekabet gücü Balassa’nın açıklanmış mukayeseli 
üstünlükler endeksi yardımıyla analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Açıklanmış Mukayeseli Üstünlükler Endeksi, Rekabet Gücü, İhracatın teknolojik 
Yapısı 

Jel Kodları: F1, F10, F14 

 

An Analysis on the Competitiveness of Technological Structure of Turkey's Manufacturing 
Industry 

Abstract 

In 2019, it was determined in Export Main Plan that one of the prior targets is to increase the 
export of medium-advanced and advanced technology products of Turkey. From this expression which 
is the main motivating source of the study,it was aimed to analyse  the change of the competitiveness in 
Turkey's manufacturing industry after the year 2000 based on the technological structure of it. In 
accordance with this aim, trade data between 2000 and 2018 related to the technological structure of 
Turkey's export was obtained from UNCOMTRADE and the data was grouped as low,medium and 
advanced technology products with reference to SITC Rev.2 technological classification.The 
competitveness of Turkey's manufacturing industry in low,medium and advanced technology products 
was analysed with Balassa’s revealed comperative advantage (RCA) Index. 

Key Words: revealed comperative advantage (RCA) Index, Competitiveness, Technological Structure of 
Exports 

Jel Codes: F1, F10, F14 
1.Giriş 

2019 yılı İhracat Ana Planı’nda Türkiye’nin mal ihracatını 2019-2023 döneminde ortalama % 6.2 
oranında artırarak, 2023 yılı ihracat hedefinin 226,6 milyar dolar olduğu ifade edilmiştir. Bu amaca 
ulaşmak adına hedef ülke ve hedef sektör yaklaşımı geliştirilmiştir. Hedef ülke yaklaşımında ABD, Çin, 
Güney Kore, Japonya, Hindistan gibi Türkiye ihracatının %25.2’sini ve Dünya ithalatının % 43.7’sini 
temsil elden 17 hedef ülke belirlenmiş ve 17 hedef ülkenin toplam ithalatında % 0,5 olan Türkiye 
ithalatının payının % 1’e yükseltilmesinin hedeflendiği açıklanmıştır. Hedef sektör yaklaşımında ise 
hedef sektör olarak seçilen otomotiv, makine, kimya, gıda ve elektrik elektronik sektörlerinde 
Türkiye’nin dünya ihracatında % 0,76 olan payının % 1’e çıkarmanın hedeflendiği vurgulanmıştır. 
İhracat Ana Planı’nda hedef ülke ve hedef sektör yaklaşımı sayesinde pazar ve ürün çeşitlendirmesinin 
sağlanacağı ve orta ileri ve ileri teknoloji ürün ihracatının artacağı ifade edilmiştir. İhracat Ana Planında 
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Programı kapsamında katılım bankacılığı öncelikli alnında bursiyer araştırmacı. 
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ayrıca, ihtisas serbest bölgeleri ve Güney Kore, Çin, Polonya, Hindistan’daki örneklerine benzer 
teknoloji seraları oluşturularak Türkiye’nin % 3.5 olan yüksek teknolojili ürün ihracatını % 5’e 
çıkarmanın hedeflendiği ifade edilmiştir. İhracat Ana Planında ifade edilen Türkiye’nin orta-ileri ve ileri 
teknolojili ürünler ihracatının arttırılması ifadesinin bu çalışmanın ana motivasyonu olduğu söylenebilir. 

2018 yılında Dünya’da 1.9 trilyon dolarlık yüksek teknolojili ürün ihracatı gerçekleşmiştir. 2018 
yılı itibarıyla yüksek teknolojili ürün ihracatında yer alan ilk on ülkeyi Almanya (209.6 milyar dolar), 
G.Kore (192.8 milyar dolar), Hong Kong (161.8 milyar dolar) ABD (156.4 milyar dolar), Singapur 
(155.4 milyar dolar), Fransa (117.8 milyar dolar), Japonya (111.0 milyar dolar), Malezya (90.4 milyar 
dolar) , Hollanda (85.8 milyar dolar), İngiltere (76.5 milyar dolar) olarak belirtmek mümkündür. 2018 
yılında dünya yüksek teknolojili ürün ihracatının yaklaşık % 70’i ilk 10 ülke tarafından gerçekleşirken, 
Türkiye 3.116 milyon dolarlık yüksek teknolojili ürün ihracatı ile 36. sırada yer almaktadır. (Knoema, 
2018). 

Bu çalışmanın amacı 2000 sonrası dönemde Türkiye’nin imalat sanayi ihracatının rekabet 
gücündeki değişimin Türk imalat sanayinin teknolojik yapısı üzerinden analiz etmektir. Bu amaç 
doğrultusunda çalışmanın ilk bölümünde Türkiye’de dış ticaretin teknolojik yapısını analiz eden 
çalışmalara yer verilecektir. Ardından çalışma da kullanılan veri ve yöntem ele alınacak ve ardından 
Balassa’nın açıklanmış mukayeseli üstünlükler endeksi yardımıyla elde edilen bulgular ışığından düşük, 
orta ve ileri teknolojili ürünlerde Türk imalat sanayinin rekabet gücü analiz edilecek ve politika önerileri 
dile getirilecektir.  

2. Literatür Taraması 

Çelebi (2002)  çalışmasında, Türkiye’deki teknolojik yapının, ithalat ve ihracat üzerine etkisini 
incelemiştir. Çalışma da teknolojinin ithalat üzerindeki etkisi geniş ekonomik kategorilere (BEC) göre 
yapılan sınıflamadan (Sermaye, ara ve tüketim malları) , ihracat üzerindeki etkisi ise standart 
uluslararası ticaret sınıflamasından (SITC) hareketle (SITC 0-4 ilkel ve SITC 5-8 işlenmiş ürün) analiz 
edilmiştir. Çalışma da Türkiye’nin dış ticaret açıklarının temel sebebinin yapısal olduğu vurgulanmıştır. 
Bir yandan yatırım ve ara mallar ithalatının toplam ithalat içindeki payının % 90’ları bulması öte yandan 
toplam ihracat içinde işlenmiş malların payının artmasına karşın ihracat içinde tekstil, konfeksiyon ve 
demir/çelik ürünleri ağırlıklı bir yapının olduğu ifade edilmiştir. Çalışma da ayrıca teknolojide dışa 
bağımlılığın sürekli açık veren bir dış ticaret yapısının ana nedeni olduğu vurgulanarak orta ve uzun 
vadede teknolojik atılım sağlayacak politikalar geliştirilmesi gerektiği işaret edilmiştir.  

Köse Kâhyaoğlu ve Özdamar (2005)’ın çalışmasında Balassa’nın Açıklanmış Karşılaştırmalı 
Üstünlükler ve Donges’in Karşılaştırmalı İhracat Performansı endeksleri kullanılarak 1993-2004 
döneminde Türkiye ile Estonya, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’nin rekabet gücü 
karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Analize konu edilen sektörler, hammadde yoğun mallar, işgücü 
yoğun mallar, sermaye yoğun mallar, kolayca taklit edilebilen araştırma bazlı mallar ve zor taklit 
edilebilen araştırma bazlı mallar olarak sınıflandırılmış ve Estonya hariç, Türkiye’nin diğer ülkelerle 
hammadde ve iş gücü yoğun mallar da ve kısmen de olsa sermaye yoğun malları içeren sektörlerde 
rekabet gücüne sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma da ulaşılan diğer bir sonuç ise, kolayca 
taklit edilebilen araştırma bazlı mallar ve zor taklit edilebilen araştırma bazlı mallar olarak sınıflandırılan 
ve ileri teknoloji ve yatırım gerektiren sektörler de Türkiye’nin net olarak dezavantajlı durumda 
olduğudur.  

Eşiyok (2007), 1983-2001 dönemi için faktör kullanım yoğunluklarına göre Türkiye’nin dış 
ticaret yapısını incelediği çalışmasında sektörleri hammadde yoğun, emek yoğun, ölçek yoğun ve 
farklılaştırılmış ve bilim bazlı sektörler olarak tasnif etmiştir. Çalışma da Türkiye’nin dış ticaret 
yapısının teknolojik içeriği yüksek, farklılaştırılmış ve bilim bazlı sektörlere dayalı gelişmediği, ağırlıklı 
olarak emek yoğun sektörlere dayandığı ifade edilmiştir. Çalışma da ayrıca istikrarlı bir ihracat 
performansı için, dış ticaret stratejisinin yüksek teknoloji sektörlere öncelik verecek şekilde yeniden 
yapılandırılması gerekliği vurgulanmıştır.  
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Yılmaz ve Yılmaz (2011), 1993-2010 döneminde Türkiye’deki büyük sanayi sermayesi 
ihracatının teknolojik yapısını teknolojik düzey ve teknolojik yönelim analizi bağlamında firma sayısı 
ve ihracat değerlerinin değişimi üzerinden analiz etmiştir.  Çalışma da Türkiye’de büyük sanayi 
sernayesinin teknolojik düzey ve teknolojik yönelim bağlamında önemli bir teknolojik gelişme yaşadığı 
ifade edilerek, ihracatçı büyük sanayi firmalarının 2001 sonrası süreçte orta teknolojik düzey ve ölçek 
yoğun olma karakterinin ön plana çıktığı vurgulanmıştır.  

Kara ve Erkan (2011), 1993-2009 dönemi için Türkiye’deki emek-yoğun ürün ihracatının rekabet 
gücü ve rekabet gücünün makroekonomik değişkenlerle ilişkisini incelemişlerdir. Balassa’nın 
açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler endeksi yardımıyla SITC Rev.3 2 haneli dış ticaret verilerinden 
hareketle yapılan analizde Türkiye’nin düşük teknolojili emek yoğun ürün ihracatında rekabet gücünün 
olduğu ve emek yoğun sektörlerdeki rekabet gücünün artmasında özellikle emek yoğun piyasalarda, 
asgari ücretlerdeki artışın, işsizlik oranındaki azalışın, imalat sanayi yatırım teşvik belge sayısındaki 
artışın etkisi odluğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Eşiyok (2014) yaptığı çalışmada, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki dış ticaretin teknolojik 
yapısı ve rekabet gücünü incelemiştir. ISIC Rev.3 sınıflandırılması kullanılmıştır. Çalışmasında 
açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler endeksi ve kesit analizi kullanmıştır. Çalışmanın sonucunda 
yüksek teknolojili ürünler bazında %4,1, düşük teknolojili ürünler bazında %37,6, orta-düşük teknolojili 
ürünler bazında ihracat payı ise %21,7 olduğu ispatlanmıştır. Rekabet gücüne bakılırsa Türkiye’nin 
yüksek teknolojili ürünlerde düşük, düşük teknolojili ürünlerde ise rekabet gücü yüksek olarak 
bulunmuştur. 

Avcı, Uysal ve Taşçı (2016) tarafından yapılan çalışma da Türkiye imalat sanayisinin teknolojik 
yapısı ISIC Rev 3’e. göre, düşük teknoloji, orta düşük teknoloji, orta ileri teknoloji ve ileri teknoloji 
olarak sınıflandırılmıştır. Çalışma da imalat sanayinin teknolojik yapısında yapısal bir dönüşümün 
gerçekleşmediği, Türkiye’nin ihracat yapısının ağırlıklı olarak düşük ve orta düşük teknoloji ağırlıklı 
olduğu ve ileri teknoloji ihracatının toplam ihracat içindeki payının % 2’ler civarında olduğu ifade 
edilmiştir. Ayrıca, yüksek ve orta yüksek teknoloji gerektiren ürünlerde dışa bağımlı yapının dikkat 
çektiği vurgulanmıştır. 

Konak (2018) 1992-2016 dönemi için Türkiye ile seçilmiş OECD Ülkeleri’nin yüksek teknoloji 
içeren ürün ihracatının büyüklüğünü mukayese ettiği çalışmasında Türkiye ihracatının düşük, düşük-
orta, orta-ileri teknolojiye dayalı olduğunu, ele alınan dönem boyunca Türkiye’nin ilgili dönemde 
yüksek teknolojili ürün ihracatının toplam ihracat içindeki payının % 2 ila % 4 aralığında seyrettiğini ve 
ileri teknoloji ihracatında OECD ülkelerinin oldukça gerisinde kaldığını ifade etmiştir.  

Petek ve Şanlı (2018) 1923-2018 döneminde Türk imalat sanayisinin teknolojik yapısı ve 
teknolojik yapısındaki değişimi analiz ettikleri çalışmasında Türk imalat sanayi ihracatının düşük, orta 
düşük ve orta yüksek teknolojili ürünler ağırlıklı olduğu ve toplam imalat sanayi ihracatının sadece % 
3’lük kısmının yüksek teknolojili ürünlerden oluştuğu vurgulanmıştır. İncelenen dönemde imalat sanayi 
üretiminde yüksek teknolojili ürünlerin payının giderek azaldığı ifade edilerek, Türkiye’de Ar-Ge 
yatırımlarının arttırılarak ve yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesinin desteklenmesi gerekliliğine işaret 
edilmiştir.  

Ünlü ve Yıldız (2019) tarafından yapılan çalışma da, 1996-2017 döneminde Türkiye’de teknoloji 
yoğun malların dış ticaret yapısı teknolojik yoğunluğa göre tasnif edilen 33 fasıl özelinde Yoğunlaşma 
Oranı (CR), Herfındahl-Hırschman Endeksi (HHI) ve Entropi Endeksi (ENT) kullanılarak incelenmiştir. 
Çalışma da gerek ihracatta gerekse ithalatta orta derecede yoğunlaşmanın söz konusu olduğu ancak 
ithalattaki yoğunlaşma derecesinin ihracattaki yoğunlaşma derecesine göre daha yüksek olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma da ulaşılan diğer bir sonuç, Türkiye’nin dış ticaretin ağırlıklı olarak 
düşük ve orta teknolojili fasıllarda yoğunlaştığıdır. Çalışma da Türkiye’nin yüksek teknolojili ürünler 
ihracatını artırabilmesi için “Türkiye’nin bu alandaki temel politika hedeflerinin eğitim, sanayi, 
teknoloji ve inovasyon politikalarının ekseninde şekillenmesi gerektiği” yönünde politika önerisi dile 
getirilmiştir. 
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3. Veri, Yöntem Ve Bulgular 

3.1. Veri 

Türkiye ihracatının teknolojik yapısına ilişkin ticaret verileri UNCOMTRADE veri tabanından 
derlenmiş ve teknolojik yoğunluğa göre dış ticaret verileri SITC rev 2 özelinde Lall (2000) sınıflaması 
referans alınarak Tablo 1’deki gibi gruplandırılmıştır. 

Tablo 1. İhracatın Teknolojik Sınıflandırılması 

Sınıflandırma Örnekler 

Düşük Teknoloji Ürünleri (Low technology manufactures) 

LT1: Tekstil ve hazır 
giyim kümesi 

Tekstil kumaşları, hazır giyim, şapkalar, ayakkabılar, deri ve deri ürünleri vb.            

LT2: Diğer düşük 
teknoloji ürünleri 

Çömlekçilik, basit metal parçalar / yapılar, mobilya, mücevherler, oyuncaklar 
vb. 

Orta Teknoloji Ürünleri (Low technology manufactures) 

MT1:Otomotiv 
Sektörü 

Binek araçlar ve parçaları, ticari araçlar, motosikletler ve parçalar 

MT2:Orta teknoloji: 
Proses Endüstrileri 

Sentetik elyaflar, kimyasallar ve boyalar, plastikler, demir, borular / tüpler vb.          

MT3:Orta Teknoloji: 
Mühendislik 
Endüstrileri 

Motorlar, endüstriyel makineler, pompalar, saatler vb. 

Yüksek Teknoloji Ürünleri (High-technology manufactures) 

HT1:Elektrik ve 
elektronik ürünler 

Büro / veri işleme / telekomünikasyon cihazları, TV'ler, transistörler, türbinler, 
enerji üreten ekipmanlar                                                              

HT2:Diğer yüksek 
tenoloji ürünleri 

Eczacılık, uzay, optik / ölçüm cihazları, kameralar 

Kaynak: (Lall, 2005: 7). 

Düşük teknoloji ürün grubunda yer alan sektörlerin ticarete konu olan ürünlerinin çoğu 
farklılaşmamış nitelikte olduğundan sektörler arasında rekabet fiyat odaklıdır. Fiyat odaklı bir rekabet 
söz konusu olduğu için işgücü maliyetleri, rekabetçilik konusunda temel maliyet unsuru 
konumundadır(Lall, 2005: 7). Gelişmiş ülke ekonomilerinin iktisadi faaliyetlerinin kalbinde yer alan 
orta teknolojili ürünler, sermaye ve ara mallarındaki beceri (skilful) ve ölçek yoğun teknolojilerin (scale 
intensive technologies) büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Orta derece yüksek Ar-Ge seviyeleri, ileri 
beceri gereksinimleri ve uzun öğrenme süreleriyle karmaşık teknolojilere sahip olma eğilimindedirler. 
Mühendislik (MT3) ve otomotiv (MT1)  alt sektörlerinde yer alan sektörler arasında en iyi çözüme 
ulaşmak adına önemli bir karşılıklı etkileşim sözkonusudur. Proses endüstrisinde(MT2) yer alan 
sektörler teknolojik özellikleri nedeniyle Mühendislik (MT3) endüstrisinde yer alan sektörlerden 
farklıdırlar(Lall, 2005:9). Mühendislik (MT3) endüstrisinde yer alan sektörler ürün tasarımı ve 
geliştirilmesi üzerine odaklanırken, proses endüstrisinde (MT2) istikrarlı ve farklılaşmamış ürünlere 
sahiptir. Proses endüstrisinde teknolojik çaba yeni ürün geliştirmekten ziyade ekipmanın 
iyileştirilmesine ve karmaşık işlemlerin optimize edilmesine yöneliktir(Lall, 2005:9). Yüksek teknoloji 
ürünleri, yüksek Ar-Ge yatırımları ve ürün tasarımına büyük önem veren gelişmiş ve hızlı değişen 
teknolojilere sahiptir. En gelişmiş teknolojiler, gelişmiş teknoloji altyapısına ve son derece uzmanlaşmış 
teknik becerilere ve firmalar, üniversiteler ve araştırma merkezleri arasındaki sıkı etkileşime ihtiyaç 
duymaktadır (Lall, 2005: 10). 
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3.2. Yöntem 

Literatürde bir sektörün rekabet gücüne sahip olup olmadığı analiz edilirken genellikle Balassa 
tarafından geliştirilen ve kendi adıyla da anılan açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler endeksinden 
yararlanılmaktadır.  

Balassa’nın geliştirdiği açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler endeksi (revealed comparative 
advantage-RCA) şu şekilde formüle edilebilir: 
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                                                                 (1)                                                                        

Formülde, RCAij; i ülkesinin j malı için açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler endeksini, Xij; i 
ülkesinin j malı ihracatını, Xit ; i ülkesinin toplam ihracatını, Xnj ; n ülkesinin/ülke grubunun j malı 
ihracatını ve Xnt ise, n ülkesinin/ülke grubunun toplam ihracatını ifade etmektedir. RCA endeksi i 
ülkesinin j malı ihracatının i ülkesinin toplam ihracatı içindeki payının, n ülkesinin/ülke grubunun j malı 
ihracatının n ülkesinin/ülke grubunun toplam ihracatı içindeki payına bölünmesi suretiyle 
hesaplandığını söyleyebiliriz. 

RCA endeksinin birden büyük olması, karşılaştırmalı üstünlüğüne, birden küçük olması ise, 
karşılaştırmalı dezavantaja işaret etmektedir. 

4. Bulgular 

Çalışmaya ilişkin bulgular Tablo 1’deki sınıflamaya uygun şekilde sınıflandırılarak ayrı ayrı 
tablolar halinde değerlendirilmiştir. Tablo 2’de düşük teknoloji grubunda yer alan tekstil ve hazır giyim 
kümesi (LT1) için elde edilen RCA değerleri ışığında şunları söylemek mümkündür: 

1. LT 1 grubunda yer alan 19 alt sektörden 15’inin rekabet gücüne sahip olduğunu 4 tanesinin ise 
rekabet gücüne sahip olmadığını söyleyebiliriz.  

2. 2018 yılı itibarıyla LT1 grubunda yer alan sektörlerden en rekabetçi yapısıyla SITC 659 Halılar 
ve diğer yer kaplamalar, SITC 655 Örme mensucat, SITC 844 Kadın/kız çocuklar için örme giyim 
eşyası, SITC 652 Pamuklu mensucat ve SITC 842 Kadın/kız çocuklar için örülmemiş giyim eşyası ve 
aksesuarları alt sektörleri dikkat çekmektedir.  

3. LT1 grubunda özellikle tekstil ve hazır giyim sektörünün rekabetçi yapısı dikkat çekmektedir. 
Bununla birlikte özellikle hazır giyim sektörünün rekabet gücündeki gerileme dikkat çekicidir. Hazır 
giyim sektöründe sadece SITC 846 sektörünün rekabet gücünde bir artış varken, diğer sektörler hala 
rekabetçi olsalar da 2000 yılına göre rekabet güçlerinde bir gerileme olduğunu görmek mümkündür. 
Tekstil sektöründe ise, SITC 652 Pamuklu mensucat; SITC 655 Örme mensucat; SITC 657 Özel iplikler 
ve dokunmamış mensucat ve SITC 659 Halılar ve diğer yer kaplamalar alt sektörlerin rekabet gücünde 
bir artış sözkonusuyken, SITC 654 Dokumaya elverişli diğer maddelerden dokunmuş mensucat, SITC 
656 Kordelalar, etiketler, armalar, tüller ve SITC 658 Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya 
ve takımlar alt sektörlerinin incelenen dönem boyunca rekabet gücünde bir gerileme sözkonusu 
olmuştur.  

4. LT1 grubunda ayrıca SITC 613 Dabaklanmış, aprelenmiş bütün halde kürkler alt sektörünün 
rekabet gücündeki artış da dikkat çekicidir.  

5. Tekstil ve moda kümesi olarak tanımlanan LT1 grubu için sadece SITC 611 İşlenmiş deri ve 
köseleler, SITC 612 Deri ve köseleden mamul eşya, SITC 831 Sandıklar, bavullar, çantalar ve kılıflar, 
SITC 851 Ayakkabılar ve aksamı alt sektörlerinde rekabet üstünlüğü sözkonusu değildir. 

Tablo 3’de diğer düşük teknoloji ürünleri (LT2) için hesaplanan RCA değerlerini görmek 
mümkündür. LT2 grubu için elde edilen sonuçları ana hatlarıyla özetlemek gerekirse; 
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1. LT 2 grubunda yer alan 23 alt sektörden 17’sinin rekabet gücüne sahip olduğunu 6 tanesinin 
ise rekabet gücüne sahip olmadığını söyleyebiliriz.  

2. 2018 yılı itibarıyla LT2 grubunda yer alan sektörlerden en rekabetçi yapısıyla SITC 676 Demir 
veya çelikten çubuk ve profiller, SITC 895 Büro eşyası ve kırtasiye malzemeleri, SITC 693 Alüminyum, 
bakır veya demir çelikten teller, halatlar, kablolar, mensucat, SITC 697 Adi metallerden ev işlerinde 
kullanılan eşya ve aksam ve SITC 691 Demir, çelik ve alüminyumdan inşaat ve inşaat aksamı alt 
sektörleri dikkat çekmektedir.  

3. Ele alınan dönem boyunca LT2 grubunda yer alan sektörlerin önemli bir kısmının rekabet 
gücünde bir artış olduğunu söylemek mümkündür. İncelenen 2000-2018 döneminde rekabet gücünde 
ciddi anlamda gerileme, hala rekabetçi olmasına karşın SITC 665; zücaciye, cam eşya (sektör) alt 
sektörüne aittir. SITC 676 Demir veya çelikten çubuk ve profiller alt sektörünün 2000 yılına göre rekabet 
gücünde bir gerileme olsa da hala sektör LT2 grubunun en rekabetçi sektörü durumundadır.  

4. LT 2 grubunda yer alan SITC 675 Paslanmaz ve alaşımsız çelikten yassı hammadde ürünleri, 
SITC 695 El aletleri ve makineler için aletler, SITC 696 Bıçakçı eşyası ve sofra takımları, bunların 
aksam ve parçaları, SITC 894 Çocuk arabaları, oyuncaklar, spor malzemeleri ve SITC 899 Başka yerde 
belirtilmemiş çeşitli işlenmiş eşyalar alt sektörlerinin ise ele alınan dönem boyunca rekabet üstünlüğü 
elde edemediği görülmüştür. 
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Tablo 2. Düşük Teknolojili Ürünler için hesaplanmış RCA Değerleri 

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 

LT 1: Tekstil ve Hazır giyim Kümesi 

 611 612 613 651 652 654 655 656 657 658 659 831 842 843 844 845 846 848 851 

2000 0,5 0,7 1,5 5,2 4,2 2,6 3,1 6,7 1,6 13,3 7,7 0,5 7,9 5,3 11,7 8,9 5,6 5,9 0,6 

2001 0,4 0,9 1,0 5,1 4,5 1,9 3,1 7,7 1,6 11,6 6,3 0,5 7,4 4,5 9,3 7,4 5,6 5,2 0,5 

2002 0,3 0,6 1,1 3,7 4,3 1,9 2,9 7,2 1,7 11,4 6,1 0,5 7,7 4,9 9,4 7,8 6,0 4,9 0,5 

2003 0,4 0,7 1,5 3,5 3,9 1,9 3,1 6,9 1,6 10,8 6,3 0,4 6,9 3,9 9,3 7,9 6,4 3,9 0,5 

2004 0,4 0,4 2,0 3,6 4,1 1,7 3,3 7,1 1,6 9,7 7,0 0,4 6,5 3,3 7,4 7,0 6,5 3,0 0,5 

2005 0,4 0,5 2,4 3,5 4,2 1,9 4,0 6,9 1,6 8,6 8,0 0,5 6,1 3,2 6,9 6,6 6,2 2,5 0,5 

2006 0,5 0,8 3,2 3,7 4,1 1,8 4,8 5,6 1,7 7,7 8,3 0,5 5,6 3,1 6,4 5,8 6,0 2,7 0,4 

2007 0,5 0,6 3,3 3,3 4,9 2,0 5,3 5,3 1,6 7,1 9,3 0,5 5,4 2,9 5,8 5,2 5,8 2,5 0,5 

2008 0,6 0,4 2,0 3,2 4,4 2,0 5,4 4,7 1,5 5,9 9,8 0,4 4,5 3,0 5,3 4,4 4,8 2,2 0,4 

2009 0,6 0,5 1,6 3,4 4,6 1,8 5,4 4,0 1,5 5,0 10,9 0,4 4,2 3,0 5,3 4,3 5,4 1,9 0,4 

2010 0,6 0,4 3,3 3,5 4,7 1,9 6,3 4,1 1,6 5,4 11,8 0,5 4,7 2,7 5,8 4,8 5,6 2,0 0,5 

2011 0,7 0,4 5,1 3,9 4,7 1,9 6,4 4,3 1,9 5,5 13,5 0,5 4,6 2,5 5,2 4,6 5,2 1,9 0,5 

2012 0,8 0,4 4,4 3,6 4,3 1,8 6,1 4,3 1,8 4,3 16,0 0,4 4,5 2,4 4,0 4,4 4,5 1,6 0,5 

2013 0,9 0,4 4,6 3,8 4,7 1,8 6,3 4,3 2,0 4,7 16,1 0,4 4,6 2,7 3,9 4,6 5,0 1,6 0,7 

2014 1,0 0,4 4,6 3,8 4,6 1,6 5,8 4,0 1,9 4,3 16,1 0,4 4,3 3,1 4,4 4,7 4,9 1,4 0,6 

2015 0,9 0,3 3,2 3,5 4,0 1,3 4,6 3,6 1,8 3,6 14,7 0,3 3,7 2,7 4,1 3,8 4,3 1,0 0,5 

2016 1,0 0,3 4,5 3,9 4,4 1,5 5,1 3,6 2,1 3,9 13,9 0,2 4,1 3,1 4,3 4,3 4,7 1,0 0,6 

2017 0,9 0,3 5,6 4,0 4,1 1,5 4,8 3,4 2,0 3,8 14,7 0,2 4,1 3,1 4,2 4,3 4,5 1,1 0,6 

2018 0,9 0,3 6,2 5,2 6,9 1,9 9,5 5,0 2,7 6,3 16,5 0,4 6,5 4,8 7,5 5,9 7,1 1,5 1,1 
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Tablo 3. Düşük Teknolojili Ürünler için hesaplanmış RCA Değerleri 

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları

LT 2 Diğer Düşük Teknoloji Ürünleri 

 642 655 666 673 674 675 676 677 691 692 693 694 695 696 697 699 821 893 894 895 897 898 899 

2000 0,9 5,1 0,8 1,7 0,0 0,0 10,2 0,0 1,7 1,2 5,1 0,6 0,3 0,2 2,9 0,7 0,7 0,8 0,1 3,3 4,1 0,1 0,4 

2001 1,0 4,3 1,1 2,5 0,7 0,0 10,5 0,1 1,9 1,3 4,3 0,6 0,2 0,2 2,9 0,7 0,6 0,8 0,1 4,0 3,7 0,1 0,3 

2002 1,2 4,0 1,0 1,7 0,8 0,2 9,6 0,0 2,0 1,4 4,5 0,5 0,2 0,2 3,2 0,7 0,8 0,8 0,1 3,8 3,9 0,1 0,3 

2003 1,2 3,6 1,0 1,2 0,7 0,2 9,0 0,1 2,2 1,5 4,7 0,6 0,2 0,2 3,7 0,9 0,9 0,9 0,1 4,5 4,1 0,1 0,3 

2004 1,3 3,1 1,1 1,0 1,2 0,2 9,5 0,0 2,6 1,8 4,5 0,6 0,2 0,2 3,4 1,0 1,0 1,0 0,1 3,4 3,9 0,1 0,3 

2005 1,5 2,7 1,1 0,9 1,1 0,3 8,5 0,1 2,8 1,8 4,7 0,7 0,2 0,2 3,3 1,1 1,0 1,1 0,1 3,3 4,0 0,1 0,3 

2006 1,5 2,5 1,1 0,5 0,9 0,2 9,6 0,1 2,9 2,2 4,7 0,7 0,3 0,3 3,1 1,2 1,0 1,1 0,1 2,9 3,3 0,1 0,4 

2007 1,7 2,5 1,4 0,9 0,8 0,2 8,9 0,1 2,8 2,1 4,0 0,8 0,3 0,5 3,1 1,1 1,1 1,1 0,1 2,9 3,4 0,1 0,3 

2008 1,7 2,7 1,6 1,1 0,7 0,2 11,7 0,1 2,9 2,1 3,6 0,8 0,3 0,3 3,0 1,3 1,2 1,2 0,1 2,7 3,1 0,1 0,3 

2009 1,9 3,0 1,5 1,3 0,8 0,2 12,8 0,1 2,9 2,4 3,8 0,8 0,3 0,5 3,2 1,4 1,3 1,3 0,1 3,2 2,1 0,1 0,3 

2010 2,3 2,7 1,6 1,3 0,9 0,2 9,9 1,2 3,4 2,3 5,5 1,0 0,4 0,6 3,3 1,6 1,4 1,5 0,1 3,7 2,6 0,1 0,3 

2011 2,3 2,7 1,4 2,0 1,0 0,2 10,3 1,5 3,2 2,6 6,6 1,0 0,4 0,4 3,3 1,7 1,5 1,5 0,1 3,5 2,3 0,1 0,3 

2012 2,3 2,3 1,1 1,2 1,3 0,1 10,1 0,7 3,3 2,4 5,6 0,9 0,3 0,4 3,0 1,5 1,4 1,4 0,1 2,8 2,2 0,1 0,3 

2013 2,7 2,3 1,2 1,8 1,3 0,2 9,8 1,0 3,3 2,8 5,6 1,0 0,4 0,4 3,1 1,6 1,6 1,5 0,2 3,0 3,0 0,1 0,3 

2014 2,6 2,4 1,1 0,9 0,9 0,5 8,4 0,8 3,3 2,6 5,3 1,0 0,5 0,4 3,1 1,6 1,6 1,5 0,2 3,3 3,1 0,1 0,3 

2015 2,2 2,7 0,8 0,8 0,7 0,5 6,5 2,0 2,7 2,5 4,1 1,0 0,4 0,4 2,5 1,4 1,4 1,4 0,1 2,8 3,2 0,1 0,3 

2016 2,3 2,4 1,0 1,0 0,8 0,4 6,6 1,8 2,3 2,5 4,0 1,0 0,4 0,5 2,6 1,6 1,5 1,3 0,1 3,6 3,5 0,1 0,3 

2017 2,4 1,9 1,0 1,3 1,5 0,5 6,8 2,2 2,3 2,5 4,7 1,1 0,4 0,5 2,7 1,6 1,4 1,4 0,1 3,1 3,9 0,1 0,3 

2018 2,6 2,2 2,5 1,9 2,5 0,7 8,2 1,6 2,8 2,5 5,5 1,5 0,4 0,6 4,9 1,7 2,1 1,6 0,2 5,6 3,9 0,1 0,3 
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Düşük teknoloji ürün grubunda yer alan tüm sektörler birlikte ele alındığında 42 sektörden 32 
tanesi rekabetçi durumda olduğunu, 10 sektörün rekabet gücünün olmadığını söylemek mümkündür.  

Orta teknolojili ürünler grubunda yer alan Otomotiv sektörü (MT1) için ulaşılan sonuçlar ise şu 
şekildedir. 

1. MT1 grubunda yer alan 5 alt sektörden 4’ü rekabetçi iken 1 tanesinin ise rekabet gücüne sahip 
olmadığını söyleyebiliriz.  

2. MT1 grubunda yer alan SITC 785 Motosikletler, bisikletler, sakatlar için koltuklar vb. aksam 
parçaları alt sektörü incelenen dönem boyunca hiç rekabet gücü elde edememiştir. MT1 grubunda en 
rekabetçi sektör SITC 783 Başka yerde belirtilmeyen motorlu karayolu taşıtları durumda iken onu SITC 
782 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar alt sektörü izlemektedir. 

Tablo 4. Orta Teknolojili Ürünler için hesaplanmış RCA Değerleri 

Kaynak: Yazarların Kendi Hesaplamaları 

 

Tablo 5’de orta teknoloji grubunda yer alan proses endüstrileri (MT2) için hesaplanan RCA 
değerlerini görmek mümkündür. RCA değerlerinden hareketle ulaşılan genel sonuçları şu şekilde 
belirtmek mümkündür. 

1. MT2 grubunda yer alan 18 alt sektörden 6’ü rekabetçi iken 12 tanesinin ise rekabet gücüne 
sahip olmadığını söyleyebiliriz.  

2. MT2 grubunda incelenen dönem boyunca istikrarlı rekabetçi yapısıyla dikkat çeken iki sektör, 
SITC 583 Plastikten monofil, çubuk, profiller ve SITC 554 Sabunlar, temizleme, cilalama ürünleri alt 
sektörleridir. Her iki sektör için hesaplanan RCA endeks değeri hep birden büyüktür. 2018 yılı itibarıyla 
MT2 grubundaki en rekabetçi sektör SITC 583 Plastikten monofil, çubuk, profiller alt sektörüdür. Sektör 
aynı zamanda incelene dönem boyunca rekabet gücünü artırmayı başarmış yapısıyla da dikkat 

  MT 1: Otomotiv Sektörü 

YILLAR 781 782 783 784 785 

2000 0,48 0,36 3,83 0,73 0,21 

2001 0,61 1,33 4,38 0,76 0,23 

2002 0,67 2,13 3,94 0,82 0,19 

2003 0,88 2,71 3,91 0,84 0,28 

2004 1,23 4,01 3,11 0,81 0,25 

2005 1,24 3,85 4,09 0,89 0,24 

2006 1,46 4,13 3,84 1,02 0,21 

2007 1,40 4,28 4,98 1,11 0,19 

2008 1,40 4,72 4,36 1,13 0,18 

2009 1,67 3,65 5,30 1,07 0,20 

2010 1,46 4,30 3,71 1,18 0,20 

2011 1,34 4,19 3,40 1,27 0,18 

2012 1,10 3,03 2,81 1,15 0,16 

2013 1,23 3,56 3,09 1,32 0,20 

2014 1,20 3,64 2,69 1,28 0,19 

2015 1,09 3,70 2,74 1,14 0,16 

2016 1,31 4,00 4,68 1,15 0,15 

2017 1,70 3,75 4,84 1,13 0,10 

2018 1,52 3,49 4,95 1,11 0,16 
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çekmektedir. En rekabetçi ikinci sektör durumda olan SITC 554 Sabunlar, temizleme, cilalama ürünleri 
alt sektörünün ise rekabet gücünde bir gerileme sözkonusudur.  

3. MT2 grubunda yer alan SITC 267 Diğer suni lifler ve artıkları, SITC 512 Alkoller, fenoller, 
fenol-alkoller vb. türevleri SITC 513 Karboksilik asitler ve türevleri, SITC 553 Parfüm ve kozmetik 
veya tuvalet mustahzarları, SITC 562 Mineral kimyasal gübreler, SITC 572 Stiren polimerleri (ilk 
şekillerde) , SITC 591 Haşarat öldürücüler ve zararlı bitkileri yok ediciler SITC 598 Diğer kimya sanayi 
ürünleri, SITC 791 Demiryolu taşıtları, aksam ve parçaları ve SITC 882 Fotoğrafçılıkta kullanılan 
filmler, kimyasal müstahzarlar ve kağıt, karton vs alt sektörleri için hesaplanan RCA endeks değeri hep 
bir’den küçük çıktığından sözkonusu sektörler incelenen dönem boyunca rekabet gücü elde 
edememişlerdir. 

Mühendislik endüstrileri (MT3)  için Tablo 6’da yer alan RCA bulgularından hareketle şunları 
söylemek mümkündür. 

1. MT3 grubunda yer alan 29 alt sektörden 7’si rekabetçi iken 20 tanesinin ise rekabet gücüne 
sahip olmadığını söyleyebiliriz.  

2. MT3 grubunda yer alan SITC 727 Gıda işleme makinaları, SITC 773 Elektrik dağıtım donanımı 
(teller, kablolar, izalötörler, bağlantı parçaları) , SITC 775 Evlerde kullanılan elektrikli veya elektriksiz 
diğer makinalar ve SITC 812 Demir, çelik ve seramikten radyatörler (elektriksiz) lavabolar, küvetler, 
musluk taşları alt sektörleri için hesaplanan RCA endeks değerleri ele alınan dönem boyunca dört 
sektörün rekabetçi kimliğine işaret etmektedir.  

3. 2018 yılı itibarıyla en rekabetçi olan ve aynı zamanda incelenen dönem boyunca rekabet 
gücünü artıran iki sektörü SITC 812 Demir, çelik ve seramikten radyatörler (elektriksiz) lavobalar, 
küvetler, musluk taşları ve SITC 775 Evlerde kullanılan elektrikli veya elektriksiz diğer makinalar 
olarak belirtmek mümkündür. 2018 yılı itibarıyla 4.rekabetçi sektör konumunda olan SITC 722 
Traktörler alt sektörü de yine rekabet gücünü artırmayı başarmış sektörlerdendir. 2018 yılı itibarıyla 5. 
rekabetçi sektör konumunda olan SITC 773 Elektrik dağıtım donanımı (teller, kablolar, izalötörler, 
bağlantı parçaları) alt sektörünün rekabet gücünün ise son yıllarda gerilediğini söylemek mümkündür. 
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Tablo 5. Orta Teknolojili Ürünler için hesaplanmış RCA Değerleri 

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 

 

 

  MT 2:  Orta teknoloji: Proses Endüstrileri 

YILLAR 266 267 512 513 533 553 554 562 572 582 583 591 598 671 672 786 791 882 

2000 4,5 0,4 0,3 0,2 0,6 0,6 4,0 0,1 0,0 1,0 1,7 0,5 0,2 1,2 4,5 0,8 0,1 0,1 

2001 1,2 0,4 0,3 0,4 0,6 0,5 3,3 0,3 0,0 0,9 1,4 0,4 0,2 0,6 7,4 0,8 0,1 0,1 

2002 1,1 0,3 0,3 0,3 0,6 0,5 2,9 0,5 0,0 0,9 1,9 0,3 0,2 0,6 8,4 0,8 0,2 0,1 

2003 0,8 0,1 0,2 0,2 0,6 0,6 2,7 0,2 0,0 0,8 2,9 0,3 0,2 0,5 7,9 0,6 0,2 0,1 

2004 1,6 0,1 0,2 0,2 0,6 0,6 2,5 0,3 0,0 0,8 3,7 0,2 0,2 0,3 7,3 0,6 0,1 0,0 

2005 1,7 0,1 0,1 0,1 0,7 0,7 2,5 0,2 0,0 1,0 5,1 0,2 0,2 0,2 4,0 0,6 0,2 0,1 

2006 1,9 0,2 0,1 0,2 0,7 0,8 2,6 0,2 0,0 1,1 6,7 0,3 0,3 0,3 3,1 0,6 0,1 0,1 

2007 1,5 0,1 0,1 0,2 0,8 0,7 2,1 0,3 0,0 1,1 7,5 0,3 0,3 0,3 2,9 1,0 0,1 0,1 

2008 1,1 0,4 0,2 0,2 0,8 0,7 2,2 0,4 0,0 1,1 6,6 0,3 0,2 0,3 4,5 1,0 0,1 0,1 

2009 0,8 0,4 0,1 0,2 0,9 0,8 2,3 0,3 0,0 1,1 6,0 0,3 0,2 0,5 5,0 1,1 0,4 0,1 

2010 1,0 0,6 0,2 0,3 1,1 0,9 2,5 0,5 0,0 1,3 6,8 0,4 0,3 0,5 7,6 0,9 0,1 0,1 

2011 1,1 0,5 0,1 0,3 1,0 0,9 2,5 0,4 0,1 1,5 7,0 0,3 0,3 0,5 5,0 0,8 0,5 0,1 

2012 1,1 0,4 0,1 0,2 1,1 0,8 2,4 0,2 0,3 1,4 8,2 0,3 0,3 0,4 5,5 1,1 0,4 0,2 

2013 1,1 0,4 0,1 0,3 1,3 0,9 2,6 0,2 0,2 1,6 9,3 0,3 0,3 0,6 3,3 1,2 0,7 0,2 

2014 0,9 0,4 0,1 0,3 1,2 0,9 2,7 0,3 0,2 1,7 8,8 0,3 0,3 0,6 1,4 1,3 0,5 0,1 

2015 1,8 0,3 0,0 0,2 1,1 0,8 2,3 0,2 0,2 1,6 6,6 0,3 0,3 0,5 0,9 1,3 0,3 0,1 

2016 1,7 0,4 0,0 0,2 1,0 0,7 2,1 0,3 0,2 1,7 5,6 0,3 0,4 1,0 0,8 1,6 0,2 0,1 

2017 0,8 0,4 0,0 0,3 1,0 0,7 1,9 0,3 0,2 1,6 5,3 0,3 0,3 0,9 1,6 1,3 0,3 0,1 

2018 0,8 0,6 0,0 0,3 1,0 0,5 1,7 0,6 0,4 1,6 5,1 0,3 0,3 0,6 1,7 1,4 0,2 0,1 
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4. 2000-2018 döneminde SITC 714 Turbojetler, tepkili motorlar, diğer gaz türbinleri vb. aksamı, 
SITC 721 Tarımsal makinalar (traktörler hariç) ve aksam parçaları, SITC 723 oprağın tesviyesi, 
cevherleri taşıma, yayılması, kar küreyicileri vb., SITC 725 Kağıt hamuru, kağıt/karton imaline, 
işlenmesine mahsus makina ve cihazlar,  SITC 726 Matbaacılıkta kullanılan makinalar, SITC 728 Diğer 
makinalar ve cihazlar ile aksam parçaları,  SITC 742 Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri ile bunların 
aksam, parçaları, SITC743 Diğer pompalar, fanlar, santrifujler, filtre makine ve cihazları, SITC 744 
Forkliftler, diğer yük arabaları ve kaldıraçlar, asansörler ,SITC 745 Elektrikli olmayan diğer makine ve 
el aletleri vb. aksam parçaları, SITC 749 Döküm plakaları ve modelleri, kalıplar, contalar, SITC 762 
Telsiz telefon, telsiz telgraf ve radyo yayınları için alıcı cihazlar , SITC 763 Plak döndürücüler, pikaplar, 
kaset çalarlar, video kayıt ve gösterme cihazları,  SITC 772 Elektrik devreleri, rezistanslar vb. aksam ve 
parçaları, SITC 793 Gemiler ve suda yüzen taşıtlar,  SITC 872 Tıbbi araç ve gereçler, SITC873 Başka 
yerde sınıflandırılmamış metreler ve sayaçlar, SITC884 Optik cihazlar ile aksam ve parçaları ve SITC 
885 Saatler alt sektörleri ise rekabetçi değildirler.    

Orta teknolojili ürünler sınıfında yer alan tüm sektörler birlikte değerlendirildiğinde 52 sektörden 
17 tanesinin rekabetçi olduğunu, 35 sektörün rekabet gücünün olmadığını söylemek mümkündür. 

Tablo 7 ve Tablo 8’de yüksek teknolojili grubunda yer alan elektrik elektronik ürünler (HT1) ve 
diğer ileri teknoloji ürünler (HT2) için elde edilen bulgular yer almaktadır. Buna göre,  

1.HT1 grubunda yer alan 11 alt sektörden sadece 1 tanesi rekabetçi iken diğer sektörlerin rekabet 
gücüne sahip olmadığını söylemek mümkündür. HT1 grubunda yer alan SITC 761 Televizyon alıcıları 
alt sektörünün her ne kadar rekabet gücü gerilemiş olsa da ileri teknoloji ürünler içinde rekabet gücüne 
sahip olan tek sektör olarak dikkat çekmektedir.  

2.HT 2 grubunda yer alan 7 alt sektörün hiçbiri rekabet gücüne sahip değildir.  

Sonuç olarak yüksek teknolojili ürünler sınıfında yer alan tüm sektörler birlikte 
değerlendirildiğinde 18 sektörden 1 tanesinin rekabetçi olduğu, diğerlerinin rekabet gücünün olmadığını 
söylemek mümkündür. 
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Tablo 6. Orta Teknolojili Ürünler için hesaplanmış RCA Değerleri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                   

 

 

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 

  MT3:  Orta Teknoloji: Mühendislik Endüstrileri 

YILLAR 711 713 714 721 722 723 724 725 726 727 728 737 741 742 

2000 0,5 0,9 0,3 0,3 1,3 0,6 0,5 0,2 0,1 2,2 0,2 0,5 0,7 0,5 

2001 0,5 1,1 0,3 0,5 0,8 0,5 0,6 0,2 0,2 1,8 0,2 0,7 0,8 0,5 

2002 0,7 1,1 0,3 0,3 0,8 0,5 0,6 0,1 0,1 1,5 0,3 0,5 0,9 0,6 

2003 0,8 1,0 0,3 0,3 2,4 0,4 0,6 0,2 0,1 1,2 0,3 0,5 0,8 0,5 

2004 0,8 1,0 0,4 0,4 1,6 0,4 0,8 0,2 0,1 1,3 0,3 0,6 0,8 0,5 

2005 1,0 1,1 0,5 0,5 1,2 0,5 1,0 0,2 0,1 1,7 0,5 0,7 0,8 0,5 

2006 0,8 1,1 0,6 0,5 1,3 0,5 1,2 0,2 0,1 1,6 0,5 0,9 0,9 0,6 

2007 0,9 1,2 0,6 0,6 1,1 0,5 1,0 0,3 0,2 1,7 0,5 0,9 0,9 0,7 

2008 0,7 1,2 0,6 0,6 1,1 0,5 1,2 0,3 0,2 1,9 0,6 0,9 1,0 0,6 

2009 0,8 1,2 0,3 0,7 1,3 0,5 1,6 0,3 0,2 2,2 0,6 1,1 1,0 0,6 

2010 0,6 1,4 0,3 0,8 1,5 0,7 1,3 0,4 0,3 2,6 0,5 1,0 1,2 0,7 

2011 0,8 1,4 0,3 0,7 1,3 0,8 1,2 0,3 0,3 2,4 0,5 1,4 1,3 0,8 

2012 0,6 1,2 0,4 0,7 1,6 0,6 0,9 0,3 0,2 2,4 0,6 1,3 1,0 0,7 

2013 0,8 1,4 0,3 0,8 1,8 0,7 1,1 0,4 0,4 2,5 0,7 1,3 1,1 0,8 

2014 0,8 1,3 0,4 0,9 2,2 0,7 1,1 0,3 0,3 2,6 0,6 1,2 1,1 0,8 

2015 0,9 1,2 0,4 0,9 2,1 0,6 1,0 0,4 0,4 2,7 0,5 0,8 0,9 0,7 

2016 0,9 1,4 0,4 0,9 2,1 0,6 1,2 0,4 0,3 2,4 0,5 0,7 0,9 0,7 

2017 1,0 1,4 0,3 0,9 1,8 0,6 1,3 0,4 0,5 2,8 0,5 0,7 0,9 0,8 

2018 0,8 1,2 0,3 0,9 1,8 0,6 1,2 0,3 0,4 2,2 0,4 0,7 0,9 0,7 
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Tablo 6 (Devamı). Orta Teknolojili Ürünler için hesaplanmış RCA Değerleri 

 MT3: Orta Teknoloji: Mühendislik Endüstrileri 

YILLAR 743 744 745 749 762 763 772 773 775 793 812 872 873 884 885 

2000     0,3       0,4       0,2       0,3       0,0       0,0       0,3       2,2       2,5       0,7       4,2       0,1       0,2       0,1       0,1   

2001     0,3       0,4       0,2       0,2       0,0       0,0       0,3       2,5       2,5       1,4       4,6       0,1       0,2       0,0       0,1   

2002     0,3       0,3       0,2       0,3       0,0       0,0       0,3       2,2       3,0       1,1       5,4       0,1       0,3       0,0       0,1   

2003     0,3       0,4       0,3       0,6       0,0       0,0       0,3       1,8       3,5       1,3       6,5       0,1       0,4       0,0       0,1   

2004     0,4       0,4       0,3       0,5       0,0       0,2       0,4       1,5       3,4       1,6       6,9       0,1       0,3       0,0       0,0   

2005     0,5       0,4       0,2       0,7       0,0       0,2       0,4       1,6       3,6       2,5       7,2       0,1       0,4       0,0       0,0   

2006     0,5       0,4       0,3       0,7       0,0       0,1       0,5       2,1       4,1       2,3       7,2       0,2       0,6       0,0       0,0   

2007     0,6       0,4       0,3       0,7       0,0       0,1       0,6       2,4       4,2       2,2       7,0       0,2       0,5       0,0       0,1   

2008     0,6       0,4       0,3       0,7       0,0       0,1       0,6       2,5       4,0       2,2       6,4       0,1       0,5       0,0       0,1   

2009     0,7       0,5       0,4       0,8       0,0       0,0       0,6       2,3       4,3       1,5       6,8       0,1       0,5       0,0       0,1   

2010     0,7       0,5       0,5       1,0       0,0       0,0       0,6       2,6       4,6       0,9       7,8       0,2       0,6       0,0       0,1   

2011     0,7       0,5       0,5       1,1       0,0       0,0       0,6       2,8       4,7       0,9       8,6       0,2       0,5       0,0       0,1   

2012     0,7       0,5       0,5       0,9       0,0       0,0       0,6       2,5       4,6       0,6       7,9       0,2       0,6       0,0       0,0   

2013     0,7       0,6       0,5       1,0       0,0       0,0       0,7       2,6       4,6       1,0       7,6       0,3       0,8       0,0       0,1   

2014     0,7       0,6       0,5       1,0       0,0       0,1       0,7       2,3       4,5       1,0       7,2       0,2       0,6       0,0       0,1   

2015     0,6       0,5       0,5       0,8       0,0       0,0       0,5       1,8       4,0       0,8       6,0       0,2       0,5       0,0       0,1   

2016     0,6       0,5       0,5       1,0       0,0       0,0       0,5       1,7       4,1       0,9       6,9       0,2       0,5       0,1       0,1   

2017     0,6       0,6       0,6       1,1       0,0       0,0       0,5       1,7       4,3       1,1       6,8       0,2       0,5       0,1       0,1   

2018     0,6       0,5       0,5       1,0       0,0       0,1       0,4       1,6       3,9       0,7       5,7       0,2       0,5       0,1       0,1   

                  Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 
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                        Tablo 7. Yüksek Teknolojili Ürünler için hesaplanmış RCA Değerleri 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 

 
 
 

 HT 1:  Elektrik ve Elektronik Ürünler 

YILLAR 716 718 751 752 759 761 764 771 774 776 778 

2000         3,90            0,10            0,05            0,05            0,02            6,56            0,10            0,67            0,05            0,00            0,23    

2001         0,00            0,08            0,08            0,04            0,02            5,82            0,11            0,83            0,03            0,00            0,26    

2002         0,02            0,10            0,06            0,03            0,01            7,97            0,07            0,94            0,06            0,00            0,23    

2003         0,01            0,16            0,06            0,02            0,01            7,74            0,07            0,73            0,04            0,00            0,23    

2004         0,01            0,19            0,05            0,02            0,01            7,85            0,05            0,86            0,03            0,00            0,18    

2005         0,02            0,29            0,07            0,02            0,02            7,10            0,04            0,80            0,03            0,00            0,18    

2006         0,03            0,31            0,06            0,03            0,02            5,16            0,04            0,94            0,04            0,00            0,21    

2007         0,04            0,42            0,04            0,04            0,02            3,50            0,05            1,07            0,04            0,00            0,28    

2008         0,04            0,36            0,04            0,04            0,02            2,42            0,05            1,26            0,04            0,00            0,29    

2009         0,09            0,37            0,06            0,03            0,02            2,44            0,04            1,32            0,04            0,00            0,43    

2010         0,10            0,32            0,05            0,03            0,02            2,29            0,04            1,08            0,05            0,00            0,56    

2011         0,08            0,32            0,06            0,03            0,03            2,61            0,05            1,04            0,05            0,00            0,59    

2012         0,06            0,29            0,06            0,03            0,02            2,85            0,06            0,95            0,06            0,00            0,42    

2013         0,08            0,28            0,08            0,04            0,03            2,46            0,06            1,13            0,08            0,01            0,39    

2014         0,07            0,29            0,07            0,04            0,03            2,47            0,05            0,93            0,07            0,00            0,39    

2015         0,07            0,32            0,08            0,04            0,03            2,08            0,04            0,99            0,06            0,00            0,32    

2016         0,08            0,38            0,08            0,03            0,04            1,99            0,05            1,10            0,05            0,00            0,34    

2017         0,08            0,41            0,13            0,03            0,04            1,77            0,05            0,86            0,08            0,00            0,37    

2018         0,10            0,48            0,11            0,04            0,05            2,42            0,07            0,98            0,07            0,00            0,45    
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             Tablo 8. Yüksek Teknolojili Ürünler için hesaplanmış RCA Değerleri 

 
 
 

 Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 

 HT 2: Diğer Yüksek Teknoloji Ürünler 

YILLAR 524 541 712 792 871 874 881 

2000         0,12            0,41            0,02            1,53            0,01            0,11            0,01    

2001         0,12            0,19            0,00            0,94            0,03            0,10            0,01    

2002         0,21            0,12            0,01            0,21            0,07            0,08            0,01    

2003         0,14            0,16            0,06            0,64            0,04            0,11            0,01    

2004         0,14            0,13            0,08            0,81            0,01            0,11            0,02    

2005         0,29            0,11            0,20            0,27            0,01            0,11            0,02    

2006         0,26            0,12            0,02            0,35            0,00            0,11            0,01    

2007         0,20            0,11            0,03            0,37            0,01            0,13            0,03    

2008         0,16            0,09            0,18            0,16            0,02            0,14            0,04    

2009         0,20            0,08            0,01            0,27            0,03            0,14            0,03    

2010         0,19            0,14            0,10            0,28            0,03            0,13            0,03    

2011         0,15            0,09            0,01            0,29            0,02            0,14            0,04    

2012         0,14            0,09            0,02            0,34            0,03            0,15            0,03    

2013         0,12            0,08            0,06            0,45            0,02            0,18            0,05    

2014         0,11            0,13            0,02            0,33            0,03            0,19            0,11    

2015         0,09            0,20            0,05            0,35            0,07            0,16            0,11    

2016         0,09            0,16            0,01            0,37            0,07            0,16            0,12    

2017         0,07            0,12            0,03            0,80            0,10            0,15            0,16    

2018         0,11            0,20            0,02            0,43            0,08            0,16            0,18    
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5. Sonuç  

2000 sonrası dönemde Türkiye imalat sanayi ihracatının rekabet gücündeki değişimini Türk 
imalat sanayinin teknolojik yapısı üzerinden analiz eden bu çalışma da ele alınan toplam 112 sektörden 
50 tanesinin rekabet gücüne sahip olduğu, diğer sektörlerin ise rekabet gücünün olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Rekabet gücüne sahip 50 sektörden 32 tanesinin düşük teknoloji, 17 tanesinin orta teknoloji, 
1 tanesinin ileri teknoloji grubuna dahil olduğu düşünüldüğünde Türkiye’nin rekabet gücünün ağırlıklı 
olarak düşük teknoloji grubunda yer alan ürünlerden oluştuğu ifade edilebilir.  

Düşük teknoloji grubunda yer alan 42 alt sektörden 15’i LT 1 ve 17’si LT2 grubunda yer alan 
toplam 32 sektörün rekabet gücüne sahip olduğu ifade edilebilir. Bununla birlikte özellikle hala 
rekabetçi yapısıyla dikkat çekiyor olsa da Türk Hazır giyim sektörünün rekabet gücündeki gerilemenin 
dikkat çekici olduğu ayrıca vurgulanmalıdır. Düşük teknoloji ürün grubunda fiyata dayalı bir rekabet 
söz konusu olduğu için düşük maliyetle üretim önem kazanmaktadır. Özellikle hazır giyim sektöründe 
azalan rekabet gücünün tekrar kazanılabilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için sektörün maliyet-
fiyat odaklı rekabet yapısını kalite-fiyat odaklı yapıya dönüştürmesi lazımdır. Diğer bir ifadeyle 
Türkiye’nin kaliteye dayalı rekabetçi bir yapısının oluşabilmesi için ürün geliştirmeyi benimseyen, 
yenilikçi, teknoloji geliştirmeye odaklı bir üretim yapısını oluşturacak politikalara ihtiyaç vardır. Bu 
ihtiyacı orta ve yüksek teknolojili ürünler için hesaplanan RCA değerleri de ortaya koymaktadır.  

Orta teknolojili ürünler sınıfında yer 52 sektörden 4’ü MT1, 6’sı MT2 ve 7’si MT3 grubunda 
olmak üzere toplam 17 alt sektör rekabetçi yapısıyla dikkat çekmektedir. Ürün tasarımı ve 
geliştirmesinin önemli olduğu MT 3 Mühendislik endüstrilerinde yer alan 29 alt sektörden sadece 7 
tanesinin rekabetçi olması da bir önceki paragrafta ifade edilen durumu destekler niteliktedir.  

Yüksek teknoloji ürün grubunda yer alan 18 alt sektörden sadece 1 tanesi (SITC 761 Televizyon 
alıcıları alt sektörü)  rekabetçi konumdadır. İleri teknoloji grubunda yer alan diğer 17 sektöre ilişkin 
RCA değerleri incelendiğinde bu grupta yer alan ürünlerin önemli bir kısmının rekabet gücü elde 
etmekten uzak olduğunu görmek mümkündür. Türkiye’nin katma değeri yüksek ve yüksek teknolojili 
ürünler ihracatını artırabilmesi ve sürdürülebilir bir rekabet gücü elde edebilmesi için hazırlanacak 
sanayileşme stratejisinin eğitim politikasından sanayi politikasına, teknoloji ve inovasyon politikasına 
kadar bir bütünlükçü bir yapıyı yansıtması gerekmektedir.  
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Kamu İşletmeleri’nin Ülke ve Bölge Ekonomisine Katkısı: Türkiye Örneği 

Medine Kaçar1, Doç. Dr. Yavuz Tansoy Yıldırım2 

Özet 

Bor başta olmak üzere Türkiye'deki tüm maden kaynaklarını sürdürülebilir gelişme çerçevesinde 
değerlendirip, yeni teknolojilerle destekleyerek, müşteri istek ve beklentilerine uygun, katma değeri 
yüksek ürünlere dönüştürmeyi amaçlayan kurumun bölge ve ülke ekonomisine katkısını araştırmak 
amacı ile bu çalışma yapılmıştır. Kuruluşun küresel ekonomideki yeri, bor kimyasallarına yön verecek 
yeni ürünlerin birçok farklı alandaki kurumlarla işbirikleri sayesinde ekonomiye katkısı incelenmiştir. 
Sonuç olarak Türkiye'nin en eski kuruluşlarından olan Eti Maden İşletmesi’nin tarım, kimya, lojistik, 
hammadde, işgücü, geri dönüşüm projeleri, cam, seramik, deterjan, temizlik, ilaç gibi birçok alanda ülke 
ekonomisine katkı sağladığı anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Maden İşletmesi, Ekonomi, Üretim 

JEL Kodları: L70, A10, M11  

 

The Contribution of Public Owned Enterprises to Country and Regional Economics: A Case 
From Turkey 

Abstract 

The aim of this study is to investigate the Eti Mining'scontribution to regional and national 
economy of Turkey. Eti Mining evaluate the entire framework of sustainable development of mineral 
resources in Turkey, especially boron, by supporting new technologies, customer requirements and 
meets the expectations by converting to higher value added products. The place of the organization in 
the global economy and contribution of new products that will direct boron cheemicals to the economy 
through cooperation with institution in may different field were examined. As a result, Eti Mining which 
is one of the oldest organizations in Turkey, has contribution to Turkish economy in agriculture, 
chemical, logistics, raw materials, labor force, recycling, projects, glass, ceramics, detergents and 
cleaning areas. 

Key words: Mining, Economy, Production 

JEL Codes: L70, A10, M11 

1.Giriş  

Bor başta olmak üzere ülkemizdeki tüm maden kaynaklarını sürdürülebilir gelişme çerçevesinde 
değerlendirip, yeni teknolojilerle destekleyerek, müşteri istek ve beklentilerine uygun, katma değeri 
yüksek ürünlere dönüştürmeyi amaçlayan kurumun bölge ve ülke ekonomisine katkıları bulunmaktadır.   

2. Eti Maden İşletmeleri'nin Tarihçesi 

1935 yılında M. Kemal ATATÜRK’ün önderliğinde Etibank adıyla kurulmuştur.  Daha sonra Eti 
Holding adını alarak ülke genelinde çıkarılan maden kurumlarını kendine bağlamıştır. Son olarak da Eti 
Maden İşletmeleri adını almıştır. Şu an bünyesinde; Bandırma Bor ve Asit Fabrikası, Bigadiç Bor 
Fabrikası, Emet Bor, Kırka Bor, Kestelek Bor, Bandırma Çinko Borat, son olarak da geçen ay açılışı 
yapılan Bandırma Karbür Bor Fabrikası bulunmaktadır (Yiğitbaşoğlu, 20014). 

ETİ SODA A.Ş. ise iştirak olarak devam eden kuruluşudur. %26 hissesini bünyesinde bulunduran 
Eti Maden dünyanın en büyük 3.doğal soda rezervine sahip Beypazarı trona yatağında soda üretimi 
yapmaktadır. Burada toplam 200 bin ton sodyum bikarbonat, 1,5 milyon ton soda külü üretilmektedir. 

                                                           
1 Yazar 1. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bandırma - Balıkesir, Türkiye, medinekacar1@gmail.com. 
2 Yazar 2. Doç. Dr., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bandırma - Balıkesir, Türkiye, ytyildirim@bandirma.edu.tr. 
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ETİMİNE, A.B.ETİPRODUCT O.Y., T.H.METEK METAL TEKNİK YATIRIM A.Ş., T.H. 
TÜRKİYE KROM İŞLETMELERİ A..Ş. bünyesinde iştirak, acente tarzı bulunan kuruluşlarıdır. 

Eti Maden’in şu an tek yer altı kaynağı bordur. Bu sebeple boru kısaca tanıtmakta yarar vardır. 
İlk defa ülkemiz topraklarında 13-14 yy.’da Susurluk Sultan çayırı mevkiinde Romalılar tarafından 
bulunup işlenmiştir. Bor elementi B harfi ile ifade edilmektedir. Bor nihai kullanım alanı sektörlerde 
çoğunlukla bor kimyasalları şeklinde olmakla beraber konsantre bor ürünleri olarak doğrudan da 
tüketilmektedir. Sanayinin tuzu olarak ifade edilmektedir. Doğada 250’den fazla bor mineralleri 
bulunmaktadır (Haydar ve Büber,2003).  

Bor elementi hem şekil olarak hem de sertliği noktasında elmasa benzemektedir. Bor çeşitli 
madencilik yöntemleri kullanılarak elde edildikten sonra fiziksel işlemlere tabi tutularak konstantre bor 
olarak adlandırılan ürünler elde edilmektedir. Eti Maden ürün portföyünde 17 adet rafine bor ürünü 
bulunmaktadır. Bor minerallerinin kullanım alanları; %48 cam, %15 seramik, %15 tarım, %2 deterjan 
ve temizlik, %20 diğer (kimya, metalürji, tutkal, alçıpan, madeni yağ, zararlı organizmaları engelleyen 
bileşikler)’dir (Karakoç,2004). 

Bor rezervleri; Türkiye, ABD, Rusya, G. Amerika olmak üzere dört bölgede yoğunlaşmıştır.  
Borsada fiyatlandırma yoktur. Alıcı ve satıcı arasında yapılan görüşmeler sonucunda bir fiyat 
belirlenmektedir. 

3. Dünya'da Bor Üretimi 

2018’de dünya bor üretim kapasitesinin 5,7 milyon/ton civarında, fiili bor üretim ise 4,3 
milyon/ton olduğu tahmin edilmiştir.  

Tablo 1. Dünya Bor Rezervleri (2018)  

ÜLKELER REZERV(BİN/TON) DAĞILIM 
TÜRKİYE 946.832 73,4 
RUSYA 100.000 7,8 
ABD 80.000 6,2 
ŞİLİ 41.000 3,2 
ÇİN 36.000 2,8 
PERU 22.000 1,7 
SIRBİSTAN 21.000 1,6 
BOLİVYA 19.000 1,5 
KAZAKİSTAN 15.000 1,6 
ARJANTİN 9.0000 0,7 
 1.289.832  

Fiili bor üretiminde Eti Maden %55 pay ile ilk sırada yer alırken en büyük rakip olan ABD firması 
ise %25 üretim kapasitesinde kalmıştır. Eti Maden 2019’un ilk altı ayında 1 milyon/ton üretim 
kapasitesini aşmıştır. Bor tüketimi ise 2018 yılında 4.1 milyon/ton olduğu tahmin edilmiştir. Bor 
talebinin %59’u Eti Maden tarafından karşılanmaktadır. 

2018 yılında %8 büyüme gösterirken 2019 ekonomik tahminlerine göre dünya ekonomisinin 
%3,7 büyüme göstermesi beklenmektedir. 

4. Eti Maden İşletmesi ve Bor Ürünü 

Türkiye dünyanın en büyük bor rezervlerine sahip olan ve buna bağlı olarak da dünyada en yüksek 
bor üretimi gerçekleştiren ülkesidir.  

2018 yılı Eti Maden bor ürünleri satış miktarı 2,45 milyon tondur. Eti Maden 2018 yılında 
konsantre bor ürünleri 2,22 milyon ton, bor rafine ürün ise 2,43 milyon tondur.  
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Tablo 2. Eti Maden Konsantre Ürün ve Katma Değeri Yüksek Ürün Satış Oranları (2018)  

YILLAR KONSANTRE BOR ÜRÜNÜ 
SATIŞ ORANI(%) 

KATMA DEĞERİ YÜKSEK 
ÜRÜN SATIŞ ORANI (%) 

2000 47 53 

2005 19 81 
2010 8 92 
2011 8 92 
2012 5 95 
2013 5 95 
2014 6 94 
2015 4 96 
2016 4 96 
2017 4 96 
2018 3 97 

2018 İhracat verilerinin bölgesel dağılımında sırama ise; %59 Asya ülkeleri, %26 Avrupa 
ülkeleri, %13 Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri, %1 Ortadoğu ve %1 Afrika ülkeleridir. 2018 yılında 
bor ürünleri satışı 71 bin tondur. 

Tablo 3. Eti Maden İhracat Tutarları 

YILLAR DEĞERİ (MİLYON DOLAR) 
2000 215 
2005 299 
2010 629 
2012 797 
2013 801 
2014 871 
2015 787 
2016 689 
2017 854 
2018 990 
2019 (9 AYLIK VERİ) 1,1 MİLYAR DOLAR 

Eti Maden İşletmesi cam, seramik, tarım, temizlik ve tutkal sektörlerine ürün satışı 
gerçekleştirmektedir.  

Tablo 4. Eti Maden Yurtiçi Satışlarının Sektörel Dağılımı  

SEKTÖR  SATIŞ PAY(%) 
CAM 25.680 36 
SERAMİK 22.213 31 
TARIM 3.567 5 
TEMİZLİK 8.560 12 
TUTKAL 2.853 4 
DİĞER 8.560 12 

Eti Maden İşletmesi Yurtiçi taşımada %33 ile demir yolu ve %67 kara yolu taşımacılığıdır. 215 
limana 306 farklı yere ulaşmaktadır. 
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Tablo 5. Eti Maden İhracat Miktarlarının Limanlar Bazında Dağılımı (%) 

BANDIRMA 35,3 
EVYAP 24,38 
ALİAĞA 11,99 
DP WORLD 8,97 
ASYAPORT 8,52 
AMBARLI 4,14 
ALSANCAK 3,02 
YILPORT 1,83 
HAYDARPAŞA 0,05 

Üretim, altyapı-inşaat, çevre, tesis iyileştirme, enerji otomasyonu, arama-sondaj, ar-ge, bilgi 
işlem projeleriyle 2018 yılında 387 milyon yatırım yapmıştır. 

Eti Maden 2018 yılı sonu itibariyle 231 memur, 1309 sözleşmeli ve 2.426 işçi olmak üzere toplam 
3.966 kadrolu personel bulunmaktadır. Alt işverenle birlikte 6.353 kişi istihdam edilmiştir.  

Kurum 2017 yılında 358 milyon, 2018 yılında 694 milyon kurumlar vergisi ödemiştir. 2018 
ihracat açısından rekor yıl olmuştur. Buna ek olarak 2019 başında piyasaya sürülen BORON deterjanda 
10 ay gibi kısa bir zamanda iç pazarda %8 oranında kendine yer bulmuştur. 30 bin ton satış rakamına 
ulaşmış ve yıl sonunda 32 bin ton satış rakamına ulaşması tahmin edilmektedir. Ayrıca 2020 başında 
geliştirilip çeşitlendirilmiş haliyle başka ürünleri de piyasaya sürülecektir.  Bor karbür fabrikası yani; 
Bor Teknoloji A.Ş. ekim ayı sonunda temeli atılmıştır. Eti maden de %33 pay ile en büyük ortağıdır. 
Çin firmasıyla beraber inşa edilecektir. İlk aşamada 1000 ton bor karbür üretilmesi planlanmaktadır. 
Karbürün özelliği çok sert olması ve çok hafif olmasıdır. Bu sebeple savunma sanayisinde kullanılacak 
bor içerikli malzemelerin üretileceği Bor Karbür Tesisi'nde elde edilecek bor karbür tozlarıyla tank zırhı, 
kurşun geçirmez yelekler, helikopter koltukları, motor sabotaj tozlarından olan seramik malzeme 
yapmak gibi amaçları vardır. Bu fabrikada 250 kişiye iş sağlanması planlanmaktadır. 

Bandırma için bakacak olursak 1964 yılında kurulan fabrika şu an Sülfirik Asit, Lojistik birimi 
Liman Tesisleri, İşletme Müdürlüğü Bor Üretim Tesisleri, Ağıldere Atık Barajı, Bor Karbür, Çinko 
Borat tesisleri bünyesinde bulunmaktadır. Bandırma ve yakın çevre il ve ilçelerden 395 firma ile 2018 
yılında çok farklı ihtiyaçlara yönelik anlaşmaları mevcuttur ve bunların giderleri yaklaşık olarak; 
8.940.718 T’dir. Yani bu fabrikalar Bandırma ve çevresine yoğun miktarda para akışı sağlamaktadır. 
2018 yılında 1500 kişinin Bandırma’da ki fabrikalarda çeşitli alanlarda çalıştığı tahmin edilmektedir. 

5. Sonuç 

İncelenen veriler ışığında Eti Maden Genel Müdürlüğünün hem ülke açısından hem de bölgesel 
olarak ülke ekonomisine katkısı bulunmaktadır. Ayrıca hem ülke içi piyasayı hareketlendirmesi hem de 
ihracata yaptığı katkı sayesinde ülkenin cari açığına katkı sağlamaktadır. İç piyasa da işsizliği düşürücü 
etkisi, yüksek ar-ge yatırımlarıyla katma değeri yüksek ürünler üretilmesi, iç piyasada ki çok farklı 
sektörlerle yaptığı anlaşmalarla piyasaya hareketlilik getirmesi Eti Maden'in katkılarıdır. 

 Öneriler: 

• Ar-Ge ve inovasyona ağırlık vererek küresel endüstride önemli yere sahip sektörlerde yer alan 
borlu ürünler geliştirilmelidir. Bu kapsamda, Ürün portföyü geliştirilebilir. 

• Mevcut ürünlerin üretim kapasitelerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmelidir. 

• Yeni kurulan Karbür Bor Fabrikasıyla ürün geliştirilerek yerli savunma sanayii ürünlerini 
çeşitlendirerek hem savunma sektöründe yerlilik sağlanabilir hem de ihracat ağı 
geliştirilmelidir. 

• Boron deterjanın farklı türleri çıkarılıp yenilenerek iç pazardaki payı arttırılırken yoğun tanıtım 
ve reklamlarla dünyada da bilinirliği sağlanmalıdır. 
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• Deterjan gibi farklı temizlik alanlarına da yönelim sağlanmalıdır. 

• Tarım için çok yararlı olan Etidot-67 gibi zirai ürünlerin ülke içinde tanınıp kullanılmasını 
yaygınlaştırmak gerekmektedir.  
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Türkiye'de Bölgesel Gelir Dağılımı Farklılıkları 

Nurcihan Akşehirli1, Mehmet Emin Erçakar2      

Özet 

Bölgesel gelir dağılımı, ekonomik, sosyal ve politik etkileri nedeniyle incelenmesi gereken, 
önemli konulardan birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda,  çalışmamızın amacı, bölgesel gelir dağılımı 
ve unsurlarını incelenmek; istatistiki veriler aracılığıyla farklılıkları tespit etmek ve eşitsizliğin 
azaltılmasına yönelik politika önerileri sunmaktır. Bölgesel gelir eşitsizliği, coğrafi bölgeler arasında 
ekonomi, eğitim, sağlık, ulaşım ve diğer sosyal unsurlar açısından farklılık olması olarak 
tanımlanmaktadır. İstatistiki verilerin karşılaştırılması ile 2012-2018 döneminde, bölgeler arası gelir 
eşitsizliğinde artış gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. Eşitsizliğin azaltılmasına yönelik olarak, 
eşitsizliğin yüksek olduğu bölgelerde; üretime yönelik yatırımlar artırılmalıdır. Uygulanmakta olan 
bölgesel kalkınma plan ve projelerine gerekli kaynak aktarımı yapılarak söz konusu uygulamalar 
tamamlanmalıdır. Terör ile mücadele aynı şekilde sürdürülmeli; bölgesel güvenlik sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Gelir Dağılımı, Bölgesel Kalkınma, Bölgesel Analiz 

JEL Kodları: R19, R11, O18 

 

Differences in Regional Income Distribution of Turkey 

Abstract 

Regional income distribution is one of the important issues that should be examined due to its 
economic, social and political effects. In this context, the aim of our study is to examine the regional 
income distribution and its components; to identify differences through statistical data and to provide 
policy recommendations to reduce uniqueness. Regional income inequality is defined as the difference 
between geographical regions in terms of economy, education, health, transportation and other social 
elements. With the comparison of statistical data, it was concluded that there was an increase in income 
inequality between regions in the 2012-2018 period. In order to reduce inequality, in regions with high 
inequality; investments in production should be increased. The necessary resources should be transferred 
to the regional development plans and projects and these practices should be completed. The fight 
against terrorism should continue in the same way; regional security should be ensured. 

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Gelir Dağılımı, Bölgesel Kalkınma, Bölgesel Analiz 

JEL Kodları: R19, R11, O18 

1. Giriş 

 Gelir kavramı, gerçek kişilerin bir yıllık zaman diliminde edindiği irat ve kazançların net tutarı 
olarak tanımlanmaktadır (Özdemir ve İslamoğlu, 2017: 21). Gelir dağılımı ise bir ülkede, belirli bir 
dönem içerisinde üretilen hâsılanın o ülkedeki bireyler, gruplar, sektörler ve üretim faktörlerine göre 
bölüşümünü göstermektedir (Akça ve Ela, 2012: 242). Gelir dağılımı eşitsizliği de her gelir grubunun 
diğerleri ile aynı miktarda gelire sahip olmadığı başka bir ifade ile tam eşitliğin bozulduğu durum olarak 
ifade edilmektedir (Öz, 2019: 589-590). Gelir dağılımının incelenmesi başlıca dört şekilde 
gerçekleşmektedir. Fonksiyonel Gelir Dağılımı, üretim faktörlerinin (emek, sermaye, doğal kaynaklar 
ve girişimci) milli gelirden  aldıkları payları göstermekte; milli gelirin ücret, faiz, rant ve kâr arasındaki 
dağılımını içermektedir (Kuştepeli ve Halaç, 2004: 146-147). Bireysel Gelir Dağılımı, milli gelirin hane 
halkları veya bireylere göre bölüşümünü ifade etmektedir (Çalışkan, 2010: 93). Sektörel gelir dağılımı; 

                                                           
1 Doktorant. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü. Balıkesir. Türkiye. 
naksehirli70@gmail.com ORCİD ID: 0000-0001-6659-9376. 
2 Prof. Dr. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü. Balıkesir. Türkiye. 
mercakar@bandirma.edu.tr  ORCİD ID: 0000-0003-0653-6730. 
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milli gelirden tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin aldıkları payları göstermektedir (Karaman ve 
Özçalık, 2007: 26). Bölgesel Gelir Dağılımı, temel olarak bireysel ve fonksiyonel gelir dağılımının, 
coğrafi olarak özelleştirilmiş şekli olarak tanımlanmaktadır (Oğuz, 2017: 9-10). Toplam gelirin bölgeler 
arasında adaletli bir şekilde dağılması, ekonomik kalkınma ve refah açısından büyük önem taşımakta; 
bu durum konuya ilişkin araştırmaların önemini de artırmaktadır. Bu doğrultuda, bölgesel gelir dağılımı, 
gerek kavramsal çerçeve gerek istatistiki ve ampirik analiz gerekse politika önerileri açısından 
araştırmacılar tarafından ilgi gören bir konu olmuş;  literatürde de konuya ilişkin bir çok çalışma yer 
almıştır. Filiztekin ve Çelik (2010) çalışmalarında, Türkiye'de farklı gelir dilimlerinde bulunan nüfusun, 
bölgeler arasındaki dağılımını ampirik çerçevede ele almıştır. Türkiye'deki gelir eşitsizliği düzeyinin 
bölgeler arasında farklılıklar gösterdiği; bölgelerin ortalama gelirleri ile eşitsizlik düzeyleri arasında 
belirgin bir bağıntı olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Küçük (2016) çalışmasında, bölgesel asgari ücret 
uygulamasını ele almış; bölgesel asgari ücret uygulamasına geçişin tek başına hedeflenilen amaca 
ulaştıramayacağını; bölgesel asgari ücrete geçiş yapılacak düşük gelirli bölgelerde altyapı ve beşeri 
sermaye yatırımlarının da gerçekleştirilmesi gereğini vurgulamıştır. TÜSİAD (2008) çalışmasında, 
Türkiye'de bölgesel farklılıklar ve uygulanan politikaları incelemiştir. Türkiye'de geçmişte uygulanan 
bölgesel politikaların etki düzeyinin tam olarak ölçülemeyeceğini ifade etmiş; sürdürülebilir büyüme 
açısından bölgeler arasındaki dengesizliklerin azaltılması gereğine işaret etmiştir. Özdemir (2019) 
çalışmasında, gelir dağılımı adaletsizliğinin ekonomik sorunların yanı sıra sosyal sorunlara da yol 
açtığını belirtmiştir. Türkiye'de farklı türleriyle gelir dağılımı eşitsizliğinin boyutlarını analiz ederek 
Türkiye'de gelir eşitsizliği sorununun gelişmiş ülkelere göre hala yüksek seviyelerde bulunduğu 
sonucuna ulaşmıştır. Hepaktan ve Alkaya (2001) 1987-1994 döneminde Türkiye'nin bölgesel gelir 
dağılımını incelemiştir. Gelir dağılımında adaletin sağlanması için nüfus artış hızının azalması, 
enflasyon oranlarının düşürülmesi ve tarım sektöründe koşulların iyileştirilmesi gereğini dile getirmiştir. 
Güven (2007) teşvik politikasının gelir dağılımına etkisini ampirik çerçevede ele almıştır. Teşvikli 
bölgelerin toplam eşitsizliğe katkısının zaman içinde arttığı; teşviksiz bölgelerin katkısının ise azaldığı 
sonucunu elde etmiştir. Bölgesel gelir dağılımının ülke ekonomisindeki yeri ve önemi doğrultusunda, 
çalışmamızda, bölgesel gelir dağılımı; kavramsal çerçeve, dağılıma etki eden faktörler, Türkiye'de 
bölgeler arasındaki eşitsizliği azaltmaya yönelik olarak uygulanan plan ve projeler çerçevesinde ele 
alınacaktır. Bölgelerin son dönem istatistiki verilerine ilişkin değerlendirme ve bölgeler arası 
karşılaştırma yapılacaktır. Son olarak toplam gelirden daha düşük pay alan bölgelerin gelişimi ve adaletli 
bir gelir dağılımı için uygulanabilecek politika önerileri sunulacaktır.  

 2. Bölgesel Gelir Dağılımı  

 Bölgesel Gelir Dağılımı, bir ülkenin farklı bölgelerinde yaşayan bireylerin milli gelirden 
aldıkları payları göstermekte; az gelişmiş ve gelişmiş bölgeler arasındaki farklılıkları ortaya 
koymaktadır (Altınışık ve Peker, 2008: 103). Ayrıca, avantajlı konumları dolayısıyla bazı coğrafi 
bölgelerin, sosyal ve ekonomik gelişme düzeyi açısından ön plana çıkmasının gelir dağılımına etkilerini 
incelemektedir (Aydın, 2012: 150). Bölgesel eşitsizlik ise tarım, sanayi, hizmet, ticaret, ulaştırma, 
haberleşme, eğitim, sağlık, demografik ve sosyal göstergeler açısından bölgeler arasında farklılık olması 
durumunu ifade etmektedir (Kubar, 2011: 230).  Bireysel, fonksiyonel, sektörel ve bölgesel gelir 
dağılımı birbirlerine bağımlı bulunmaktadır. Çünkü, her bir gelir dağılımı türü, birbirini çok yönlü 
etkilemektedir. Örneğin, fonksiyonel gelir dağılımı, bir ülkenin sektörel yapısı doğrultusunda oluşan 
üretim faktörleri talebine göre belirlenmektedir. Bölgesel gelir dağılımı, coğrafi şartlara ve ülke 
genelinde gerçekleşen ekonomik faaliyetlerin sektör  bazlı coğrafi dağılımına göre şekillenmektedir. 
Kişisel gelir dağılımı ise gelir dağılımını farklı gelir grupları açısından tanımladığı için fonksiyonel, 
sektörel ve bölgesel gelir dağılımına bağlı bulunmaktadır. Yani gelir dağılımı türleri arasında çift yönlü 
nedensellik ilişkisi geçerli olmaktadır (Uysal, 2007: 251-255). Bu bağlamda bölgesel gelir dağılımına 
etki eden faktörler; söz konusu çoklu ilişki yapısı doğrultusunda ele alınmaktadır. 
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 3. Türkiye'de Bölgesel Gelir Dağılımına Etki Eden Unsurlar 

 Bölgesel gelir dağılımına etki eden başlıca etmenler arasında; enflasyon, faiz oranları, kayıt dışı 
ekonomi, nüfus artışı ve işsizlik, göç, küreselleşme ve ticaretin serbestleşmesi, uygulanan vergi 
politikaları ve diğer unsurlar yer almaktadır. Enflasyon ile gelir dağılımı arasında lineer bir ilişki 
bulunmamaktadır. Enflasyonun yükselmesi, gelir dağılımını olumsuz etkilerken; enflasyondaki  düşüş, 
gelir dağılımı eşitsizliğini iyileştirmemektedir. Faiz oranlarının yükselmesi, uzun dönemde yatırımları 
düşürmekte; emek talebini azaltarak işsizliği artırmaktadır. Dolayısıyla gelir dağılımının  ücretler 
aleyhine gerçekleşmesine neden olmaktadır. Ayrıca  mevduat ve kredi faizlerindeki artış, tekelleşme ve 
servetin yoğunlaşmasını da beraberinde getirmektedir. Kredi faizlerinin yükselmesi, sanayi sektöründe 
faaliyet gösteren işletmelerin el değiştirmesi ve sermayenin yoğunlaşması sonucunu doğurmaktadır. 
Mevduat faizlerindeki artış da bankalar bünyesinde yüksek tutarlı mevduat bulunduran ve  az sayıda 
kişiden oluşan rantiye sınıfının oluşmasına sebebiyet vermektedir. Diğer yandan kamunun, yüksek faiz 
ortamında bono ve tahviller vasıtasıyla finanse ediliyor olması; sanayi işletmeleri ve bankaların 
sermayelerini kamuya aktarmaları, asli faaliyet konularından uzaklaşmaları ve riski bulunmayan yüksek 
getiriler elde etmeleri ile sonuçlanmaktadır. Böylece üretim dışı faaliyetten kaynaklanan gelir, sadece 
faiz geliri elde eden kesimin yararına dağılmaktadır (Bükey ve Çetin, 2017: 105-108). Kayıt dışı 
ekonomi, vergilendirilememesi nedeniyle kamu gelirlerine katkı oluşturmamakta; iktisadi verimliliği 
düşürmektedir. Ayrıca, kayıt içi-kayıt dışı alanda faaliyet göstermelerine bağlı olarak, benzer mal ve 
hizmetleri üretmekte olan işletmeler arasında rekabet etkinliğini önlemekte; gelir dağılımı adaletinin 
bozulması sonucunu ortaya çıkarmaktadır (Altınışık ve Peker, 2008: 105-106). Nüfus artış hızının 
yüksek olması ve bunun sonucunda emek piyasasına her yıl artan miktarda işgücünün dahil olması 
işsizliği artırmaktadır. İşsizlik oranındaki artış, çalışan kesimin reel gelirini yitirmesinde ana unsuru 
oluşturmaktadır. İşsizlik oranının yüksek olması, bir taraftan ücret seviyelerinin düşük olmasına diğer 
taraftan da kayıt dışı istihdama neden olmaktadır (Karabulut, 2006: 30-31). İç ve dış göçler de gelir 
dağılımı eşitsizliğinin bir başka unsurunu oluşturmaktadır. Yoğun nüfus hareketliliğinin bulunduğu 
ülkelerde, göç alan ve veren bölgeler arasında ekonomik açıdan farklılıklar meydana gelmektedir. Bu 
farklılık, ortalama gelire göç veren bölgelerde artış, göç alan bölgelerde ise azalış olarak yansımakta; 
ayrıca  göç alan bölgelerde işsizliğin artmasına ve eğitim-sağlık hizmetlerinin ve de konutların yetersiz 
hale gelmesine sebep olmaktadır  (Acar, 2015: 49-50).  Küreselleşme; yabancı yatırımlara ve mal, 
hizmet ve sermaye piyasalarına uygulanan  uluslararası sınırlamaların azaltılması veya tamamen 
kaldırılması olarak adlandırılmakta; teknolojik gelişmeler sonucunda ulaşım harcamalarının düşmesi ya 
da ülkelerce uygulanan korumacı politikaların değiştiril mesi ile oluşmaktadır. Küreselleşme ile 
ekonomik sistem üzerindeki devlet rolü giderek azalmakta; özelleştirme ve deregülasyon faaliyetleri 
yoğunlaşmaktadır. Ayrıca para ve maliye politikalarında devlet daha pasif hale gelmekte; vergilerin 
azalması ile sağlık ve eğitim başta olmak üzere bir çok alanda kamu harcamaları azalmakta; piyasa 
mekanizmasının etkinliği artmaktadır. Bu durum, özellikle düşük ve orta gelir seviyesinde yer alan birey 
ve grupları olumsuz etkilemekte; gelir dağımı eşitsizliğini artırmaktadır (Baş, 2009: 49-50). Diğer 
yandan, ticaret önündeki engellerin kaldırılması anlamına gelen ticaretin serbestleşmesi unsuru da 
malların ve üretim faktörlerinin fiyatları ve de üretim faktörleri  talebini doğrudan etkilemektedir. 
Ticaretin serbestleştirilmesi, gelişmekte olan ülkelerde emek gelirlerini arttırırken; sermayenin 
gelirlerini azaltmaktadır. Böylelikle gelir eşitsizliğinde azalış meydana gelmektedir. Gelişmiş ülkelerde 
ise, bu durum aksi yönde gelişmekte; sermaye gelirleri artarken, emek gelirleri azalmaktadır (Gökalp 
vd., 2011: 89). Öte yandan, uygulanan vergi yapısı çerçevesinde; mükellefler ödeme güçleri 
doğrultusunda vergilendiriliyor ve matrah tespiti mükelleflerin şahsi durumlarına göre yapılıyorsa söz 
konusu vergi yapısı, gelir dağılımının iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Gelir üzerinden 
alınmakta olan dolaysız vergiler; şahsileştirilmesi ve matraha artan oranlı tarifenin uygulanması 
nedenleriyle gelirin adaletli dağılımında, daha etkin bir rol üstlenmektedir. Buna karşılık mal ve hizmet 
teslimi üzerinden alınan dolaylı vergilerin, şahsileştirilmemesi ve farklı oranların uygulanmaması 
nedenleriyle gelir dağılımının iyileştirilmesinde etkinliği bulunmamaktadır (Bağdigen, 2004: 292). Bu 
bağlamda, dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payının artıyor olması da gelir dağılımı eşitsizliğini 
artırmaktadır.  Öte yandan, vergi gelirlerinin GSMH'daki payının düşürülerek, iç borçlanmanın  
artırılması nedeniyle  kamu borçlanmaları artmaktadır. Bu artış,  reel faizlerin yükselmesini de 
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beraberinde getirmektedir. Bu durum, ücretli ve maaşlı kesim üzerinde dolaylı etki yaratmaktadır. Faiz  
geliri elde edenlerin geliri artarken, yüksek faiz nedeniyle azalan yatırımlar emek talebini düşürmekte; 
gelir dağılımı adaletinin bozulmasına neden olmaktadır (Güçlü ve Bilen, 1995: 165-166).  Son olarak, 
sanayi ve hizmetler sektörlerindeki gelişim seviyesi, ülkelerin coğrafi büyüklüğü, coğrafi bölgeler 
arasındaki iklim ile arazi farklılıkları ve de bölgelerin sosyolojik yapısı, bölgesel gelir dağılımına etki 
eden diğer unsurlar arasında yer almaktadır (Uysal, 2007: 251-255). 

 4. Türkiye'de Bölgesel Gelir Dağılımını Düzenlemeye Yönelik Uygulamalar 

 Kalkınma planları ve bölgesel kalkınma projeleri, ülkemizde bölgesel gelir dağılımı eşitsizliğini 
düşürmeye yönelik olarak gerçekleştirilen başlıca uygulamalar arasında yer almaktadır.  

 4.1. Kalkınma Planları 

 Türkiye'de, 1963 yılında başlayan ve günümüze kadar devam eden süreçte, beşer yıllık 
dönemleri kapsayan  toplam 11 adet Kalkınma Planı uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda; Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967)'nda, ülke ekonomisinde  gelişim sağlanabilmesi için uzun 
vadede yapısal olarak köklü değişimlerin gerçekleştirilmesi gereği vurgulanmıştır. İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı (1968-1972); kişi başına geliri artırmak, gelir dağılımında adaletsizliği ve bölgeler 
arasındaki gelir farklılıklarını gidermek, yeni istihdam alanları oluşturarak işsizlik oranını azaltmak, 
kalkınma ile oluşan refahı toplumla paylaşmak ve  gerek ekonomik gerekse sosyal açıdan gelişim 
kaydetmek amaçlarıyla oluşturulmuştur. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977); milli geliri 
artırmayı, dış kaynak bağımlılığını düşürmeyi, yatırım ve ara malı üretimine yönelik sanayiyi 
geliştirmeyi amaçlamıştır. Kamu kesimi ağırlıklı sanayileşme stratejisini benimseyen Dördüncü  Beş 
Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983), ödemeler bilançosu açıklarını azaltmayı ve güçlü bir ekonomik 
yapıyı  hedeflemiştir (Takım, 2011: 155-157). Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989)'nda 
toplumsal refah seviyesinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Bu sebeple, dışa açık ve ihracata yönelik 
kalkınma politikalarına ağırlık verilmiştir. Plan çerçevesinde; devletin ekonomiye müdahalesinin asgari 
düzeye indirilmesi, yabancı sermaye ve dış ticaret politikalarının liberalleşmesi, konut ve altyapı 
yatırımlarının arttırılması ve de bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının giderilmesi amaçları 
taşınmıştır. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994)'nda; enflasyonun düşürülmesi, kaynakların 
imalat sanayine yönlendirilmesi ve sosyal politikalara ağırlık verilmesi, temel öncelikleri oluşturmuştur. 
Ayrıca kamu kesimince bölgeler arasındaki farklılıkları giderecek nitelikte, özel kesim tarafından da 
imalat sanayi ve ihracata yönelik yatırımların yapılması öngörülmüştür. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı (1996-2000) küreselleşme üzerine kurulmuştur. Plan'da; Avrupa Birliği ülkeleri ile gelir 
farklılığının kapatılması için yerli ve yabancı yatırımların hızlandırılmasının,  nitelikli işgücünün 
artırılmasının, bilim ve teknoloji politikaları ışığında ekonomik ve sosyal yapının köklü şekilde 
değiştirilmesinin önemi vurgulanmıştır (Tüzünkan, 2015: 94-96). Ayrıca bu dönem içerisinde, 1999 
yılında, Avrupa Birliği (AB) tarafından Türkiye'ye adaylık statüsü verilmiştir. Adaylık statüsü, bölgesel 
politika uygulamaları açısından Türkiye için yeni bir başlangıç olmuş; AB yasal çerçevesi ile uyumlu 
politikalar geliştirilmiştir. Bu kapsamda, AB Bölgesel İstatistik Sistemi ile karşılaştırılabilir nitelikte 
istatistiki verilerin toplanabilmesi için 81 il, 'Düzey 3' olarak adlandırılmıştır. Ayrıca coğrafi, sosyal ve 
ekonomik açıdan benzer özellikler taşıyan komşu iller 'Düzey 2' olarak 26 alt bölgeye ve 'Düzey 2' 
bölgeleri de  yeniden sınıflandırılarak  'Düzey 1' adı altında 12 bölgeye ayrılmıştır. Sekizinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı (2001-2005)'nda ise bölge potansiyellerinin ve bölgesel sorunların tespiti için bölgesel 
kalkınma ajanslarının kurulmasına yönelik çalışma  başlatılmıştır. İlk bölgesel kalkınma ajansları, 2006 
yılında, İzmir ve Çukurova'da faaliyetine başlamıştır. 2008 yılında Van, Erzurum, Samsun, Diyarbakır, 
Gaziantep,  İstanbul, Konya ve Mardin illerinde de bölgesel kalkınma ajansları kurulmuştur (Bakırcı 
vd., 2014: 284-286). 2019 yılı itibarıyla ülke genelindeki toplam ajans sayısı 26'ya ulaşmıştır (KAGM, 
2019). Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)'nda dinamik ve uygulanabilir gelişme planları 
oluşturulması konusuna vurgu yapılmıştır. Çevre bölgelere hizmet sunma ve büyüme potansiyeli yüksek 
olan merkezler belirlenmiştir. İlgili merkezlerin ulaşım koşullarının iyileştirilmesi, fiziki ve sosyal 
yapılarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca ilgili merkezlerde, bölgesel ARGE 
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faaliyetlerinin etkinlik düzeyi artırılmıştır (Bakırcı vd., 2014: 284-286). Onuncu Kalkınma Planı (2014-
2018)'nın temel amaçları arasında; istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme yapısına ulaşılması, yüksek gelir 
grubunda yer alan ülkeler arasına girilmesi, toplumsal refahın yaygınlaştırılması, daha nitelikli ve 
erişilebilir kamu hizmetleri sunulması, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, yaşam kalitesi ve 
rekabet gücü daha yüksek kentler oluşturulması,  bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılarak refahın ülke 
geneline daha dengeli yayılması yer almıştır. On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)'nda  ise 
ekonomide istikrarın sağlanması,  üretim ve verimlilikte rekabetin artırılması, nitelikli bireyler ile güçlü 
bir toplum oluşturulması ve gelirin daha adil dağılımı amaçlanmıştır (SBB, 2019). 

 4.2. Kalkınma Projeleri 

 Bölgesel gelir dağılımının daha adil gerçekleşmesi doğrultusunda, ülkemizde, Güneydoğu 
Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovası Projesi (KOP)  ve Doğu Karadeniz 
Projesi (DOKAP) yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu projeler, amaç ve kapsamları çerçevesinde 
çalışmamıza dahil edilmiştir. 

 4.2.1. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) 

 GAP projesi kapsamında, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, 
Şanlıurfa, Şırnak olmak üzere toplam 9 il yer almıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sahip olduğu 
kaynakları en etkin şekilde değerlendirerek bölge halkının gelir seviyesini ve yaşam kalitesini 
yükseltmek, bölgenin diğer bölgeler ile arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak, kırsal alandaki 
verimlilik düzeyi ile istihdam olanaklarını artırmak ve de ülke ekonomisine katkı sağlamak, GAP'ın 
temel amaçlarını oluşturmuştur  (GAP, 2019). 

 4.2.2. Doğu Anadolu Projesi (DAP) 

 2011 yılında oluşturulan DAP kapsamında; Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, 
Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van olmak üzere 14 il bulunmakta iken, 2016 
yılında belirtilen illere Sivas eklenmiş olup proje kapsamındaki il sayısı  15 adede yükselmiştir. DAP 
ile proje kapsamında yer alan 15 ildeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, projelendirme, 
değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin 
kalkınmasının hızlandırılması amaçlanmıştır (DAP, 2019). 

 4.2.3. Konya Ovası Projesi (KOP) 

 Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini kapsayan KOP projesi, 2011 yılında 
oluşturulmuştur. Projeye 2016 yılında Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir illeri de dahil edilmiş; 
proje kapsamındaki toplam il sayısı 8'e yükselmiştir. Bölgede, tarımsal yapının değişim ve 
sürdürülebilirliğini sağlayarak sanayi, ticaret, ulaşım, enerji gibi sektörlerin güçlendirilmesi; eğitim, 
sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişilebilirliğin artırılması; bölgeler arasındaki gelişmişlik 
farklarının giderilmesi ve bölgenin rekabet gücünün geliştirilmesi hususları, projenin öncelikli amaçları 
arasında yer almıştır (KOP, 2019). 

 4.2.4. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) 

 Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerinin kalkınmasına 
hız vermek amacıyla 2011 yılında kurulan ve 2012 yılında faaliyetine başlayan DOKAP projesine, 2016 
yılında Tokat ili de dahil edilmiş; proje kapsamına alınan il sayısı 9 adede yükselmiştir. Bölge açısından 
önemli bir potansiyeli olan turizm alanının geliştirilmesi, bölgenin ekonomik refah seviyesinin 
yükseltilerek ülke kalkınmasına katkıda bulunması, yeni istihdam alanları yaratma ve göç olgusu 
konularında yaşanan sorunların çözümlenmesi, DOKAP projesinin nihai amaçlarını oluşturmuştur 
(DOKAP, 2019).  
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5. Türkiye'de Bölgesel Gelir Dağılımın İstatistiki Veriler Çerçevesinde Değerlendirilmesi 

Çalışmamız doğrultusunda, bölgesel gelir dağılımı, Düzey 1 bölgeleri çerçevesinde incelenmiş; 
bölgelere ait istatistiki veriler bölgeler arası karşılaştırma yapılarak değerlendirilmiştir. Öncelikli olarak; 
AR-GE harcamaları, bölgesel sağlık personeli, yüz bin kişi başına düşen hastane ve yatak sayısı, il ve 
devlet yolu, eğitim, işgücü verileri, 2017/2018 yılı bazında ele alınmıştır. Bu bağlamda, TR5 Batı 
Anadolu bölgesi, yapılan AR-GE harcamalarından % 32.66 ile en yüksek payı alırken; TR9 Doğu 
Karadeniz bölgesi % 1.11 ile en düşük payı almıştır. Ülke genelinde çalışan toplam sağlık personelinden 
en fazla payı alan bölge, % 20.46 ile TR1 İstanbul bölgesi olmuştur. Yüz bin başına düşen hastane ve 
yatak sayısı, Türkiye genelinde ortalama 279 adet olarak gerçekleşmiştir. TR1 İstanbul, TR4 Doğu 
Marmara ve TRC Güneydoğu Anadolu bölgelerine ait veriler, Türkiye ortalamasının altında yer almıştır. 
Ulaştırma alanındaki gelişmeleri incelemek üzere mercek altına alınan il ve devlet yolu verilerinde ise 
% 11.19 ile TR3 Ege bölgesi, kilometre üzerinden belirlenen toplam yol uzunluğundan en yüksek payı 
alan bölge olmuştur. Tablo 1'de de belirtildiği gibi, eğitim durumunu temsilen ele aldığımız yüksekokul 
veya fakülte mezunu  nüfusta; % 22.31 ile TR1 İstanbul, % 13.99 ile TR3 Ege ve % 12.54 ile TR5 Batı 
Anadolu bölgeleri, Türkiye'deki yüksekokul veya fakülte mezunu olan toplam kişi adedinden en fazla 
payı alan bölgeler arasında yer almıştır. Türkiye'deki toplam okuryazar kişi adedinden en düşük payı 
alan bölgeler ise % 2.67 ile TRA Kuzeydoğu Anadolu, % 3.42 ile TR9 Doğu Karadeniz ve % 4.50 ile 
TR2 Batı Marmara bölgeleri olmuştur. 2018 yılı itibarıyla işgücüne katılım oranı, Türkiye genelinde, % 
53.20 seviyesinde gerçekleşirken; TRC Güneydoğu Anadolu % 45.70 ile işgücüne katılımın en düşük 
düzeyde yaşandığı bölge olmuştur. % 57.40 ile TR1 İstanbul bölgesi,  % 55.80 ile TR3 Ege bölgesi, 
%54.60 ile TR9 Doğu Karadeniz bölgesi, % 54.40 ile TR2 Batı Marmara bölgesi, % 53.90 ile TR4 Doğu 
Marmara bölgesi Türkiye ortalamasının üzerindeki bölgeler arasında yer almıştır (TÜİK, 2019). 

Tablo 1. Düzey 1 Bölgeleri AR-GE, Sağlık, Ulaşım, Eğitim ve İşgücüne Katılım Verileri:        
    (2017 / 2018) 

 

Kaynak: TÜİK 

 Bölgelerin yüzölçümlerine, toplam nüfuslarına, bölgelerin ülke nüfusundan aldığı paya ve net 
göç verilerine ise tablo 2'de yer verilmiş olup km2 başına düşen kişi sayısı, 2018 yılında ülke genelinde, 
105 kişi/km2 olarak gerçekleşmiştir. Nüfusun en yoğun olduğu bölge, 2.898 kişi/km2 ile TR1 İstanbul 
bölgesi olurken; 31 kişi/km2 ile TRA Kuzeydoğu Anadolu bölgesi söz konusu değişkende son sırada 
yer almıştır. 2018 yılı verilerine göre toplam ülke nüfusundan en yüksek payı alan bölge % 18.37 ile 
TR1 İstanbul bölgesi olmuştur. İlgili bölgeyi, % 12.82 ile TR3 Ege ve % 12.76 ile TR6 Akdeniz bölgeleri 
takip etmiştir. Kişi bazında aldığı göç ile verdiği göç miktarı arasındaki farkı ifade eden net göç verisi, 
TR9 Doğu Karadeniz bölgesinde 81.795 kişi olarak gerçekleşmiştir. TR1 İstanbul bölgesinin verdiği 
göçün aldığı göçten 210.321 kişi fazla olduğu tespit edilmiştir. Net göç hızı ise TR9 Doğu Karadeniz 
bölgesinde % 3.01 oranında artarken; TR1 İstanbul bölgesinde % 1.40 oranında azalmıştır (TÜİK,2019). 
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Tablo 2. Düzey 1 Bölgeleri Yüzölçüm, Nüfus ve Net Göç Verileri: (2018) 

 

Kaynak: TÜİK 

Bölgelerin tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin toplam Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)'dan 
aldıkları tutar, toplam Gayri Safi Katma Değer (GSKD) tutarı ve kişi başına GSYİH tutarı tablo 3'de 
2017 bazlı olarak sunulmuştur. Tarım sektöründe, en yüksek GSYİH payını alan bölgeler % 18.86 ile 
TR3 Ege, % 15.45 ile TR6 Akdeniz, % 10.38 ile TRC Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmuştur. 
262.856.158 bin TL ile TR1 İstanbul bölgesi, sanayi sektörünün GSYİH içindeki en yüksek tutarını elde 
ederken; 7.251.280 bin TL tutar ile TRA Kuzeydoğu Anadolu bölge, en düşük tutardaki bölge olmuştur. 
Hizmetler sektörünün GSYİH içindeki tutarına baktığımızda, TR1 İstanbul bölgesi ülke geneline ait 
veriden % 35.94 oranında pay alarak 595.847.113 bin TL'ye ulaşmıştır. Ülke genelinde 2.752.641.846 
bin TL olarak gerçekleşen GSKD'in, %  31.23'ü TR1 İstanbul bölgesi tarafından yaratılmıştır. TRA 
Kuzeydoğu Anadolu bölgesi ise 40.793.279 bin TL ile en düşük katkıyı sağlamıştır. Türkiye genelinde 
10.602.-USD olarak gerçekleşen kişi başına GSYİH, TR1 İstanbul bölgesinde 17.827.-USD olurken; 
TRB Ortadoğu Anadolu bölgesinde 5.141.-USD, TRC Güneydoğu Anadolu bölgesinde 5.395.-USD  
seviyesinde kalmıştır (TÜİK,2019). Kişi başı GSYİH tutarının en yüksek ve en düşük olduğu iki bölge 
arasında, en düşük olan bölge rakamının yaklaşık 2.5 katı kadar fark oluşmuştur. Bu durum, bölgeler 
arasındaki gelir ve refah farklılığını net bir şekilde ortaya koymuştur. Sanayi sektörünün tarım 
sektöründen daha hızlı büyüyor ve daha yüksek katma değer yaratıyor olması, sanayinin daha fazla 
geliştiği bölgelerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeylerinin artmasına yol açmıştır. Öte 
yandan, terör olayları ekonomik faaliyetleri ve yatırım düzeyini de etkilemiş; kalkınma projelerinin de 
aksamasına neden olmuştur (Şahin, 2016: 678-687). 

Düzey 1 bölgelerinin 2018 yılına ait P80/P20 oranları ve yüzde pay verilerine tablo 4'de yer 
verilmiştir. Çalışmasında yüzde paylar analizini ele alan Kececi (2018); hanehalkları kullanılabilir 
gelirinin küçükten büyüğe doğru sıralandığını; sonrasında 20 gruba bölünerek % 5'lik ya da 10 gruba 
bölünerek % 10'luk veya 5 gruba bölünerek % 20'lik hanehalkı grupları oluşturulduğunu belirtmiştir. 
Oluşturulan her bir grubun toplam gelirden aldıkları payların gelir dağılımı eşitsizliği hakkında bilgi 
verdiğini ifade etmiştir. P80/20 oranının ise son % 20'lik grubun toplam gelirden aldığı payın, ilk %20'lik 
grubun toplam gelirden aldığı paya oranlanarak elde edildiğini; böylelikle geliri en yüksek olan son 
%20'lik grubun, geliri en düşük olan ilk %20'lik gruba göre toplam gelirden kaç kat daha fazla pay 
aldığının tespit edildiğini vurgulamıştır. TÜİK (2019) verilerine göre, 2018 yılında, geliri en yüksek  
yüzde 20'lik grubun geliri, geliri en düşük yüzde 20'lik grubun gelirinin 7.8 katı olarak gerçekleşmiştir. 
P80/P20 oranının, başka bir ifade ile ilk ve son grup arasındaki gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu 
bölgeler; 8.6 ile TR1 İstanbul, 7.2 ile TR2 Batı Marmara olmuştur. Her iki bölge de Türkiye 
ortalamasının üzerinde yer alarak söz konusu değişkendeki ülke ortalamasının yükselmesine neden 
olmuştur.  P80/P20 oranının en düşük olduğu, ilk ve son grup arasında göreli en adil dağılımın 
gerçekleştiği bölgeler ise 5.2 ile TR4 Doğu Marmara ve TR9 Doğu Karadeniz bölgeleri olmuştur. Yüzde 
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payları analizine göre, Türkiye genelinde, geliri en düşük olan ilk % 20'lik grup toplam gelirden % 6.1 
oranında pay alırken; geliri en yüksek olan  son % 20'lik grup toplam gelirden % 47.6 oranında pay 
almıştır. TR9 Doğu Karadeniz bölgesi, % 8 ile ilk % 20'lik grubun en yüksek; % 41.7 ile son % 20'lik 
grubun en düşük payı aldığı bölge olmuştur. İlgili bölgede toplam gelir, gruplar arasında diğer bölgelere 
göre daha adaletli bir dağılım göstermiştir. 

Tablo 3. Düzey 1 Bölgeleri Sektörel Hasıla, Toplam ve Kişi Başına Hasıla, Toplam Katma 
Değer Verileri: (2017) 

 

Kaynak: TÜİK. 

Lorenz eğrisi ve Gini katsayısı gelir dağılımı ölçümünde en çok kullanılan yöntemler arasında yer 
almaktadır. Doğan ve Tek (2007) çalışmalarında, Lorenz eğrisinin, gelirin yüzdesel paylaşım şeklini 
ifade ettiğini;  Eğri'nin yatay ekseninde nüfusa, dikey ekseninde de bu nüfusun elde ettiği gelire 
kümülatif olarak yer verildiğini belirtmiştir. Gelirin yüzdelik dilimleri ile nüfusun yüzdelik dilimleri 
arasında sürekli bir eşitlik bulunması durumunda, Lorenz eğrisinin mutlak eşitlik doğrusu ile örtüşerek 
45 derecelik bir doğru biçimini aldığını; gelir paylaşımında eşitsizlik olması halinde ise Lorenz eğrisinin 
mutlak eşitlik doğrusundan uzaklaşmaya başlayarak sağa kaydığını ifade etmiştir. Kubar       (2011) ise 
çalışmasında, Gini katsayısının Lorenz eğrisinden elde edildiğini; ülkeler arası karşılaştırma yapmak ve 
bir ülkenin zaman içerisindeki gelir dağılımı seyrini takip etmek için kullanıldığını;  0 ile 1 arasında 
değer aldığını vurgulamıştır. Bir ülkedeki gelir dağılımı adaletsizliği ne kadar fazla ise Gini katsayısının 
o kadar büyük değer aldığını; Gini katsayısının 0,20 altında olmasının düşük eşitsizliği, 0,20-0,50 
arasında olmasının orta düzeyde eşitsizliği, 0,50'nin üzerinde olmasının ise yüksek eşitsizliği ifade 
ettiğini işaret etmiştir. 
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Tablo 4. Düzey 1 Bölgeleri P80/P20 Oranı ve Yüzde Pay Verileri: (2018) 

 

Kaynak: TÜİK 

 Gini katsayısına ait verilere tablo 5'de yer verilmiş  olup Düzey 1 bölgelerinin 2012-2018 
dönemi ele alınmıştır. TÜİK (2019) verilerine göre, 2012-2018 döneminde, Türkiye'de, Gini katsayısı 
artış göstermiştir. 2012 yılında 0.402 olan katsayı, 2018 yılı sonunda 0.408'e yükselmiş; ülke genelinde 
gelir dağılımı eşitsizliği artmıştır. Özellikle TR1 İstanbul bölgesinde gelir dağılımı adaleti önemli ölçüde 
azalarak 2012 yılında 0.384 olan katsayısı, 2018 yılında 0.444'e ulaşmıştır. Diğer yandan, ilgili dönemde 
Katsayı, TR3 Ege bölgesinde  0.382'den 0.353'e; TR4 Doğu Marmara bölgesinde 0.344'den 0.334'e; 
TR6 Akdeniz bölgesinde 0.407'den 0.390'a; TR7 Orta Anadolu bölgesinde 0.360'dan 0.341'e; TRA 
Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde 0.393'den 0.346'ya ve TRB Ortadoğu Anadolu bölgesinde 0.386'dan 
0.354'e gerilemiş; gelir dağılımı eşitsizliğinde iyileşme yaşanmıştır. 2018 yılı itibarıyla Gini katsayısının 
en düşük olduğu başka bir ifade ile gelirin en adaletli dağıldığı bölgeler; 0,334 ile TR4 Doğu Marmara, 
0,335 ile TR9 Doğu Karadeniz  ve 0,341 ile TR7 Orta Anadolu ile TR8 Batı Karadeniz olmuştur. Gini 
katsayısının en yüksek olduğu diğer bir deyişle gelir dağılımı eşitsizliğinin en yüksek olduğu bölgeler 
ise 0,444 ile TR1 İstanbul, 0.392 ile TR2 Batı Marmara ve  0.390 ile TR 6 Akdeniz bölgesi olmuştur.  

Tablo 5. Düzey 1 Bölgeleri Gini Katsayısı: (2012-2018) 

 

Kaynak: TÜİK 
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 6. Sonuç 

 2012-2018 döneminde, bölgesel gelir dağılımı eşitsizliğinde artış yaşanmıştır. Bölgesel gelir 
dağılımı eşitsizliği; ekonomik, sosyal, kültürel ve toplumsal amaçların gerçekleştirilmesi önünde önemli 
bir engel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda, bölgesel gelir eşitsizliğine yönelik politikaların 
belirlenmesinde; bireysel, fonksiyonel, sektörel ve bölgesel gelir dağılımları arasındaki çift yönlü 
nedensellik ilişkileri göz ardı edilmemelidir. Öncelikli olarak enflasyon, faiz oranları, döviz kurları, 
ekonomik büyüme başta olmak üzere tüm makroekonomik göstergelerde istikrar sürdürülmelidir. 
Enflasyonla mücadele kararlılıkla devam ettirilmeli;  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın fiyat 
istikrarının korunmasına yönelik nihai amacından sapma olmamalıdır. Ulusal paraya güven tesisi 
sağlanmalı; piyasalarda güven ortamı oluşturulmalıdır. Öte yandan, ülkemizde dolaylı vergilerin toplam 
vergiler içindeki payının oldukça yüksek olması dolayısıyla vergi politikalarında değişikliğe gidilerek 
dolaylı vergilerin payı azaltılmalı; adaletli vergi politikaları uygulanmalıdır. Kayıt dışı ekonominin 
azaltılması için vergi denetimleri sıklaştırılmalı; kayıt dışı faaliyetlerin tespit edilmesi halinde 
yaptırımlar ağırlaştırılmalıdır. GAP, DAP, KAP ve DOKAP başta olmak üzere uygulanmakta olan tüm 
kalkınma plan ve projelerine  yeterli seviyede kaynak aktarımı yapılmalı; söz konusu çalışmalar hızla 
tamamlanmalıdır. Gelir dağılımı eşitsizliğinin yüksek olduğu bölgelerde özel sektör yatırımları 
özendirilmelidir. Yatırım teşvikleri, ekonomik büyümeye katkı sağlayabilecek sektör ve bölgelere 
verilmelidir. İşsizlik oranlarının göreli yüksek olduğu bölgelerde üretime yönelik, kalıcı istihdam 
yaratabilecek yatırımlar artırılmalıdır. Tarımdan, sanayi ve hizmetler sektörlerine yönelen göç 
olgusunun azaltılması doğrultusunda, tarım sektöründe faaliyet gösteren kesime yapılan teşvikler 
artırılmalı; ağırlıklı göç veren bölgelerde iş, eğitim, sağlık ve sosyal imkanlar genişletilmelidir. 
Ekonomik yapısı tarım sektörüne dayalı bölgelerin gelişimi için tarımsal verimlilik artırılmalıdır. 
Kalkınma ve gelir dağılımı adaletini sağlamaya yönelik uygulamaları aksatması nedeniyle terör ile 
mücadele aynı şekilde devam etmeli; bölgesel güvenliğin oluşması konusunda gerekli tüm çaba 
gösterilmelidir. Eğitim düzeyindeki farklılıklar azaltılmalıdır. Kamu hizmetleri, fırsat eşitliği ilkesi 
çerçevesinde artırılmalı; sosyal yardımlar daha geniş kitlelere şeffaf bir şekilde aktarılmalıdır. 
Bölgelerin coğrafi yapılarına uygun olan ulaşım şekli belirlenmeli ve bu alanda iyileştirme yoluna 
gidilerek ulaşımdaki bölgesel farklılıklar azaltılmalıdır. 
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Türkiye Ekonomisinde Yoksulluğun Boyutları ve 

Yoksullukla Mücadele 

Perihan Ezgi Ballı1, Mehmet Emin Erçakar2 

 

Özet  

Yoksulluk, insanlığın yaşadığı en önemli sorunlardan biri olarak, her dönemde varlığını 
sürdürmektedir. Genellikle ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlayamayan azgelişmiş ülkeler ile 
ilişkilendirilse de, gelişmiş ülkelerde de bir sorun olmaya devam etmektedir. Dünya geneli gibi 
Türkiye’de yoksulluk, her zaman ekonomi gündeminde yer almakta ve pek çok insan yeterli 
beslenememe ile sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerden yararlanamama sorunu yaşamaktadır. Bu 
sebeplerle bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde yoksulluğun boyutlarının, nedenlerinin ve 
yoksullukla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamaların incelenmesidir. Ayrıca Türkiye’nin 
yoksulluk açısından OECD ülkeleri içindeki konumu da incelenmiştir. Yapılan incelemelerin ardından 
Türkiye’nin yoksulluk açısından diğer birçok ülkeye göre avantajsız bir konumda olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, gelir dağılımı, kalkınma. 

JEL Kodları: D3, D6, O1. 

 

The Dimensions of Poverty and Combating Poverty in Turkey Economy 

Abstract 

Poverty, as one of the most important problems experienced by humanity, continues to exist in 
every period. Although it is often associated with underdeveloped countries that are unable to deliver 
economic growth and development, it remains a problem in developed countries as well. In Turkey, like 
the world, poverty is always on the agenda of the economy and many people are experiencing problems 
such as lack of adequate nutrition and lack of basic services such as health and education. The aim of 
this study is to examine the dimensions and causes of poverty in the Turkey economy and the practices 
carried out in the context of combating poverty. In addition, Turkey's position in OECD countries in 
terms of poverty has been examined. Following the surveys, it was seen that Turkey was in an 
disadvantageous position in terms of poverty compared to many other countries. 

Keywords: Poverty, inequality, development. 

JEL Codes: D3, D6, O1. 

1. Giriş 

Yoksulluk, tüm dünya ülkelerini etkileyen ve her dönemde olduğu gibi günümüzde de çözüm 
bekleyen çok boyutlu bir sorundur. Yoksulluğun küresel bir sorun olması sebebiyle sosyal bilimler 
alanında gerek sosyal açıdan, gerekse ekonomik açıdan boyutları ve nedenleri sıklıkla araştırılmaktadır. 
Genellikle azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli boyutlara ulaşmasıyla birlikte, gelişmiş 
ülkelerde de etkileri görülmektedir. 

Yoksulluk, azgelişmişlik ve kalkınamama sorunlarıyla yakından ilişkilidir. İktisadi kalkınma, 
ilgili ülkede elde edilen ekonomik başarının, toplumdaki her kesime yansıtılması ve toplumun yaşam 
standartlarının yükselmesini amaçlamaktadır. İktisadi kalkınma konusunda gerçekleştiren başarının 
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etkisiyle, yoksulluğu daha aza indirgemede önemli mesafeler de kat edilmektedir. Ayrıca ekonomi 
büyürken toplumları oluşturan sınıf ve bireylerin refahındaki değişimi gözlemlemenin en iyi yolu, gelir 
dağılımı ve yoksulluk istatistiklerindeki değişmeyi takip etmektir.  

Bu çalışmanın amacı, birey ve toplumsal sınıfların refah düzeyini göstermede en önemli 
göstergelerden biri olan yoksulluğun, Türkiye’de nasıl bir seyir izlediğini ve yoksulluğu azaltmaya 
yönelik uygulamaların neler olduğunu incelemektir. Bu amaçla çalışmada ilk olarak yoksullukla ilgili 
kavramlara değinilecek ve yoksulluğun nedenleri incelenecektir. Daha sonrasında Türkiye’de 
yoksulluğun boyutları ve yoksullukla mücadeleye ilişkin uygulamalar incelenecek ve çalışma sonuç 
bölümüyle nihayetlendirilecektir. 

2. Yoksulluk Olgusunun Tanımı, Kavramları ve Ölçümü  

Yoksulluk kavramları ve kapsamlarının iyi anlaşılmasıyla, yoksulluk ölçümleri daha etkin bir 
biçimde gerçekleştirilecek ve yoksullukla mücadele uygulamaları da daha etkin olacak şekilde 
tasarlanacaktır. Yoksulluk en genel tanımıyla, bireyin yaşamını sürdüreceği gıda, giyim ve barınma gibi 
temel ihtiyaçlarını karşılayacak gelirden yoksun olması durumudur. Fakat dar anlamdaki bu yoksulluk 
tanımı yetersiz kalmaktadır. Geniş anlamda bakılacak olursa yoksulluk, temel ihtiyaçların yanında 
sağlık, eğitim ve yaşam beklentisi gibi alanlardan da faydalanamamayı kapsamaktadır (Açıkgöz ve 
Yusufoğlu, 2012: 80).  

Yoksulluk denildiğinde genellikle üç kavram ile karşılaşılmaktadır. Bunlar mutlak yoksulluk, 
göreli yoksulluk ve insani yoksulluktır. Mutlak yoksulluk, bireylerin veya hanehakının hayatlarını 
devam ettirmeleri için ihtiyaç duydukları asgari tüketim harcamalarını karşılayamaması durumuyken 
mutlak yoksulluk oranı, bu refah seviyesini yakalayamayanların sayısının, toplam nüfusa 
oranlanmasıyla elde edilmektedir. Asgari tüketim harcamaları genellikle “gıda ve gıda dışı harcama 
bileşenleri”ni kapsamaktadır. Bunlar beslenme, barınma ve giyim gibi temel ihtiyaçlardır. Ayrıca 
mutlak yoksulluğu ölçmede kullanılan diğer bir ölçüt de “fert başına günlük tüketim harcaması” 
rakamlarıdır. Bu kıstas, uluslararası karşılaştırmalarda esas alınmaktadır (Özdemir, 2017: 184-185). 
Kısacası mutlak yoksul derken, birinci dereceden yardıma muhtaç bireylerden söz edilmektedir.  

Göreli yoksulluk, birey veya hanehalkının refahının, toplumdaki ortalama refah düzeyinden 
düşük olmasıdır. Bu refahın ölçütü ise ölçüm amacına göre tüketim veya gelir olmaktadır. Göreli 
yoksullar temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorken eğitim ve sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz 
kalmaktadır (Çalışkan, 2010: 101). Göreli yoksulluk derken, ikinci düzey yoksulluktan 
bahsedilmektedir. 

İnsani yoksulluk, bireyin insanca bir yaşam sürmesine engel olan yoksunlukları içermektedir. Bu 
yoksunluklar; okur-yazarlık, yeterli beslenememe, kısa yaşam süresine sahip olma, anne ve çocuk 
sağlığının yetersiz olması, önlenebilen hastalıklara yakalanıyor olma, sağlıklı ve temiz içme suyuna 
erişememe gibi temel insani kapasiteye sahip olamamayı kapsamaktedir. Bu yönüyle, gelir baz alınarak 
hesaplanan yoksulluk türlerinden farklıdır (Taş ve Özcan, 2012). 

3. Yoksulluğun Nedenleri 

Yoksulluk, her toplumun kendi iç dinamikleriyle şekillenmekte ve kendi ekonomik, sosyal ve 
kültürel yapısına göre bir boyut kazanmaktadır. Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülkelerde yoksulluk, genellikle benzer sebeplerden kaynaklanmaktadır. Yoksulluk çok 
boyutlu bir kavram olduğu ve var olduğu ekonomiyi pek çok açıdan derinden etkilediği için birçok 
sebebi vardır (Can, 2017: 1114). Bu sebeplerden bazıları makro ve mikro bazda ayrılarak açıklanmıştır 
(Kabakçı Karadeniz, 2017: 162-178). 

Makro nedenler; 

 Küreselleşme ve Gelirin Adaletsiz Dağılımı: Gelirin adaletsiz dağılımı, yoksulluğun temel 
sebeplerinden biridir. En alt gelir grubu ile en üst gelir grubu arasındaki farkın gitgide açılması, 
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yoksulluğu daha da derinleştirmektedir. Ayrıca küreselleşme ile birlikte yoksulluk tüm dünyaya 
yayılmakta, gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasındaki fark açılmaktadır. Bu şekilde 
yoksullar daha da yoksullaşırken, zenginler daha da zenginleşmektedir. 

 İşsizlik: Belirli bir ücret ile ekonomik faaliyette bulunmak amacıyla iş arayan birey bunu 
gerçekleştiremediğinde gelirden kaynaklı yoksulluk ile karşılaşmaktadır. Bu sebeple işsizlik de 
yoksulluğun temel sebepleri arasındadır. 

 Hızlı Nüfus Artışı: Nüfusun hızlı artışı ve ailelerin çok kalabalık olması, kişi başı düşen gelirin 
düşmesi sebebiyle yoksulluğa sebep olmaktadır. Ayrıca hem gelir seviyesi düşük hem de 
kalabalık olan ailelerin çocukları yetersiz beslenme ve kötü sağlık koşulları ile yetişmekte ve 
iyi eğitim alamamaktadır. 

 Enflasyon: Mal ve hizmet fiyatlarında yaşanan sürekli artış, geliri düşük bireyin satın alım 
gücünü düşürerek onu daha da yoksullaştırmaktadır. 

 Ekonomik Krizler: Ekonomik krizler, yaşandığı ülkede büyük bir tahribat yaratmaktadır. Kriz 
dolayısıyla üretim düşmekte, işyerleri kapanabilmekte ve işçiler işten çıkarılabilmektedir. Bu 
sebeplerle krizler, yoksulluğa sebep olmaktadır. 

 Yetersiz Tasarruf ve Yatırım Düzeyi: Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde tasarrufların 
düşük olması sebebiyle yatırımlara yeterince kaynak ayrılamamaktadır. Bu da yeterli düzeyde 
istihdam yaratılmamasına ve dolayısıyla yoksulluğa sebebiyet vermektedir. 

 Siyasal Nedenler: Savaş veya terör sebebiyle, normalde eğitim, sağlık, altyapı gibi verimli 
alanlara ayrılacak olan kamu kaynakları, savunma harcamalarına yönlendirilmektedir. Bu da 
yoksulluğu azaltıcı yönde olan harcamalara yeterli kaynak ayrılamamasına sebep olmaktadır. 

Mikro Nedenler; 

 Aile yapısı: Ailede çocuk sayısı arttıkça veya aileye çekirdek aile dışında aile üyeleri dahil 
olduğunda, yoksulluk oranı artmaktadır. Ayrıca tek ebeveynli ailelerde de yoksulluk oranı, iki 
ebeveynli ailelerinkine göre daha yüksektir. 

 Cinsiyet: Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadınların işgücüne katılımının önünde bir engel teşkil 
ettiği için yoksulluğu artırmaktadır. 

 Eğitim: Eğitim ile yoksulluğun ilişkisi ters yönlüdür. Eğitim seviyesi düştükçe, yoksulluk 
artmaktadır. 

 Göç: İç ve dış göçler de yoksulluğa sebebiyet vermektedir. Bazı durumlarda göçten dolayı 
yoksulluk, bazı durumlarda ise yoksulluktan dolayı göç yaşanmaktadır. 

4. Türkiye’nin Yoksulluk Profili 

Dünya geneline bakıldığında, özellikle son 50-60 yılda büyük bir gelir artışı yaşanmasına rağmen, 
gelir dağılımındaki eşitsizlik artmıştır. Türkiye de, gelir dağılımı adaletsizliğinin nispeten yüksek olduğu 
bir ülke olmasından dolayı, yoksulluk her daim gündemde kalmakta ve bir çözüm aramaya devam 
etmektedir. Türkiye’de yoksulluk, özellikle 1980’li yıllarda önemli bir sorun olarak kendini göstermeye 
başlamıştır. Küreselleşme süreciyle birlikte, alınan ekonomik kararların da etkisiyle, uygulanan neo-
liberal politikalar, ekonominin dışa açılması, özelleştirmeler ve yüksek göç oranları ekonominin 
küçülmesine, gelir dağılımı eşitsizliğinin artmasına ve işsizliğe sebep olmuştur. Bunlar da, yoksulluğa 
zemin hazırlamıştır. 1980’ler döneminde yoksulluk, genellikle kırsal alanda görülmekteyken, 1990’lı 
yıllarda yoksulluk artık kentsel alanda da görünürlük kazanmıştır (Taş, 2012: 6; Gürses, 2007: 62). 

Türkiye 2000’li yılları çok derin şekilde gerçekleşen ekonomik krizlerle karşılamıştır. Özellikle 
2001 ve 2009 yıllarında yaşanan krizlerle, işsizliğin kronik bir sorun hale gelmesinin yanında yoksulluk 
toplumsal bir riske dönüşmüştür. Bu dönemlerde zengin ile yoksul arasındaki fark önemli derecede 
açılmıştır. Ayrıca 2010’lu yıllarda yaşanan finansal krizler ve ekonomik ve siyasal istikrarsızlıklar 
yoksulluğu derinleştirmiş ve yoksullukla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamaların 
uygulanabilirliğini zorlaştırmıştır. Türkiye’de yoksulluğa sebep olan başka faktörler olarak doğal 
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afetler, kayıt dışı istihdam, çalışma koşullarının kötü olması ve eğitim seviyesindeki yetersizlik 
gösterilebilmektedir. 

Tablo 1’de yoksulluk sınırı yöntemlerine göre hesaplanan fert yoksulluk oranları verilmiştir. 
Tablo 2006-2015 dönemini kapsamaktadır. 

Tablo 1. Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Fert Yoksulluk Oranları 

Yöntem Fert Yoksulluk Oranı 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gıda yoksulluğu 
(açlık) 

0,74 0,48 0,54 0,48 - - - - - - 

Yoksulluk 
(gıda+gıda dışı) 

17,81 17,79 17,11 18,08 - - - - - - 

Fert başı günlük 
2,15 $’ın altı 

1,41 0,52 0,47 0,22 0,21 0,14 0,06 0,06 0,03 0,06 

Fert başı günlük 
4,3 $’ın altı 

13,33 8,41 6,83 4,35 3,66 2,79 2,27 2,06 1,62 1,58 

Harcama esaslı 
göreli yoksulluk 

14,5 14,7 15,06 15,12 - - - - - - 

Kaynak: www.tuik.gov.tr, 2019. 

Türkiye’de gıda yoksulluğu 2006-2009 döneminde dalgalı bir seyir izleyerek %0,74’ten %0,48’e 
gerilemiştir. Gıda ve gıda dışı harcamaların esas alındığı mutlak yoksulluk oranında ise artış yaşanmış 
ve 2009 yılında %18,08 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Türkiye’de her 5 kişiden biri yoksuldur.  

Satın alma gücü paritesine göre fert başı günlük 2,15 $’ın altını sınır olarak alan hesaplama 
yöntemibe göre yoksulluk 2006 yılında %1,41 iken, 2015 yılında %0,06 olarak gerçekleşmiş ve 
azalmıştır. Fert başı günlük 4,3 $’ın altı olan sınıra bakıldığında da yine yoksullukta azalış yaşanmış, 
2015 yılında %1,58 olarak gerçekleşmiştir. 

Harcama esas alınarak hesaplanan göreli yoksulluk oranlarında 2006-2009 yılları arasında artış 
yaşanmış; %14,5’ten %15,12’ye ulaşmıştır. Buna göre Türkiye’de yaklaşık 6 kişiden birinin göreli 
yoksul olduğu söylenebilmektedir. 

Tablo 2. Yerleşim Yerine Göre Fert Yoksulluk Oranları 

Yöntem Yerleşim 
Yeri 

Fert Yoksulluk Oranı 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gıda yoksulluğu (açlık) Kır 1,91 1,41 1,18 1,42 - - - - 

Kent 0,04 0,07 0,25 0,06 - - - - 
Yoksulluk (gıda+gıda 
dışı) 

Kır 31,98 34,80 34,62 38,69 - - - - 

Kent 9,31 10,36 9,38 8,86 - - - - 

Kişi başı günlük 2,15 
$’ın altı 

Kır 3,36 1,49 1,11 0,63 0,57 0,42 0,14 0,13 

Kent 0,24 0,09 0,19 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 

Kişi başı günlük 4,3 
$’ın altı 

Kır 25,35 17,59 15,33 11,92 9,61 6,83 5,88 5,13 

Kent 6,13 4,40 3,07 0,96 0,97 0,94 0,60 0,64 
Harcama esaslı göreli 
yoksulluk 

Kır 27,06 29,16 31,00 34,20 - - - - 

Kent 6,97 8,38 8,01 6,59 - - - - 

Kaynak: www.tuik.gov.tr, 2019. 

Tablo 2’de fert yoksulluk oranları, yerleşim yeri ayrımıyla verilmiştir. TÜİK’ten elde edilen 
verilere göre, 2006-2013 yılları arasında tüm hesaplama yöntemlerine göre kırsal yoksulluk kentsel 
yoksulluktan daha fazladır.  
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Tablo 3’te TÜİK’ten elde edilen yoksulluk sınırı, yoksul sayısı, yoksulluk oranı ve açığı verileri 
sunulmuştur. 

Tablo 3. Türkiye’de Yoksulluğun Boyutları 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Yoksulluk 
sınırı (TL) 

3.714 4.069 4.515 5.007 5.554 6.246 7.116 7.944 8.892 

Yoksul 
sayısı (bin 
kişi) 

12.025 11.670 11.998 11.137 11.332 11.219 11.026 10.622 11.091 

Yoksulluk 
oranı (%) 

16,9 16,1 16,3 15,0 15,0 14,7 14,3 13,5 13,9 

Yoksulluk 
açığı 

26,6 26,3 26,9 26,0 24,4 25,3 24,3 22,6 23,7 

Kaynak: www.tuik.gov.tr, 2019. 

Tablo 3’e göre, yoksulluk sınırı 2010 yılında 3.714 TL iken 2018 yılında 8.892 TL’dir. 2018 
yılında yoksul sayısı, 2010 yılına göre ufak bir azalış göstermiş olsa da bir önceki yıla göre artmış ve 11 
milyon kişiye ulaşmıştır. Göreli yoksulluk oranı da 2018 yılında, 2010 yılına göre düşmüş ancak bir 
önceki yıla göre artarak %13,9 olarak gerçekleşmiştir. Yoksulluk açığı, yoksulluğun derinliğini 
göstermekte ve 100’e yaklaştıkça yoksulluk derecesinin arttığını işaret etmektedir. Bu oran Türkiye’de 
2018 yılında 23,7 olarak gerçekleşmiştir. Tabloya genel olarak bakıldığında, son 9 yılda yoksulluğun 
bir miktar azaldığı fakat istenilen seviyeye getirilemediği söylenebilmektedir. 

Tablo 4. Eğitim Durumuna Göre Yoksulluk Oranları 

Yoksulluk Oranı 

Yıllar 
Okur-yazar  
olmayanlar 

Bir okul 
bitirmeyenler 

Lise altı 
eğitimliler 

Lise ve dengi 
okul 

mezunları 

Yükseköğretim 
mezunları 

2006 32.8 27.8 5.4 14.3 0.7 
2007 30.7 24.9 12.5 5.2 0.8 
2008 29.5 24.2 13.3 5.2 0.7 
2009 32.7 27.2 13.9 5.1 1.2 
2010 28.8 27.5 14.3 4.5 1.0 
2011 28.9 27.0 13.1 5.8 1.1 
2012 30.1 26.1 13.5 5.9 1.1 
2013 26.6 23.7 12.4 5.6 1.8 
2014 27.7 25.1 12.5 5.7 1.3 
2015 27.2 23.7 12.8 5.6 1.6 
2016 26.2 24.1 12.5 6.2 1.7 
2017 25.4 21.7 11.7 5.5 1.5 
2018 27.5 23.6 12.1 5.8 2.2 

Kaynak: www.tuik.gov.tr, 2019. 

Tablo 4’te 2006-2018 yılları arası eğitim durumuna göre yoksulluk oranları verilmiştir. TÜİK’ten 
edinilen verilere göre, yoksulluğun en fazla olduğu eğitim seviyesi okur-yazar olmayanlar, en az olduğu 
eğitim seviyesi ise yükseköğretim mezunlarıdır. Ayrıca okur-yazar olmayanların yoksulluk oranları 
genellikle bir azalış trendindeyken, yükseöğretim mezunlarının yoksulluk oranı artış trendindedir. 2018 
yılında, tüm eğitim seviyelerinin yoksulluk oranı artmıştır. Türkiye’de 2018 yılında, okur-yazar 
olmayanların %27,5’i, yükseköğretim mezunlarının ise %2,2’si yoksuldur. 
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Yoksullukla yakından ilişkili olan gelir dağılımı adaleti, yani gelirin nasıl dağıldığı da 
yoksulluğun boyutlarının daha iyi anlaşılması açısından önemli bir husustur. Türkiye’de Gini katsayısı 
2014 yılından itibaren artış trendindedir. 2014 yılında 0,391 olan katsayı, 2018 yılında 0,408 olarak 
gerçeklemiştir. Başka bir gelir dağılımı ölçütü olan P80/P20 oranı ise 2018 yılında %7,7 olarak 
gerçekleşmiştir. Buna göre en yoksul kesim ile en zengin kesim arasındaki uçurum Türkiye’de 7,7 kattır.  

TÜİK’in 2018 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’na göre, 2018 yılında P80/P20 oranı en 
yüksek olan üç bölge şunlardır; İstanbul (%8,6), Tekirdağ, Edirne, Kırklareli (%7,2), Adana, Mersin 
(%7,1). P80/P20 oranının en düşük olduğu üç bölge ise şunlardır; Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 
(%4,5), Erzurum, Erzincan, Bayburt (%4,5), Zonguldak, Karabük, Bartın (%4,5). Göreli yoksulluk oranı 
en yüksek olan bölgeler Tekirdağ, Edirne, Kırklareli (%13,5), İstanbul (%12,7) ve Adana, Mersin 
(%12,7) iken; en düşük olan bölgeler Gaziantep, Adıyaman, Kilis (%5), Zonguldak, Karabük, Bartın 
(%7,2) ve Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli (%7,7) illerinin yer aldığı bölgelerdir. Bu bilgilerden de 
anlaşıldığı üzere, gelir dağılımının en adaletsiz olduğu bölgelerde yoksulluk en fazlayken, gelir 
dağılımının en adaletli olduğu bölgelerde yoksulluk en düşük oranlara sahiptir. 

TÜİK’in 2018 yılında yapmış olduğu Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’na göre, son 4 yılın 
verileri kullanılarak hesaplanan sürekli yoksulluk oranı 2018 yılında %12,7’dir. Finansal sıkıntıda olma 
durumunu gösteren maddi yoksunluk oranı ise %26,5 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Türkiye’de 
yaşayanların %41 kendisine ait bir konutta yaşamıyorken, %70,4’ünün taksit ödemeleri ve borçları 
vardır. 

Türkiye’deki yoksulluğun başka ülkelerle karşılaştırılması amacıyla, Türkiye’nin de dahil olduğu 
OECD ülkelerindeki yoksulluk, Grafik 1’de sunulmuştur. 

Grafik 1. OECD Ülkelerinde Yoksulluk 

 

Kaynak: data.oecd.org, 2019. 

Grafik 1’e göre OECD ülkeleri arasında yoksulluğun en az olduğu ülke İzlanda iken, en fazla 
olduğu ülke İsrail’dir. Türkiye, OECD ülkeleri arasında sondan 4. sıradadır. Buna göre Türkiye’nin 
yoksulluk açısından OECD ülkeleriyle kıyaslandığında iyi bir konumda olmadığı ve oldukça gerilerde 
yer aldığı görülmektedir. Türkiye’nin daha gerisinde olan ülkeler Kore, ABD ve İsrail iken hemen 
önünde yer alan ülkeler Litvanya, Letonya ve Meksika’dır. Grafik incelendiğinde, genellikle 
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azgelişmişlikle ilişkilendirilen yoksulluğun, pek çok gelişmiş ülkede de önemli boyutlarda olduğunu 
söylemek mümkündür. 

5. Türkiye’de Yoksullukla Mücadele Kapsamında Gerçekleştirilen Uygulamalar 

Türkiye’de pek çok kamu kuruluşu yoksullukla mücadele kapsamında bazı uygulamalar 
gerçekleştirmektedir. Bu kurumlardan bazıları şunlardır; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 
Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Hizmetler, Çocuk Esirgeme Kurumu ve belediyelerdir (Temiz, 2013: 
89). Bu kurum ve kuruluşların gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri ise aşağıdaki gibidir. 

 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu: 14 Haziran 1986 yılında yardıma muhtaç 
kişilere yardımcı olmak ve sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla 
kurulmuştur. Fon gelirleri bütçeden ayrılacak kaynakların yanında trafik cezaları, RTÜK reklam 
gelirlerinden elde edilen kesintiler, gelir ve kurumlar vergisi ve bağışlardan elde edilmektedir. 
Şartlı Nakit Transferleri kapsamında yardımlar yapılmaktadır (Pehlivan, 2009: 51-52). 

 Aile Yardımları: Yoksul ve yardıma muhtaç kişilerin evlerini onarmaları için barınma 
yardımları, gıda yardımları ve yakacak yardımları yapılmaktadır. 

 Eğitim Yardımları: Eğitim yardımlarını yoksul ailelerin çocuklarına yapılan önlük, çanta, 
kırtasiye yardımları, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin okula erişimi için ücretsiz taşıma 
projesi, MEB’in ilköğretim kitaplarını ücretsiz dağıtması ve yükseköğrenim bursu gibi 
uygulamalar oluşturmaktadır (Türk ve Ünlü, 2016: 99). 

 Sağlık Yardımları: Şartlı Nakit Transferleri kapsamında yardıma muhtaç ailelere destek 
sağlanmaktadır. Örneğin, 0-6 yaş arasındaki çocuğun düzenli kontrollere götürülmesi şartıyla 
annelere nakit ödeme yapılmaktadır. Ayrıca engellilere, hamilelere ve yaşlılara yönelik 
yardımlar da vardır (Türk ve Ünlü, 2016: 99). 

 Özel Amaçlı Yardımlar: Yoksulluğun en derin yaşandığı yerlerde günlük yemek dağıtımı 
yapılmakta ve doğal afetler sebebiyle zarar gören vatandaşlara da bazı yardımlarda 
bulunulmaktadır. 

 Mikrokredi Uygulaması: Türkiye’deki ilk mikrokredi uygulaması olan “Maya”, Kadın 
Emeğini Değerlendirme Vakfı bünyesinde 2002 yılında kurulmuştur. Amacı kendi işini kurmak 
isteyen kadınlara düşük krediler vererek onlara destek vermektir (DPT, 2007: 31). 

 İstihdam Projeleri: Özellikle genç ve kadın işsziliğini azaltmaya yönelik İŞKUR çeşitli teşvik 
programları yapmaktadır. 

 Belediyelerin Sosyal Yardım Faaliyetleri: Belediyelerin gerçekleştirdiği yardımlar, yaşlılar 
için huzurevi, çocuk koruma evleri, yaşlılara ücretsiz ilaç yardımı ve ücretli veya indirimli 
otobüs biniş kartları gibi yardımlardır. 

6. Sonuç 

Türkiye’de yoksulluk her daim varlığını hissettiren ve çözüm bekleyen bir olgudur. Yıllar 
itibariyle bakıldığında düşük oranlarda azalmış fakat hiçbir zaman istenen seviyeye getirelemiştir. 
Ayrıca Türkiye’nin OECD ülkeleri arasındaki konumu da oldukça gerilerdedir. 

Yoksulluk, gelir eşitsizliği, işsizlik, kayıt dışı istihdam, kötü sağlık ve çalışma koşulları, bölgesel 
farklılıklar, göç ve eğitim seviyesinin düşük olması gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır. Bu şekilde 
meydana gelen yoksulluk ise suç, şiddet, ayrımcılık, dışlanma, depresyon ve intihar gibi sonuçlara 
sebebiyet vermektedir. Bu sebeple yoksulluk olgusu, sosyal politikanın en mühim gündem maddesi 
olmalıdır. 

Türkiye gelir dağılımının nispeten adaletsiz olduğu ülkelerdendir. Bu sebeple gelir dağılımını 
iyileştirici politikalar izlenmelidir. Gelir dağılımını iyileştirmeye ve yoksulluğu azaltmaya yönelik 
olarak işsizlik azaltılmalı, yeni istihdam alanları oluşturulmalıdır. Ayrıca çalışan açığı olan mesleklere 
yönelik iyileştirmeler yapılarak özellikle gençler bu alanlara teşvik edilmelidir. Mesleki eğitimler 
verilmeli ve eğitim sistemini iyileştirici politikalar uygulanmalıdır. 
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Kırdan kente göçün önlenmesi için kırsal kalkınmayı sağlayıcı politikalar yapılmalıdır. 
Yoksulluğu sistemin parçası ve kaderleri olarak görülen kişiler bilinçlendirilerek hayata 
kazandırılmalıdır. Yoksul bireyler kurslarla, mikrokredilerle, destek ve teşviklerle üretim sürecine dahil 
edilmelidir. Ayrıca sosyal dışlanmanın önlenmesi için her kesime yönelik bilinçlendirmeler 
yapılmalıdır.  
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İnsani Gelişmişlik Endeksinin Alt Parametlerinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi 

Cemalettin DANACI1, Prof. Dr. Mehmet Emin ERÇAKAR2 

Özet 

Ülkelerin ekonomik olarak büyümeleri önemli olmakla birlikte aynı zamanda önem arz eden 
konulardan biri de bunun yanında ülkelerin vatandaşlarının refahında, sosyal ve kültürel yaşamlarında 
ne kadar gelişme sağlandığı konusudur. Nitekim bir ülkenin ekonomik verilerinde rakamsal olarak artış 
sağlaması o ülkenin vatandaşlarının refahı ve gelişmişliği konusunda tek başına yeterli bir gösterge 
olmayabilir. Bu çalışma da ülkelerin insani olarak gelişmişliklerini rakamsal olarak belirtmede 
kullanılan İnsani Gelişmişlik Endeksi ve bu endeksin değerlendirilmesinde kullanılan alt parametreleri 
ele alınmıştır. Söz konusu alt parametrelerin ne şekilde hesaplandığı, hangi konuları içerdiği yıllar itibari 
ile Türkiye açısından incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İnsani Gelişmişlik Endeksi, Türkiye, Birleşmiş Milletler 

Jel Kodları: E00, O15 

 

Human Development Index Parameters of Lower Indicator of Turkey 

Abstract 

Although economic growth of countries is important, one of the important issues is how much 
improvement is made in the welfare and social and cultural life of the citizens of the countries. As a 
matter of fact, the numerical increase in the economic data of a country may not be a sufficient indicator 
for the welfare and development of its citizens. In this study, the Human Development Index and the 
sub-parameters used in the evaluation of the human development of the countries have been discussed. 
Said sub-parameters are calculated in what form, which includes his years with nominal subject has 
been investigated in terms of Turkey.  

Keywords: Human Development Index, Turkey, United Nations 

Gel Codes: E00, O15 

1.Giriş 

Gelişme kavramı genellikle ekonomik olguların zenginliğine vurgu yapılmak, ülkelerde milli 
gelirin arttığını ifade etmekte kullanılan bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Fakat insanların 
hayatındaki ekonomi dışında da sosyal ve kültürel olarak da gelişmenin sağlanması önem arz etmektedir. 
Günümüzde ekonomik göstergeler sürekli olarak takip edilmekte ve analizlere tabi tutulmaktadır. 
Ülkelerin kendi iç düzenindeki ekonomik verileri incelenirken aynı zaman da diğer ülkeler ile ilgili 
veriler de önemli olmaktadır. Nitekim aynı ekonomik veriler takip edilerek bazı alanlarda gelişmenin 
sağlanıp sağlanmadığı sorgulanmaktadır. Ülkeler ekonomik olarak büyüme sağlarlarken aynı zamanda 
vatandaşlarının refahlarının durumunu da gözetmektedir. Ülkelerin ekonomilerinde çeşitli adımlar ile 
genişletilerek rakamsal olarak büyüme sağlanabilir. Ekonomik büyüme ve kalkınma ülkelerde ilgili 
idarelerce istenilen seviyelere çıkarılmaya çalışılmaktadır. Nitekim ülkelerin gerekli büyüme oranlarını 
sağlamaya yönelik kısa ve uzun vade de plan ve programlar yapılmaktadır.  

İktisat alanında da bu konulara geniş yer ayrılmış ve teorik yapıları detaylı şekilde ele alınmaya 
çalışılmıştır. Bir ülkede milli gelir artışının yüksek oluşu o ülkenin gelişmiş bir ülke olarak 
adlandırılabilmesi için yeterli değildir. Ekonomik açıdan kalkınmış birçok ülkede sosyal sorunların 
çözülemediğinin görülmesi; ekonomik büyüme ve insani gelişme arasındaki ilişkinin daha iyi kurulması 

                                                           
1 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilimdalı 
2 Mehmet Emin Erçakar. Prof. Dr., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye, mercakar@bandirma.edu.tr. Orcid 
ID: https://orcid.org/0000-0003-0653-6730. 
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gereğini ortaya çıkarmıştır (Şeker, 2011:4). Fakat ekonomilerin büyümesinin yanında insani 
gelişmelerin de ele alınması gerekmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) her sene 
birçok ülkenin de içinde bulunduğu İnsani Gelişmişlik Endeksi (İGE) ile ilgili ülkelerin gelişmişlik 
seviyelerine ilişkin raporlar hazırlamakta ve sunmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı İnsani Gelişmişlik Endeksine ilişkin kavramsal bir çerçeve oluşturduktan 
sonra İGE’nin alt parametrelerinin Türkiye’deki gelişimini ele alınacaktır. Söz konusu alt parametreler 
3 ana başlık halinde incelenmektedir. Bunlar Sağlık, Eğitim ve Gelir olarak 3 ana endeksten 
oluşmaktadır. Çalışmada önce kavramsal olarak insani gelişmenin önemi vurgulanacak, ardından insani 
gelişme endeksine ilişkin açıklamalar yapılacaktır. En sonunda Türkiye açısından insani gelişmişlik 
endeksi ele alınarak sağlık, eğitim ve gelir anlamında değerlendirmeler yapılacaktır.  

2. İnsani Gelişme Endeksi Kavramı 

İnsani gelişme, sadece ekonomilerin zenginliğinin değil, insan hayatının zenginliğinin de 
artmasına odaklanan bir kavramı ifade etmektedir. Bu yaklaşım insanlara ve onlara sunulan seçenekler 
ile fırsatlara odaklanmaktadır. İnsani gelişme, ekonomik olguların ötesinde insanın hayatına odaklanan, 
merkezine insanın hayatını ve yaşam kalitesini koyan bir yaklaşımı ifade etmektedir. İnsani Gelişme, 
insanların daha fazla yetkinlik kazanırken bu yetkinlikleri kullanmak için de daha fazla fırsattan 
yararlanmalarını hedefleyen bir insanların seçeneklerini genişletme sürecidir. Fakat insani gelişme aynı 
zamanda bir hedeftir, dolayısıyla hem bir süreç hem de bir sonuçtur (UNDP, 2015:2). İnsani gelişmenin 
ölçülmesinde üç temel boyutu uzun vade de değerlendirmek gerekmektedir. Bunlar uzun ve sağlıklı 
yaşam, bilgiye erişim ve insana yakışır bir yaşam standardı olarak sırlanabilir. Burada uzun ve sağlıklı 
yaşam boyutu ortalama yaşam beklentisiyle, bilgiye erişim yetişkin nüfus arasında ortalama okula gitme 
süresiyle ve toplam öğrenim görme süresi beklentisiyle değerlendirilmiştir. Yaşam standardı da, kişi 
başına düşen Gayri Safi Milli Gelir (GSMG) ile ölçülmüştür (UNDP, 2014:2).  

İlk İnsani Gelişme Raporu, küresel anlamda 1990 yılında hesaplanmaya başlamıştır. İnsani 
Gelişme Raporları, bu yaklaşımı insanlığın sürdürülebilir ilerlemeyi sağlama yolunda karşı karşıya 
olduğu en acil güçlüklerin bir kısmının analiz edilmesinde kullanılmaktadır (UNDP, 2015:5). Bugün 
dünya, insani gelişme kavramının ilk kez kullanıldığı ve insanın refah düzeyinin ilk kez ölçüldüğü 1990 
yılından çok farklı bir hale gelmiştir. İnsani gelişme kavramını geliştirmek, insani gelişmeye daha önem 
kazandırmak ve gelişmenin yönünü belirlemek adına her yıl Birleşmiş Milletler Kalkınma Raporları 
hazırlanmaktadır. Söz konusu rapor sadece insani gelişme kavramı ile ilgilenmemekte ayrıca, toplumsal 
cinsiyet eşitsizliği, nüfus, sağlık, eğitim, ulusal gelir, çevresel sürdürülebilirlik, çalışma ve istihdam, 
uluslararası bütünleşme, insani güvenlik vb. gibi birçok konu hakkında detaylı olarak araştırmalar 
yapılmakta ve rapor olarak sunulmaktadır. Günümüz dünyasında ülkelerin ekonomik olarak mücadele 
verdiği gibi ekonomi dışındaki insanın hayatına direkt etkisi olan yukarıda ilgili raporun içeriğinde 
incelemeler de bulunulan konular hakkında da mücadele verilmesi insanlığın gelişimi için çok 
önemlidir. Birleşmiş Milletler (BM) söz konusu rapor oluşturmakta çok sayıda ülkeden veriler 
toplamaktadır. İnsani gelişme konusunda da UNDP’nin rapor içinde endeks olarak sunduğu İnsani 
Gelişmişlik Endeksi (İGE) bulunmaktadır. İnsani Gelişme Endeksi ülkeler için sağlık, okuryazar oranı, 
eğitim ve yaşam düzeyi gibi değişkenler ile birlikte açıklanan endeksi ifade etmektedir. Endeks, ülkeleri 
gelişmiş, gelişmekte olan ya da gelişmemiş bir ülke olduğunu da vurgulaması açısından önemli bir 
endekstir.  

3.İnsani Gelişme Endeksi Boyutu ve Göstergeleri 

Birleşmiş Milletlerin (BM) 1990 yılında yayınladığı ilk raporda insani gelişme “insanların 
seçeneklerinin artırılması süreci” olarak tanımlanmaktadır (UNDP, 1990: 1). İnsani gelişme insana 
yapılan her türlü yatırımı kapsarken, sağlıklı ve eğitimli insanların işgücü verimini artırarak 
ekonomik büyümeye katkıda bulunduğu bilinmektedir (Tıraş, 2019:17). Refahın ölçülmesinde 
gelirin sıklıkla kullanılmasının nedeni, kolay ulaşılabilir ve ölçülebilir bir veri olmasından 
kaynaklanmaktadır. Oysa insani gelişme kavramı, insan refahını gelir kavramının ötesinde 
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değerlendirmektedir (Tıraş, 2019:18). İGE, insan hayatının gelişmesi ve kalkınma sağlanması 
açısından bize göstergeler sunmaktadır. İnsani gelişme endeksi, aynı zamanda kişi başına milli 
gelirin aynı olduğu ülkelerde insani gelişmenin neden farklı değerler aldığını belirtmesi açısından 
önem arz eden bir konuyu ifade etmektedir. Endeks, ülkelerde, içerdiği konularda karar alma 
otoritelerine de önce göstergeler sunmaktadır. BM bünyesinde hazırlanan İGE içinde 3 farklı endeks 
bulunmaktadır. Bunları, eğitim, sağlık ve gelir olarak açıklamak mümkündür. Fakat bu 
değişkenlerin ölçülmesinde kullanılan alt parametlerde bulunmaktadır. UNDP’da insani gelişme 
endeksini hesaplamada kullandığı temel göstergeleri aşağıdaki şekilde olduğu gibi açıklamaktadır. 

Şekil 1. Human Development Index (HDI)-İnsani Gelişmişlik Endeksi (İGE) 
Parametreleri 

 

Kaynak: UNDP, http://hdr.undp.org/ (08/11/2019). 

İGE’de eğitim endeksinin hesaplanmasında iki göstergeye bakılmaktadır. Birincisi, beklenen 
okullaşma yılı, ikincisi ise ortalama okullaşma yılı olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelir endeksinde kişi 
başına milli gelir oranı hesaplanmaktadır. Yaşam beklentisi endeksinde ise doğumda beklenen yaşam 
süresi göstergesi yer almaktadır. İlgili göstergelerde kullanılmak üzere maksimum ve minimum 
değerleri belirlenmiştir. Bunları aşağıdaki tablo 1’deki gibi belirtmek mümkündür. 

Tablo 1. İGE’de kullanılan göstergelerin maksimum ve minimum değerleri 

Boyutlar  Göstergeler  Minimum  Maksimum Değerler  

Sağlık  
Doğuşta Yaşam 

Beklentisi Süresi (Yıl)  
             20                                             85 

Eğitim  
Beklenen Okullaşma 

Yılı  
              0                                                        18 

 
Ortalama Okullaşma 

Yılı  
              0                                             15 

Gelir  
Satın alma Gücü 
Paritesi Kişi Başı 

GSMG ($)  
            100                                             75.000 

Kaynak: UNDP, 2018 İstatiksel Güncellemesi. 

Genel olarak asgari değerler toplumun zaman içinde sağ kalmak için gereksinim duyacağı değeler 
olarak tespit edilmektedir. Örneğin doğuşta beklenen yaşam süresi (20 yıl) tarihsel kanıtlara 
dayandırılarak belirlenmiştir. Eğitim endeksindeki Beklenen Öğrenim Süresi ve Ortalama Öğrenim 
Süreleri asgari 0 olarak belirlenmiştir. Çünkü toplumların örgün eğitim olmadan da yaşamlarını 
sürdürebilmesi mümkün olarak görülmektedir. Gelir endeksi için asgari değerler baz alınırken bir 
ülkenin alabileceği en düşük milli gelir düzeyi baz alınmıştır ki buna örnek olarak 1995 yılı Liberya 
ülkesi olarak söylemek mümkündür (UNDP, 2018:4). Söz konusu göstergelerden doğuşta beklenen 
yaşam süresi, BM Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanı (UNDESA) Nüfus bölümü tarafında elde 
edilmektedir. Ortalama Öğrenim Süresi (OÖS) ve Beklenen Öğrenim Süresi (BÖS) verileri UNESCO 
İstatistik Enstitüsü (UIS) eğitim düzeyi verilerine istinaden elde edilmektedir. Kişi başına GSMH için 
veriler Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu tarafından elde edilmektedir. Bu verileri alınan 
kurumlar zaman içinde güncellemeler veya revizeler yapabilmektedir. Nitekim BM nüfus bölümü, 2017 
yılında nüfus büyüklüğü ve beklenen yaşam süresi dahil olmak üzere büyük ölçekli bir revizyon 
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gerçekleştirmiştir. Bu revizyonların neticesinde ilgili ülkelerin İGE deki sıralamaları da değişime 
uğramaktadır. Bu revizyonun sonuçları her ülke için aynı düzeyde olmamakta bazılarını olumlu 
bazılarını ise olumsuz şekilde etkileyebilmektedir. İGE göstergelerini ayrı ayrı açıklamak konunun 
kavranması açısından önemli olacağı düşünülmektedir.  

İnsani gelişme endeksleri ve göstergeleri 2018 İstatiksel Güncelleme raporunda değerlendirmeye 
tabi tutulan ülke sayısı 189’dur. Bu ülkeler elde edilen veriler hesaplandıktan sonra aldıkları puanlara 
göre 4 grup olarak açıklanmaktadır.  Bu grupları şu şekilde belirtmek mümkündür.  

Tablo 2. İGE Ülke Sınıflandırma Grupları 

Çok yüksek insani gelişim  0,800 puan ve üstü 

Yüksek insani gelişim               0,700-0,799 puan 

Orta insani gelişim   0,550-0,699 puan 

Düşük insani gelişim   0,550 puan altı 

Kaynak: UNDP 2018 İstatiksel Güncellemesi (UNDP, 2018:2). 

Ülke sınıflandırmasında çıkan değer ne kadar 1’e yakın olursa ülkenin insani gelişmişlik değeri 
de o kadar yüksek olduğu anlamı taşımaktadır. Tam tersine söz konusu değerin 0’a yaklaştığı ülkelerde 
insani gelişim konusunda geri kaldığı anlamına gelmektedir. İGE’de bulunan boyutları hesaplarken, 
göstergelerin önce gerçek değerinden minimum değeri çıkartılmaktadır. Bulunan değer, maksimum 
değerden minimum değer çıkartıldıktan sonra kalan değere bölünür. Sadece gelir endeksinde hesaplama 
yaparken logaritma fonksiyonu kullanılmaktadır (Tıraş, 2019:5) 

Tablo 3. İGE Boyut Hesaplama Formülü 

 
                              Gerçek Değer- Minimum Değer        =  D (0-1) 
Boyut Endeksi = Maksimum değer - Minimum değer 

Kaynak: UNDP 2018 İstatiksel Güncellemesi (UNDP, 2018:2). 

3 farklı boyut içinde bu değerler hesaplanmaktadır. Ardından çıkan her endeks değeri İnsani 
Gelişme Endeksini bulmak için formüldeki yerlerine konulmaktadır. İGE formülü 3 farklı endeks 
değerinin çarpımlarının üçüncü dereceden kökü alınarak hesaplanmaktadır. Formül aşağıdaki gibi yer 
almaktadır.  

İGE=�D Gelir x D Eğitim x D sağlık�  

İGE 0 ile 1 arasında bir değer almaktadır. Endeks 1’e ne kadar yaklaşır ise ilgili ülkenin insani 
gelişme durumu o kadar yüksek olmaktadır. Değer sıfıra yaklaştıkça insani gelişme durumu kötüye 
gitmektedir. 

4.İnsani Gelişme Endeksinin ve Alt Parametlerinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi 

İGE bileşenleri yıllar itibariyle çok fazla bir değişim göstermemekle birlikte hesaplama yöntemi 
oldukça değişmiştir (Demir, 2006:19).  1990 yılında yapılan ilk hesaplamadan sonra 1991, 1994, 1995, 
1999 ve en son 2010 yıllında önemli değişiklikler yapılmıştır. İGE hesaplamalarında yapılan bu 
değişiklikler nedeniyle, ülke verilerinin yıllar itibariyle karşılaştırılabilmesi bozulduğundan, bu sorunu 
gidermek amacıyla en son formül kullanılarak önceki dönem verileri beşer yıllık aralıklarla yeniden 
hesaplanıp yayımlanmaktadır. Dolayısıyla ülkelerin önceki yıllar İGE değerlerinde ve sıralamalarında 
değişiklikler görülebilmektedir (Tıraş, 2019:20).  
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Tablo 4. Türkiye’nin Geçmiş Yıllar İGE Sıralamasındaki Yeri 

Raporun Yılı İGE Değeri ile İlgili Yıl İGE Sıralama İGE Hesaplanan Ülke Sayısı  

1990 -  0,751 58 130 

1991 1988 0,694 70 160 

1992 1989 0,671 71 160 

1993 1990 0,717 73 173 

1994 1991 0,739 68 173 

1995 1992 0,792 66 174 

1996 1993 0,711 84 174 

1997 1994 0,772 74 175 

1998 1995 0,782 69 174 

1999 1997 0,728 94 174 

2000 1998 0,732 85 174 

2001 1999 0,735 82 162 

2002 2000 0,742 85 173 

2003 2001 0,734 96 175 

2004 2002 0,751 88 177 

2005 2003 0,75 94 177 

2006 2004 0,757 92 177 

2007/8* 2005 0,775 84 177 

2009 2007 0,806 79 182 

2010 2010 0,679 83 169 

2011 2011 0,699 92 187 

2012** -  -  -  -  

2013 2012 0,722 90 187 

2014 2013 0,759 69 187 

2015 2014 0,761 72 188 

2016 2015 0,767 71 188 

2017*** 2016 0,787 65 188 

2018 2017 0,791 64 189 

Kaynak: UNDP, 1990-2018 Raporları; Tıraş, (2019:21).  

Not: Tablodaki değerler ve sıralamalar ilgili yılların raporlarından alınmıştır. *2007/08 yıllarında tek 
UNDP raporu yayımlanmıştır. **2012 yılında UNDP HDI Raporu yayımlamamıştır. ***2018 UNDP 
Güncellemesinden alınmıştır.                    

UNDP’nin 1990 yılında ilk olarak açıklamış olduğu İGE’de Türkiye 130 ülke arasından 58’inci 
sırada yer almaktadır. Bu tarihte almış olduğu İGE değeri ise 0,751 olarak görülmektedir. Tablo:4’te 
görüldüğü üzere UNDP’nin İGE hesaplarken ülke sayısında istikrarlı bir şekilde artış olduğu 
gözükmektedir. 1990 yılında 130 ile başlayan ülke sayısı, 2018 İstatiksel Güncelleme Raporu itibari ile 
189’a kadar yükselmiştir. Türkiye 1990 yılındaki raporda yüzdelik dilim olarak Orta İnsani Gelişmişlik 
Seviyesinde yer alırken 2018 UNDP İstatiksel Güncelle Raporu’ndaki 189 ülke arasından 64’üncü Ülke 
olarak Yüksek İnsani Gelişmişlik Seviyesine yükseldiği görülmektedir. Bunu Türkiye’nin 1990-2018 
yılları itibari ile insani gelişmişlik konusunda başarılı olduğu olarak yorumlamak mümkündür. Bunu 
daha da pekiştirmek için İGE’nin alt endekslerindeki gelişiminde ayrı ayrı yorumlanması yerinde 
olacaktır. UNDP’nin zaman içinde hesaplama yöntemlerinde yapmış olduğu değişikliklerden dolayı 
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ülkelerin İGE değerlerinin zaman içinde değişikliğe uğradığını söylemek mümkündür. Türkiye’nin 
yıllar itibariyle İGE gelişimine geçmeden önce Türkiye’nin İGE trendinin daha iyi yorumlanabilmesi 
için önceki yıllarda yapılan İGE hesaplama formülü değişikliğinin etkilerinden bahsedilmesinde yarar 
görülmektedir (Demir, 2006:10). 

Tablo 5. Türkiye’nin İGE ve Alt Parametrelerinin Gelişimi 

Yıl  DYB (Yıl)  BOY  OOY  Kişi Başı GSMG ($)  İGE  

1990 64,3 8,9 4,5 11.214 0,579 

1991 64,8 9,1 4,6 11.099 0,583 

1992 65,3 9,2 4,6 11.482 0,589 

1993 65,8 9,3 4,7 12.174 0,597 

1994 66,4 9,5 4,8 11.317 0,599 

1995 67 9,6 4,8 12.089 0,607 

1996 67,6 9,7 5 12.804 0,615 

1997 68,2 9,8 5,1 13.562 0,624 

1998 68,8 10,2 5,3 13.719 0,635 

1999 69,4 10,7 5,4 13.010 0,643 

2000 70 11,1 5,5 13.656 0,655 

2001 70,6 11,6 5,6 12.518 0,662 

2002 71,1 12 5,7 13.208 0,672 

2003 71,6 12,1 5,8 13.767 0,679 

2004 72,1 12 5,9 14.946 0,685 

2005 72,5 11,9 6 16.129 0,69 

2006 72,9 12,3 6,1 17.060 0,701 

2007 73,2 12,6 6,2 17.730 0,708 

2008 73,5 12,5 6,3 17.656 0,71 

2009 73,9 13 6,5 16.580 0,718 

2010 74,2 13,8 6,7 17.804 0,734 

2011 74,4 14,3 7,2 19.490 0,753 

2012 74,7 14,4 7,5 20.128 0,76 

2013 75 14,8 7,7 21.453 0,771 

2014 75,2 15,2 7,6 22.203 0,778 

2015 75,5 15,2 7,8 23.125 0,783 

2016 75,8 15,2 8 23.500 0,787 

2017 76 15,2 8 24.804 0,791 

Kaynak: UNDP, 1990-2018 Raporları (08/11/2019). 

Yukarıdaki tabloda Türkiye’nin 1990 ile 2017 yılları arasındaki DYB süresi, BOY, OOY ve Kişi 
başına düşen GSMH değerleri yer almaktadır. Türkiye’nin 27 yıllık zamanda 3 değişkeninde de artış 
olduğunu söylemek mümkündür.  
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Tablo 6. Türkiye’nin Güncellenmiş Kişi Başı GSMG Değerleri (2011 PPP) 

Yıl Kişi başı GSMG ($) Kişi Başı GSMG Sırası  İGE Hesaplanan Ülke Sayısı  

1990 11.214 65 142 

1995 12.089 59 147 

2000 13.656 60 172 

2005 16.129 58 186 

2010 17.804 61 188 

2015 23.125 54 188 

2016 23.500 53 188 

2017 24.804 50 189 

Kaynak: UNDP, http://hdr.undp.org/en/data (17/11/2019). 

Türkiye’nin GSMH değerleri, 1990-2017 yıları arası kişi başı yıllık GSMH’nın 2011 yılı temel 
alınarak satın alma gücü paritesine dönüştürülmüş değerleri beşer yıllık periyotla verilmiştir. 1990 
yılında Türkiye’nin kişi başı GSMG 11.214 $ iken 2011 yılında sabitlenerek hesaplanmış olan kişi başı 
GSMG 2017 yılında 24.804 $ olarak artış sağladığı görünmektedir. 27 yılda yaklaşık %121 oranında 
artış sağladığı görünmektedir. 1990 yılında 142 ülke arasından 65’inci Sırada iken 2017 yılında 189 ülke 
arasından 50’nci Sıraya yükselmiştir. Hesaplamadaki ülke sayısı ilgili yıllar itibari ile artış göstermesine 
rağmen Türkiye sıralamasını 65’inci seviyelerden 50’nci seviyelere çekmesi Türkiye açısından olumlu 
bir gelişmedir.  

Tablo 7. Türkiye’de Beklenen Okullaşma Yılı (BOY) 

Yıl BOY BOY Sırası      İGE Hesaplanan Ülke Sayısı  

1990 8,9 118      142 

1995 9,6 120      147 

2000 11,1 106      172 

2005 11,9 107      186 

2010 13,8 68      188 

2015 15,2 45      188 

2016 15,2 48      188 

2017 15,2 48      189 

Kaynak: UNDP, http://hdr.undp.org/en/data (17/11/2019). 

Türkiye’nin BOY süresinin de 1990 yılında 8,9 iken 2017 yılı verilerinde 15,2’ye kadar 
yükseldiği görülmektedir. BOY süresinin sürekli olarak istikrarlı şekilde arttığı görünmektedir. Bu 
sürenin 27 yıllık zaman aralığında yaklaşık %70 kadar yükseldiğini söylemek mümkündür. 1990 yılında 
142 ülke arasında 118’inci sırada yer almaktadır. 2017 yılında ise 189 ülke arasında 48’inci sırada yer 
almaktadır. Türkiye’nin bu göstergede de hesaplanan ülke sayısı artmış olmasına rağmen istikrarlı bir 
şekilde artış sağladığı görülmektedir. 

Tablo 8. Türkiye’de Ortalama Okullaşma Yılı (OOY) 

Yıl OOY (Yıl) OOY Sırası İGE Hesaplanan Ülke Sayısı  

1990 4,5 93 142 

1995 4,8 99 147 

2000 5,5 114 172 

2005 6 121 186 

2010 6,7 122 188 
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2015 7,8 116 188 

2016 8 111 188 

2017 8 111 189 

Kaynak: UNDP, http://hdr.undp.org/en/data (17/11/2019). 

Bir diğer gösterge olan OOY ise 1990 yılında 4,5 iken 2017 yılında bu değer 8’e çıkmıştır. 
Yaklaşık olarak %77 oranında bir artış görünmektedir. Türkiye’nin OOY değeri olarak 1990 yılında 142 
ülke arasında 93’üncü iken 2017 yılında 189 ülke arasında 111’inci sırada yer almaktadır. OOY 
göstergesinin sıralamada diğer göstergeler gibi artış değil azalma gösterdiği gözlemlenmektedir. Fakat 
yüzdelik dilim de bakıldığında 1990 yılında 142 ülke arasında %65’lik dilimde yer alan Türkiye 2017 
yılında 189 ülke arasından %58’lik dilime doğru artış gösterdiğini söylenebilir. 27 yıllık zamanda 
Türkiye’nin OOY sıralamasında %19’luk bir artış sağlarken, İGE hesaplanan ülke sayısındaki yüzdelik 
dilimde %7 gelişme sağladığı söylenebilir. 

Tablo 9. Türkiye’de Doğumda Yaşam Beklentisi (DYB) 

Yıl DYB (Yıl) DYB Sırası İGE Hesaplanan Ülke Sayısı  

1990 64,3 116 142 

1995 67 106 147 

2000 70 96 172 

2005 72,5 80 186 

2010 74,2 70 188 

2015 75,5 69 188 

2016 75,8 66 188 

2017 76 66 189 

Kaynak: UNDP, http://hdr.undp.org/en/data (17/11/2019). 

Türkiye’nin DYB süresi 1990 yılında 64,3 iken 2017 yılında bu sürenin 76’ya çıktığı 
görülmektedir. Türkiye’nin DBY süresi 27 yıllık bir süreçte yaklaşık %18 gibi artış göstermiştir. 
Türkiye 1990 yılında 142 ülke arasından 116’ıncı sırada yer almaktadır. 2017 yılında ise 189 ülke 
arasından 66’ncı sıraya yükseldiği görünmektedir. Hesaplanan ülke sayısı artmasına rağmen 
Türkiye’nin DYB sıralamasının belirgin bir şekilde arttığını gözlemlemek mümkündür. İlgili verinin 
tabloda da görüldüğü üzere istikrarlı bir şekilde arttığı gözükmektedir. Söz konusu sürenin artmasının 
arkasındaki etkenlerin neler olduğu araştırılabilir. Bu sürenin artması ülke adına olumlu bir gelişmedir. 
Nitekim doğuşta beklenen yaşam süresinin artması, söz konusu insanın dünyaya geldiğinde ortalama 
olarak ne kadar bir zaman yaşayacağı tahminini artıracaktır. Bu da ülkedeki insanın yaşam kalitesindeki 
standartlarının bazı konularda iyileştirildiği anlamına gelmektedir.  

5.Genel Değerlendirme ve Sonuç 

İnsani gelişme kavramı ülkelerin sadece ekonomilerinin zenginliğini değil aynı zaman da insan 
hayatının da zenginliğini hesaplamada kullanılan bir kavramdır. İnsani gelişme, insanın bilgiye erişimi, 
insanca hayat yaşamak hakkı gibi kavramlar ile yakından ilgilidir. İGE de ülkelerin eğitim, sağlık, yaşam 
standardı ve gelirleri hakkında bilgileri bir araya getirerek bir sonuca varmaya çalışmaktadır. İGE 
kapsamındaki verilerin yıllar itibari gözlemlenebilmesi ve yayımlanması önem arz etmektedir. İGE 
kapsamına giren ülkeler yıllar itibari ile hangi kalemler de ilerleme veya gerileme yaşadığını 
gözlemleyebilmektedir. Bu da ülkelere birtakım çıkarımlarda bulunmaya yardımcı olabilmektedir. İGE 
sadece geliri baz almamakta bunun yanında sağlık ve eğitim gibi daha da insana dokunan değerleri 
hesaplaması ile aslında önemli mesajlar içermektedir.  

Ülkelerin kişi başına düşen milli gelirlerinin yüksek seviyelerde olması, o ülkenin ve ülke 
insanlarının daha yüksek insani gelişme yaşadığını göstermemektedir. Daha yüksek gelire sahip olan 
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ülkelerde İGE hesaplamasında sadece bir değişkeninin değeri yüksek çıkabilmektedir. Önemli olan 
gelirin ne şekillerde hangi yollarda insani gelişimi destekleyen birimlere aktarıldığıdır. İGE değerini 
yükseltmek isteyen ülkelerin hangi parametlere yoğunlaşması gerektiği İGE’ni oluşturan 
parametrelerden anlaşılmaktadır. Verilerini inceleyen ülkeler hangi boyut endeksinde daha az puan 
alıyor ise oraya yoğunlaşarak, gerekli yatırımları yaparak söz konusu endeksini geliştirme imkanına 
sahiptir. BM İGE raporunu 1990 yılından itibaren 2018 yılına kadar açıklamaktadır. Bu çalışmada 1990 
yılından itibaren açıklanmakta olan İGE raporunun sadece Türkiye açısından değerlendirmesini ve alt 
parametrelerindeki değişimin ortaya konulması sağlanmaya çalışılmıştır. Türkiye’nin geçen 27 yıllık 
zaman da İGE değerinde ciddi artış gösterdiğini söylemek mümkündür. Türkiye 1990 yılında 0,751 olan 
İGE değerini, BM ‘İnsani Gelişme Endeksleri ve Göstergeleri: 2018 İstatistiksel Güncellemesi’ 
raporuna göre 2018 yılında 0,791’e yükseltmiştir. Türkiye 0,791 puanla Yüksek İnsani Gelişim 
gösteren ülke grupları arasında yer almaktadır. Türkiye’nin 1990 yılındaki DBY süresine ilişkin 
değeri 64,30 iken 2018 yılındaki aynı parametre değeri 76’ya yükselmiştir. Diğer bir değişken 
olan BOY süresine ilişkin 1990 yılındaki 8,9 olan değeri 15,2’ye yükselmiştir. OOY’ye ilişkin 
1990 yılındaki değeri 4,5 iken 2018 yılında bu değeri 8’e yükselmiştir.  

BM İGE raporuna ilişkin 1990 yılındaki Kişi başı gelir 2011 yılı baz alınarak hesaplandığı 
için bu parametrenin gelişiminin 2011 yılından sonra incelenmesi daha yerinde olacaktır. 2011 
yılı Türkiye’nin kişi başı GSMG değeri söz konusu rapora göre 19.490 $ iken en son 
güncellemesi yayınlanan rapora göre 2018’deki değeri 24.804 $ olarak yükseldiği 
görünmektedir. Sonuç olarak Türkiye açısından İGE kavramını içeren alt parametrelerinin 
tamamında bir ilerleme kat edildiği vurgulanabilir. İlgili endeks, ülkelerin ekonomilerinin 
yanında diğer kalemlerinde de artış göstermesini ifade etmesi açısından önemli bir endekstir. 
Türkiye BOY, OOY, DYB ve Kişi başı GSMG parametrelerinin tamamında bir ilerleme 
yaşanmıştır. İlgili parametreler arasından en çok ilerlemeyi eğitim kalemini oluşturan OOY ve 
BOY sürelerinde göstermiştir. 1990 yılındaki hesaplanan ülke sayısı ile 2018 
Güncellemesindeki hesaplanan ülke sayısından 59 daha az sayıdadır. Hesaplanan ülke 
sayısındaki artışa rağmen her endeks boyutunda ilerleme alınabilmesi önemlidir. En az gelişim 
DYB süresine ilişkin olup buna bakılarak bazı araştırmalar neticesinde bu sürenin daha da 
uzatılabilmesi sağlanabilir. Sonuç olarak İGE ülkelerin eğitim, sağlık, gelir ve sosyal anlamda 
gelişimlerinin incelemesini yapan, bunları düzenli olarak rapor eden ve uluslararasında 
paylaşıma sunan önemli bir endekstir. Türkiye İGE değerinde 1990 yılında 0,751 olan endeks 
değerini, 2018’deki güncel rapora göre 27 yıllık zaman da 0,791’e yükseltmiştir. Bu da İGE’ni 
oluşturan parametrelerde gelişim olduğunu göstermektedir. 
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İhracatın İllerin Büyümesine Etkisi: TR21 ve TR22 Örneği 

Hakan ÖNDES1  

Özet  

1990 yıllarla birlikte Türkiye ekonomisinde ithal ikameci sanayileşme politikası yerini dışa açık 
liberal politikalara bırakmıştır. Bu değişim ile beraber literatürde dış ticaret ile ekonomik kalkınma 
kavramlarının incelenmesi hız kazanmıştır.  Yapılan çalışmaların sonucunda dış ticaret ile ekonomik 
kalkınma kavramları arasındaki ilişki konusunda tam bir görüş birliği sağlanamamıştır. Bu durumun en 
önemli nedenlerinden biri, uygulanan yeni dış ticaret politikasının sadece ülkeler arasında değil bölgesel 
ve iller düzeyinde de dış ticaret rakamlarında farklılıklar oluşturmasıdır. Dış ticarette oluşan bu 
farklılıkların bölgelerin ve illerin gelişmişlik düzeylerinde belirleyici bir unsur olduğu ifade 
edilmektedir. İhracatın yüksek olduğu şehirlerin çoğunlukla gelişmiş bölgelerde yer alan şehirler 
olduğu, ihracatın az gerçekleştiği şehirlerin ise daha az gelişmiş bölgelerde konumlandığı 
belirtilmektedir. Bu çalışmada ise ihracat ve büyüme ilişkisi TR21 ve TR22 bölgelerinde yer alan iller 
için incelenecektir. Bu amaçla 2004- 2017 yılları arasında TR21 ve TR22 bölgelerinde bulunan illerin 
büyüme ve ihracat değerleri arasındaki ilişki panel veri yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan analiz 
sonucunda ihracattaki artışın illerin ekonomik büyümeleri üzerinde pozitif etki oluşturduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Özellikle mevcut illere ilişkin jeopolitik konumu, yatırımcılığın teşvik edilmesi, sanayi ve 
ticaretin gelişmiş olması, işgücünün ve doğal kaynaklarının değerlendirilmesi üretim hacmini arttıran 
önemli faktörler olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İhracat, Büyüme, Panel Veri Analizi  

JEL Kodları: C33, F10, O47 

 

The Effect of Export on the Growth of Provınces: An Example of TR21 and TR22 Regions 

Abstract 

Turkey's economy in 1990, with import substitution to replace non-industrialization policy has 
left open liberal policies. With this change, the relationship between foreign trade and economic growth 
has accelerated in the literature. As a result of the studies, no consensus has been reached on the 
relationship between foreign trade and economic growth. One of the most important reasons of this 
situation is that the new foreign trade policy implemented creates differences in the foreign trade figures 
not only between countries but also at regional and provincial levels. It is stated that these differences 
in foreign trade are a determining factor in the development levels of regions and provinces. It is stated 
that provinces with high exports are generally located in developed regions and provinces with low 
exports are located in backward regions. In this study, the relationship between export and growth will 
be examined for the provinces in TR21 and TR22 regions. For this purpose, the relationship between 
the growth and export values of the provinces in TR21 and TR22 regions between 2004 and 2017 was 
examined with panel data method. As a result of the analysis, it was concluded that the increase in 
exports had a positive effect on the economic growth of the provinces. Especially the geopolitical 
position of the existing provinces, encouraging investment, the development of industry and trade, and 
the utilization of the labor and natural resources were the important factors that increased the production 
volume. 

Keywords: Export, Economic Growth, Panel Data Analysis 
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1.Giriş 

Ülkeler sosyo- ekonomik gelişmişlik düzeyleri bakımından gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler olarak 
sınıflandırıldığı gibi ülkeler içerisindeki bölgelerde kendi içerisinde gelişmiş ve az gelişmiş bölgeler 
olarak sınıflandırılmaktadır. Türkiye’de de bölgeler arasında önemli gelişmişlik farkları bulunmaktadır. 
Bu nedenler, coğrafi koşullar, beşeri sermaye, alt yapı kapasitesi, girdi piyasalarına ve pazara yakınlık, 
kalkınma politikaları olarak sıralanabilir (Eşiyok ve Sekmen, 2012:1). Bölgesel gelişmişlik farkının 
nedenleri arasına günümüz dünyasında küreselleşmede dahil edilebilir. Dolayısıyla uygulanan dışa açık 
politikalar gelişmişlik farkı olan bölgelerde farklı boyutlarda etkiler yaratacaktır (Değer ve Recepoğlu, 
2013:13). 

1990 yıllarla birlikte Türkiye ekonomisinde ithal ikameci sanayileşme politikası yerini dışa açık 
liberal politikalara bırakmıştır. Bu sürecin sonunda Türkiye ekonomisi dünya ekonomisine daha fazla 
entegre olmaya başlamış olup ihracatın ekonomideki önemi artmıştır. Artan küreselleşme dış ticaretin 
ekonomik büyüme üzerinde meydana getirdiği etkiyi araştırma gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Bu 
araştırmalar sadece ülke genelinde değil bölge ekonomileri için de yapılmıştır. Çünkü dışa açık 
ekonomilerde izlenen politikalar yurtiçinde farklı gelişmişlik derecesine sahip olan yerel ve bölgesel 
ekonomiler üzerinde farklı boyutlarda etkiler meydana getirebilmektedir. Literatürdeki çalışmalar ikiye 
ayrılmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları ihracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkisini incelerken 
bazıları da aramalı, hammadde, ithalat ve sermaye mallarının ekonomik büyüme üzerinde meydana 
getirdiği etkiyi incelemektedirler. Ülke veya ülkeler düzeyinde dış ticaret ile ekonomik kalkınma 
ilişkisini ele alan yoğun bir literatür oluşmuştur. Türkiye özelinde oldukça sınırlı bir literatür vardır. 
Çalışmaların sonuçlarında ise farklı bulgular elde edilmiştir. Sonuçlarda meydana gelen bu farklılıkların 
nedenleri ülke, yöntemsel farklılıklar, dönem, ülkelerin niteliği, dış ticaret yapısındaki farklılıklar olarak 
sıralanabilmektedir. 

Türkiye iktisat yapısının 2000’li senelerde gördüğü ekonomik kalkınma yapısının dinamikleri 
ihracatta da meydana gelmiş ve 2003 senesinde aşağı yukarı 47 milyar dolar düzeylerinde bulunan 
ihracatın artarak 2013 senesinde 150 milyar dolar düzeyine çıktığı tespit edilmiştir. Bu çıkışta çeşitli 
alanların ve bölgesel zenginliğin ciddi bir katkı yaptığı sonucu ortaya çıkmıştır. Sermaye ağırlıklı 
pazarların ihracat toplamındaki oranı artar iken; Ortadoğu, Afrika ve Asya coğrafyasında önemli 
sektörler belirlenmiştir. İhracat 2003-2012 dönemleri kapsamında küresel krizin vurgusunun yaşandığı 
2009 senesi dışında çift rakamlı yıllık büyüme düzeyleri elde edilmiştir. 2003 ve 2004 senelerinde 
ihracatta %30 seviyesinde bir yükseliş gerçekleşirken 2005 ve 2006 yıllarında bu oran %16 
seviyelerinde meydana gelmiştir. 2007 ve 2008 senelerinde sırasıyla %25,4 ve %23,1 düzeylerinde 
önemli artışlar yaşayan ihracat 2009 senesinde yaşanan krizin getirisiyle seneler sonra ilk defa 
daralmaya maruz kalmıştır. 2010 ve devamında dünya piyasalarındaki düzelme ve kısmen yaşanan 
iyileşmelerle beraber 2010 ve 2011 senelerinde arka arkaya ihracatta %11,5 ve %18,5’lik artış hızı elde 
edilmiştir. 2012 seviyesinde bu düzey %13 olarak yaşanırken, 2013 senesinde 0,4 paylık bir düşüş 
meydana gelmiştir (TİM 2014, 44). 2014 senesinde ihracat %3,8 pay yükselerek 151,6 milyar dolara 
ulaşmıştır (TİM 2015, 36). 2014 senesinde gerçekleşen artıştan sonra 2015 senesinde ihracatta %8,7 
oranında ciddi bir düşüş meydana gelmiştir. 2015 senesi global piyasa ticaretinde sert bir düşüşün 
meydana geldiği bir sene olarak görünür iken, Türkiye’nin ihracatına da bu durumdan zarar görmüştür 
(TİM 2016, 36). 

Küreselleşmenin neden olduğu ağır rekabet ortamı bir takım yeni teşvik politikalarını da gündeme 
getirmiştir. Türkiye’ de dış ticareti arttırmak amacıyla çeşitli teşvik politikaları uygulanmıştır. Son 
dönemde gündeme gelen teşvik politikaları yurt dışında kurulmak istenen ofislerin ve markaların 
desteklenmesi, ihraç ürünleri için yapılmak istenen pazar araştırmalarının desteklenmesi, yurt dışında 
fuar katılımlarının desteklenmesi, AR-GE teşvikleri olarak özetlenebilir. Fakat hem ithal ikameci 
dönemde hem de ihracata dayalı büyüme modellerinde kaynak tahsisi Marmara bölgesi başta olmak 
üzere Batı bölgelerine yoğunlaşmıştır. 

 Bu çalışmada da Türkiye’nin en gelişmiş iki bölgesi TR21 ve TR22 için ihracatın büyüme 
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümü giriş bölümü olup ihracat ve büyüme ilişkisinin 
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Türkiye’de bölgesel düzeyde incelenme nedeni açıklanmıştır. İkinci ve üçüncü bölümde TR21 ve TR22 
bölgelerindeki illerin ihracat ve büyüme yapısı incelenmiştir. Son bölümde ise her iki bölgede ihracatın 
büyüme üzerindeki etkisi panel veri yöntemiyle incelenmiştir. 

2.TR21 ve TR22 Bölgelerinin İhracat Yapisi 

Şekil 1‘de TR21 ve TR22’de yer alan illerin ihracat grafiği yer almaktadır. Grafikte de görüldüğü 
gibi Tekirdağ’ın ihracatı bölgede yer alan diğer illere kıyasla oldukça yüksektir. 

Şekil 1. TR21 ve TR22 Bölgelerinde Yer Alan İllerin İhracat Değerleri 

 
 

2019 ekim ayı Türkiye İhracatçılar Meclisi raporlarına göre, ihracatçı firmaların kanuni 
merkezleri bazında ihracat performansı açısından Tekirdağ 2019 yılı toplam ihracat değeri: 863587 $’dır 
(18.sırada). Tekirdağ’a en yakın konumda Balıkesir bulunmaktadır. Balıkesir’in 2019 yılı toplam ihracat 
geliri 476628$’dır (23.sırada). Kırklareli 49.sırada yer alıp 91541$ gelir elde etmiş iken, Çanakkale 
58.sırada 44063$ gelir sağlamıştır. Son sırada kendine yer bulan Edirne 2019 yılı toplam ihracatta 
38588$ kazanç sağlamıştır (61.sırada). 

Yine aynı rapora göre, Tekirdağ’da en çok ihraç edilen üç temel ürün grubu tekstil ve 
hammaddeleri, elektrik-elektronik aletler ve kimyevi maddeler ve mamulleridir. Tekirdağ bu ürünleri 
Almanya (%29.60) başta olmak üzere ABD ve İtalya’ya ihraç etmektedir. Özellikle Avrupa’nın 
ekonomik kalkınma seviyesi yüksek ülkelere gerçekleştirilen yüksek katma değerli ürün ihracatı 
Tekirdağ ilinin gelirine büyük bir ivme kazandırmıştır. Bu durumun oluşmasında Tekirdağ’ın coğrafi 
konumu, kalifiyeli beşeri sermaye, gelişmiş sanayi ve Ar-Ge merkezlerinin payı da önemlidir. 2018 yılı 
verilerine göre ilk 1000 ihracatçı firma arasında 13 Tekirdağlı firma yer almıştır. 

İkinci sırada bulunan Balıkesir’de ise en çok ihraç edilen üç temel ürün grubu su ürünleri- 
hayvansal mamuller, elektrik-elektronik ve otomotiv endüstrisidir. Balıkesir’in ihracat ortağı % 46.8 lik 
payı ile Irak olmuştur. Irak’ı, Almanya ve İtalya takip etmiştir. Sanayi alanında gösterdiği gelişmeler, 
tarım ve hayvancılıkta oluşan çeşitlilik, alternatif turizm olanakları, bölgeye özgü mermer çeşitleri, bor 
rezervinde zengin yataklar, sanayi bölgeleri, kalkınma ajansı ve çeşitli kurumların sağlamış olduğu 
destekler Balıkesir ilinin ihracat rakamlarının yüksek olmasını sağlamıştır. 2018 yılı verilerine göre 
Banvit ve Kocaman Balıkçılık Balıkesir ili ihracatının % 41.66’sını elinde bulundurmaktadır. 

Kırklareli ise en çok hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, tekstil ve hammaddeleri ve 
makine-aksamları ürünlerini ihraç etmektedir. Türkiye’nin ayçiçeği üretiminin %11’i Kırklareli’nden 
sağlanmaktadır. Üretilen ürünler içerisinde hububat ve bakliyatta % 25.71’lik payla Angola’ya ihracat 
gerçekleşmektedir. Bu ülkeleri İtalya ve Bulgaristan takip etmektedir. 416 milyon$’lık yabancı 
yatırımcıyı çekerek ilin kalkınmasını sağlayan Kırklareli aynı zamanda alanında önde gelen sanayi 
kuruluşlarını bünyesinde barındırmasıyla gelirlerinde önemli bir artış sağlamıştır. 
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Son 3 yılda ihracat değerlerini kısmen de olsa arttırmayı başaran Çanakkale’de ise su ürünleri ve 
hayvansal mamuller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile meyve-sebze mamulleri en çok ihraç olan 
ürünlerdir. Çanakkale’nin en önemli ihracat ortağı %22.36’lık payla İtalya olmuştur. Bu ülkeleri % 
18.44 ile Almanya ve % 16.79 ile Yunanistan takip etmiştir. Ticaret anlamında önemli bir stratejik 
konumda olması, büyük illere ve Avrupa’ya yakınlığı, farklı enerji kaynaklarına sahip olması 
Çanakkale’yi ihracatta yükseltmeye yetmemiştir. Dolayısıyla bölgenin yerel kaynakları yeterli düzeyde 
faaliyete geçirilememiş, üretimde bilgi ve teknoloji kullanımı sağlanamamıştır.  

Bölgenin en düşük ihracat rakamları Edirne’ye aittir. Dış ticaretinde hububat, bakliyat, yağlı 
tohumlar ve mamulleri önemli bir yere sahiptir. Ayçiçeği ihracatının en çok gerçekleştiği 3.il 
konumundadır. Diğer önemli ihracat ürünleri su ürünleri-hayvansal mamuller ve kimyevi maddeler ve 
mamulleridir. İhracat pazarında genelde komşu ülkelerine açılabilen Edirne’nin, en ciddi ihracat ortağı 
% 28.32’lik pay ile Bulgaristan’dır. Bulgaristan’ı Arnavutluk ve Yunanistan takip etmektedir. Etrafında 
pek çok sanayileşen il olmasına rağmen Edirne’nin yeterince sanayileşememesi ve tarıma dayalı 
ekonominin daha sık yapılması ile sınır özelliği tam anlamıyla kullanamamış olması ihracatta geride 
kalmasına neden olmuştur. 

Şekil 2. TR21 ve TR22 Bölgelerinde Yer Alan İllerin GSYH Değerleri 

 
 

Tekirdağ bölgenin ihracat da olduğu gibi büyüme rakamlarında da ilk sırada yer almıştır. 
Kırklareli ve Çanakkale’nin büyüme rakamları birbirine oldukça yakındır. En düşük büyüme rakamları 
Balıkesir ve Edirne illerine aittir. Burada dikkat çeken bir unsur, Balıkesir ilinin ihracat rakamları 
Çanakkale’den büyük olmasına rağmen Çanakkale büyüme rakamlarında bölgenin ikinci ekonomisi 
konumda yer almasıdır. 

3.Veri Seti ve Yöntem 

Çalışmada 2004- 2017 yıllarında TR21 ve TR22 bölgelerinin büyümesi üzerinde ihracatın etkisi 
incelenmiştir. Panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. Birim kök testi yapılmadan önce değişkenlerin 
yatay kesit bağımlılığı ve homojenliği incelenmiştir. Seride 14 yıl (T), toplam 5 il (N) T> N şartı dikkate 
alınarak analizler yapılmıştır. Serilerin logaritmaları alınmıştır. 

Yatay kesit bağımlılığı Breusch-Pagan (1980) LM, Pesaran (2004) CD ve Pesaran v.d. (2008) 
düzeltilmiş LM testleriyle incelenmiştir. Panel homojenlik testi ise Pesaran ve Yamagata (2008) 
tarafından geliştirilen Delta testi ile ele alınmıştır. Homojenlik ve yatay kesit bağımlılığı dikkate 
alındıktan sonra paneli oluşturan değişkenlere ilişkin birim kök sınaması yapılmıştır. Sonraki aşamada 
serilere ilişkin PANIC (Panel Analysis of Nonstationarity in Idiosyncratic and Common Components) 
birim kök testi, Bai ve Ng (2004) arafından geliştirilmiştir ve çalışmada kullanılmıştır. Bu test ortak 
faktör yapısını dikkate alarak yatay kesit bağımlılığı altında, değişkenlerin birim köke sahip olup 
olmadığını araştırmaktadır. Aynı zamanda heterojenliğe izin veren bu test, dengesiz panel verileri için 
de kullanılabilir. Modelin hangi yöntem kullanılarak tahmin edileceğinin seçimi için ise F testi, Honda 
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(1985) testleri ve Hausman (1978) testi uygulanmıştır. Tahminlerde artık terim değişkenliğinin bütün 
birimler için benzer olmama halini tanımlayan farklı varyans, Breusch-Pagan-Godfrey 
Heteroscedasticity LM ile sınanırken; otokorelasyon da Baltagi ve Li (1991) sınaması ile analiz 
edilecektir. Model tahmini adına Beck ve Katz (1995) tarafından öne sürülen panel standart hataları 
dirençli hale getiren, Period SUR (PCSE) metodundan yararlanılmıştır. 

4.Bulgular 

Çalışmanın analiz kısmında ilk olarak kullanılan değişkenlere ilişkin yatay kesit bağımlılığı 
incelenmiştir. Tablo 1’de sonuçlara yer verilmiştir. 

Tablo 1. Yatay Kesit Bağımlılığı Testi Sonuçları 

Değişkenler LM (1980) CD(2004) LM adj (2008) 
LİHR 36.112[0.000] 18.277[0.006] 10.266[0.028] 
LKBGSYİH 29.843[0.000] 16.035[0.008] 8.955[0.036] 

 Not: Hipotezler: H0: Yatay kesit birimleri arasında bağımlılık yoktur. HA: Yatay kesit birimleri arasında 
bağımlılık vardır.[] içinde test istatistik değerlerine ilişkin olasılık değerlerine yer verilmiştir. 

Bulgular ışığında ilgili değişkenlere ilişkin yatay kesit bağımlılığı sonucuna ulaşılmıştır. Bundan 
sonraki aşamada değişkenler arasındaki ilişkiye göre oluşturulan yapının homojenlik testi incelenmiştir. 
Sonuçlara Tablo 2’de yer verilmiştir. 

Tablo 2. Homojenite Testi Sonuçları 

Test Test İstatistiği Olasılık Değeri 
∆ ̃ 1.069 0.205 
∆ ̃adj 0.673 0.348 

Not: H0: Eğim katsayısı homojendir. H1:Eğim katsayısı heterojendir. 

Tablo 2 sonucuna göre, ilgili denkleme ilişkin eğim katsayısı homojendir. Dolayısıyla analizin 
devamında yatay kesit bağımlılığını ve homojenliği dikkate alacak birim kök testini dikkate almak 
gerekmektedir. 

Bu sonuçları dikkate alarak her iki değişken için de PANIC birim kök sınaması sonuçlarına 
aşağıda yer verilmiştir. 

Tablo 3. Birim Kök Testi Sonuçları  

Seviye 
 

Sabit Sabit ve Trend 
İstatistik p-değeri İstatistik p-değeri 

LİHR 
 

�é
�  2.329 0.437 3.506 0.332 

Pé
� 11.047 0.336 14.094 0.248 

LKBGSYİH 
 

�é
�  3.057 0.588 3.681 0.441 

Pé
� 8.043 0.244 9.732 0.189 

Not: Pé
� Maddala ve Wu (1999); Zé

�Choi (2001) tarafından önerilen istatistikleri temsil etmektedir. PANIC 
birim kök için maksimum ortak faktör sayısı 2, maksimum gecikme uzunluğu 2 olarak alınmıştır. *** , ** sırasıyla; 
%1 ve %5 anlamlılık seviyelerini ifade eder. 

Analiz sonuçlarına göre, her iki seri de hem sabitte hem de sabit ve trendde birim köke sahiptir 
ve durağan bir yapı göstermemektedir. Dolayısıyla serilerin 1.farkları alınarak birim kök sınaması 
tekrardan test edilmiştir. 
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Tablo 4. Birim Kök Testi Sonuçları  

1.Fark 
 

Sabit Sabit ve Trend 
İstatistik p-değeri İstatistik p-değeri 

LİHR 
 

�é
�  6.711 0.049 7.092 0.332 

Pé
� 15.043 0.006 21.266 0.003 

LKBGSYİH 
 

�é
�  7.645 0.022 3.681 0.016 

Pé
� 17.058 0.003 9.732 0.000 

Not: Pé
� Maddala ve Wu (1999); Zé

�Choi (2001) tarafından önerilen istatistikleri temsil etmektedir. PANIC 
birim kök için maksimum ortak faktör sayısı 2, maksimum gecikme uzunluğu 2 olarak alınmıştır. *** , ** sırasıyla; 
%1 ve %5 anlamlılık seviyelerini ifade eder. 

Analiz sonuçlarına göre, her iki değişken de farkları alındığında sabit ile sabit-trend durumlarında 
birim kökten kurtularak durağan hale gelmiştir.  

İhracatın illerin büyümesine yaptığı etkiyi tespit edebilmek için sabit etkiler modeli, rassal etkiler 
modeli ve havuzlanmış modelden hangisinin tahminleme için kullanılacağına F testi, Honda (1985) 
testleri ile karar verilmiştir. Bu testlere ilişkin analiz sonuçları Tablo 5’te gösterilmektedir. 

Tablo 5. Tahmin Modeli Belirleme Analiz Sonuçları 

Test İstatistik p-değeri Hipotez Karar 
F-birim_fixed  1.149 0.286 H0:Kesit etkisi varken zaman etkisi yoktur. Reddedilemez 
F-zaman_fixed  2.014 0.025 H0:Zaman etkisi varken kesit etkisi yoktur. Red 
F-iki yönlü_fixed  0.488 0.445 H0:Kesit ve zaman etkisi yoktur. Reddedilemez 
Honda-birim_random 0.662 0.485 H0:Kesit etkisi varken zaman etkisi yoktur. Reddedilemez 
Honda-zaman_random 5.032 0.007 H0:Zaman etkisi varken kesit etkisi yoktur. Red 
Honda-iki yönlü_random 3.199 0.273 H0:Kesit ve zaman etkisi yoktur. Reddedilemez 
Hausman 4.513 0.257  

Tahminin havuzlanmış modelle mi sabit etkiler modeli ile mi gerçekleştirilip 
gerçekleştirilmeyeceğinin belirlenebilmesi adına F sınaması uygulanmaktadır. Tablo 5’teki F sınaması 
neticelere değerlendirildiğinde, ihtimal değerinin sınama değerinin altında kaldığı saptanmış ve boş 
hipotez reddedilmiştir. Bu açıdan tahminin havuzlanmış model değil sabit etkiler modeli ile 
gerçekleştirilmesinin daha etkin sonuç vereceğine karar verilmiştir. Ek olarak panelin birim ve zaman 
tesirlerinin varlığına dair sınama değerleri incelendiğinde, tahminin gerçekleştirileceği yapıda zaman 
tesirinin olduğu dolayısıyla kesit tesirinin yer almadığı tespit edilmiştir.  

Tahminin havuzlanmış model ile rassal etkiler modeli ikilisinden hangisinin daha güvenilir 
sonuçlar verebileceğini tespit etmek maksadıyla Honda (1985) sınamaları uygulanmıştır. Havuzlanmış 
veya rassal etkiler modelleri ikilisinden hangisinin seçilmesi gerektiği ve hazırlanan serilere yönelik 
olarak zaman ya da birim tesirlerinin varlığı en güvenilir şekilde Honda (1985) metodu ile 
gerçekleştirilmektedir. Bulgular değerlendirildiğinde, iki sınama adına ihtimal değeri sınama değerinin 
altında yer aldığından rassal etkiler modelinin havuzlanmış modele nazaran daha tutarlı ve güvenilir 
neticeler vereceği tespit edilmiştir. Birim ve zaman tesirlerinin mevcudiyetine dair sınama değerleri ele 
alındığında, F sınamasının bir benzeri olarak tahmini gerçekleştirilecek modelde zaman tesirinin varlığı 
ve dolayısıyla kesit tesirinin yer almayacağı tespit edilmiştir.  

Hausman sınaması, modelin belirlenmesinde yer alan bir sınama değildir. Bu sınama, sabit etkiler 
tahmincisi etkin iken rassal etkiler tahmincisinin etkin sonuç verip vermediğine ve serilerin rassal 
biçimde ele alınırken sabit etkiler tahmincisinin geçerli sonuçlar verip vermediğini değerlendirmek için 
kullanılmaktadır (Erlat, 2015: 24). Hausman sınama neticesi değerlendirildiğinde, ihtimal değerinin 
sınama değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Böylece, rassal etkiler tahmincisinin sonuçlarının 
kullanılması gerektiğine karar verilmiştir. 

Çalışmada, farklı varyans varsayımı, Breusch-Pagan-Godfrey Heteroscedasticity LM testi ile ele 
alınırken; otokorelasyon varsayımı da Baltagi ve Li (1991) testi ile incelenmiştir. Sabit etkiler modeli 
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esas alınarak hesaplanmış farklı varyans ve otokorelasyon sınama istatistikleri Tablo 6’da 
gösterilmektedir. 

Tablo 6.  Sabit Etkiler Modeli İçin Değişen Varyans ve Otokorelasyon Test Sonuçları 

Değişen Varyans 
Breusch Pagan Godfrey LM  48.438 0.000 
H0: Değişen Varyans Yoktur. 
Ha: Değişen Varyans Vardır. 

Otokorelasyon 
Baltagi ve Li (1991) 57.048 0.000 
H0: Otokorelasyon Yoktur. 
Ha: Otokorelasyon Vardır. 

Rassal etkiler tahmincisine dayalı olarak hesap edilmiş farklı varyans ve otokorelasyon değerleri 
incelendiğinde, Breusch-Pagan-Godfrey LM ihtimal değerinin, 0.05 sınama değerinden küçük olduğu 
elde edilmiş ve boş hipotezi reddedilmiştir. Bu durum, artık gözlemlerin varyanslarınnın panelin 
birimleri adına sabit olmadığını veya kovaryanslarının sıfır olmadığını ifade etmektedir. Bir başka ifade 
ile panelde farklı varyans problemi meydana gelmiştir. Otokorelasyon sınamalarına dair neticeler 
incelendiğinde, Baltagi ve Li (1991) sınama ihtimal değeri, sınama değerinin altındadır ve boş hipotezi 
reddedilmektedir. Bir başka ifade ile, artık gözlemlerin ardışık değerleri arasında korelasyon bağlantısı 
vardır ve otokorelasyon problemi gözlemlenmektedir. 

Çalışmanın bu kısmında, bağımlı ve bağımsız vasıf arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir 
ilişkinin gerçekleşip gerçekleşmediği ve mevcutsa bu bağlantının yönü tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Çalışmada ele alınacak olan modelde artık gözlemlerinin varyanslarının aynı kalmadığı ve ardışık 
gözlem değerleri arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bir diğer ifade ile, modelde farklı varyans ve 
otokorelasyon problemlerinin olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sebeple çalışmada, bu sorunları dikkate 
alan ve ortadan kaldıran Beck ve Katz (1995) tarafından oluşturulan Period SUR (PCSE) metodu ile 
panel standart hataların düzeltilmesi yoluyla tahminleme gerçekleştirilmiştir. Tahmin sonuçları, Tablo 
7’de sunulmaktadır. 

Tablo 7.  Tek Yönlü Rassal Etkiler Modeli Tahmin Sonuçları 

ΔLKBGSYH Katsayı Standart Hata T istatistiği Olasılık 
ΔLİHR 0.0465 0.0038 12.236 0.000 
R^2: 0.27 R^2 adj:0.25 LLR:-188.326 F(statistics):24.439 Prob:0.000 
AIC:5.444 SCH: 5.388 DW:2.004   
Beck ve Katz (1995) Period SUR: GLS Weight (corrected covariance and standart errors) 

Analiz sonuçları incelendiğinde, modelin tamamının anlamlılığını belirten F istatistik ihtimal 
değerinin %1 hata seviyesinde anlamlı olduğu ve açıklayıcı vasfın bağımlı vasıfta meydana gelen 
değişikliğin %25’ini (R2) oluşturduğu elde edilmiştir. Denklemde ihracat ve illerin ekonomik büyümesi 
arasında istatistiksel bakımdan tutarlı neticeler tespit edilmiştir. İhracatta meydana gelen %1’lik bir 
farklılık ekonomik büyümeyi %0.0465 arttırmıştır. 

5.Sonuç  

Gelişmişlik farkı sadece ülkeler arasında değil, aynı ülke içerisindeki farklı bölgeler arasında da 
ortaya çıkmaktadır. Bu da oluşan farkların nedenlerini, azaltılması için uygulamaların incelenmesini 
gerekli hale getirmiştir. Bu konuda literatürdeki çalışmalarda iki farklı görüş bulunmaktadır. Bu 
görüşlerden biri ihracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkisini incelerken diğer görüş, aramalı, 
hammadde, ithalat ve sermaye mallarının ekonomik büyüme üzerinde yarattığı etkiyi incelemektedir. 
Bu çalışmada ise ihracatın TR21 ve TR22 bölgelerindeki ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 
incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda ihracattaki artışın bölgelerin ekonomik büyümeleri üzerinde 
pozitif etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. TR21 bölgesinde Tekirdağ, TR22 bölgesinde ise Balıkesir’in 
özellikle ihracat ve büyüme değerlerindeki artışın göstermiş olduğu paralellik analiz sonuçlarını 



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 
 

169 
 

destekler niteliktedir. Bu iller de ulaşımın kolaylığı, hammaddeye yakınlık, girişimciliğin teşvik 
edilmesi, işgücünün ve doğal kaynaklarının değerlendirilmesi, illere verilen teşviklerin yatırımları cazip 
hale getirmesi üretim hacmini arttıran önemli faktörler olmuştur. Bu faktörler sadece üretimi teşvik 
etmemiş olup illerin hizmet, sağlık ve turizm gibi alanlarda da gelişmesine katkı sağlamıştır.  
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Türk Kimya Sanayi’nin Avrupa Birliği (15)  Piyasasında Rekabet Gücünün Ölçülmesi 

Murat Ozan Başkol1, Tuğçe Meral2  

Özet 

Ülkelerin sektörel bazda rekabet gücünü ölçmek amacıyla genellikle Balassa’nın Açıklanmış 
Karşılaştırmalı Üstünlük Endeksinden yararlanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Gümrük Birliği sonrası 
dönemde Türk Kimya Sanayinin Avrupa Birliği (15) piyasasında rekabet gücünü analiz etmektir. Bu 
amaç doğrultusunda kimya sektörü dış ticaret verileri SITC Rev3.’e göre 3 haneli olarak ve 33 alt 
sektörü içerecek şekilde derlenmiş ve sektörün rekabet gücü Balassa’nın Açıklanmış Karşılaştırmalı 
Üstünlükler endeksinden yararlanılarak hesaplanmıştır.  Çalışmada; 33 alt sektörden 5’inde rekabet 
üstünlüğü olduğu ancak bu sektörlerden, SITC 524 Oksi ve peroksi metalik asitlerin tuzları, kıymetli 
metallerin bileşikleri sektörünün Gümrük Birliği öncesinde var olan rekabet avantajını Gümrük Birliği 
sonrasında kaybettiği sonucuna ulaşılmıştır.  33 alt sektörün 28’inde rekabet üstünlüğü sağlanamazken, 
bu sektörlerden iki tanesinin, son yıllarda belirli bir rekabet gücüne ulaştığı gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler, Rekabet Gücü, Türk Kimya Sanayi  

JEL Kodları: F1, F10, F14 

 

Measurement of Competitiveness in Turkish Chemical Industry's 
European Union (15) Market 

Abstract 

In order to measure the competitiveness of countries on a sectoral basis, Balassa’s Revealed 
Comparative Advantage Index is generally used. The aim of this study is to analyze the competitiveness 
of Turkish Chemical Industry in the European Union (15) market in the post-Customs Union period. 
For this purpose, the foreign trade data of the chemical sector were compiled in 3 digits according to 
SITC Rev3 to include 33 sub-sectors and the competitiveness of the sector was calculated by using 
Balassa's Revealed Comparative Advantage Index. Study; It was concluded that 5 out of 33 sub-sectors 
had competitive advantage but SITC 524 Oxy and peroxy metallic acids, precious metal compounds 
sector lost the competitive advantage that existed before the Customs Union after the Customs Union. 
While 28 of 33 sub-sectors could not achieve competitive advantage, it was observed that two of these 
sectors reached a certain competitive power in recent years. 

Keywords: Revealed Comparative Advantage, Competitiveness, Turkish Chemical Industry           

JEL Codes: F1, F10, F14 

1. Giriş 

Bir ülkenin sanayileşmiş bir ülke olduğunun en önemli göstergelerinden bir tanesi de o ülkede 
gelişmiş kimya sanayinin varlığıdır. İmalat sanayinin önemli kollarından biri olan Kimya sanayi, 
sentetik elyaflardan  tarımsal ilaçlara, plastik hammaddelerden kozmetik sanayiye kadar birçok sektöre 
ara ve nihai ürün sağlamaktadır. Kimya sektörünün bu yapısı gerek bizatihi kendisinin gerekse diğer 
sektörlerin gelişimine önemli katkı sağlamaktadır. 

Türk kimya sektörü gerek Türk imalat sanayi üretim ve katma değerindeki payı gerekse de 
otomotiv ve hazır giyimle birlikte en çok ihracat yapan sektörlerden biri olması  sebebiyle Türkiye 
ekonomisi açısından önemli sektörlerden biri niteliğindedir. Literatürde Türk Kimya sanayinin rekabet 
gücünü analiz eden çok fazla çalışmanın mevcut olmadığını söylemek mümkündür. Genellikle imalat 
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sanayinin rekabet gücünün analiz edildiği bu çalışmalarda ise  bir alt başlık olarak ele alınan Türk Kimya 
sektörünün rekabet gücünün detaylı bir şekilde ele alındığını söylemek mümkün değildir. Bu çalışma 
doğrudan Kimya sektörünün rekabet gücünü hem üç haneli dış ticaret verilerinden hareketle 
hesaplamasıyla hem de rekabet gücünü temel kimyasallar, özellikli kimyasallar ve tüketici kimyasalları 
özelinde tartışmasıyla literatürdeki diğer çalışmalardan ayrışmaktadır.  

Çalışmanın ilk bölümünde  kimya sanayinin genel özellikleri, sektörün dünyadaki mevcut durumu 
ve bu mevcut durum içinde Türkiye’nin yeri ele alınmış ve sektörün Türkiye ekonomisi özelinde ifade 
ettiği anlam anlatılmaya çalışılmıştır. Konuya ilişkin literatür taramasının ardından çalışmada 
kullanılacak veri ve yöntem anlatılmıştır. Türk Kimya sanayi’nin rekabet gücü Balassa’nın açıklanmış 
mukayeseli üstünlükler endeksi yardımıyla hesaplanmış ve elde edilen bulgular ışığında sektöre yönelik 
politika önerileri geliştirilmiştir.  

2. Kimya Sanayi’nin Genel Özellikleri, Dünya ve Türkiye’de Kimya Sanayine Genel Bir 
Bakış 

Çalışmanın bu bölümünde kimya sanayinin genel özellikleri ele alınacak ardından Dünya ve 
Türkiye’de Kimya sanayi ana hatlarıyla değerlendirilecektir. 

2.1. Kimya Sanayi’nin Genel Özellikleri 

Kimya endüstrisi, imalat sanayinin farklı bölümleri ile olan yoğun bağlantıları nedeniyle 
sınırlandırılması konusunda güçlük çekilen bir sektördür. Sektör en genel anlamda kimyasal karışım 
yoluyla üretilen mamulleri geliştiren, imalat ve satışını yapan şirketleri kapsamaktadır (Ertek, 2011:11). 

Kimya Sanayii, sayısız kimyasal üretim süreçleri ve ürünleriyle, beslenme, barınma ve sağlık gibi 
temel gereksinim alanlarına olduğu kadar, bilgisayar, telekomünikasyon ve biyoteknoloji gibi yüksek 
teknoloji gerektiren alanlara da girdi sağlayan bir sanayi koludur (TÜBİTAK, 2003: 4).   

AB Kimya Sektörü çıktılarının kullanım alanlarını gösteren Şekil 1’den görüldüğü üzere kimya 
sektörü çıktılarının birçok sektör tarafından ara girdi ya da nihai ürün olarak kullanıldığını ifade etmek 
mümkündür. AB Kimya Sektörü çıktılarının kullanım alanlarında plastik ve kauçuk sektörü %13,9 ile 
ilk sırada yer alırken, plastik ve kauçuk sektörünü % 11,2 ile sağlık işleri ile sosyal hizmetler, % 7,9 ile 
inşaat izlemektedir.  

Şekil 1. AB Kimya Sektörü Üretiminin Kullanım Alanları 

 

Kaynak: Facts & Figures of the European Chemical Industry. https://cefic.org/app/uploads/2018/12/ 
Cefic_FactsAnd_Figures_2018_Industrial_BROCHURE_TRADE.pdf., Erişim Tarihi:10.4.2019 
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Kimya sektörü üretiminin yaklaşık yüzde 77’si başta kimya sektörü olmak üzere tekstil, otomotiv, 
madeni ürünler, metal vb. gibi diğer sektörlerde ham madde olarak kullanılırken, yüzde 23’lük kısmı ise 
tüketicilere satılabilecek temizlik ürünleri, ilaçlar, kozmetik ürünleri gibi nihai ürünlerden oluşmaktadır 
(Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,2018: 5).  

Kimya sektörü tarafından üretilen ürünler, Temel (Baz) Kimyasallar, Özellikli Kimyasallar 
(Performans Kimyasalları) ve Tüketici Kimyasalları olmak üzere üç ana grupta değerlendirilebilir 
(TSKB,2018:7 ve (European Comission Enterprise and Industry,2009: 6). Gerek kimya sektörü gerekse 
diğer imalat sanayi üretiminde geniş bir kullanım alanına sahip Temel Kimyasallar genelde yüksek 
miktarlarda üretilen ancak düşük katma değere sahip olan polimerler, petrokimyasal ürün türevleri ve 
temel inorganik mamulleri kapsamaktadır. Ağırlıklı olarak orta ve yüksek katma değere sahip, daha çok 
AR-GE yatırımı çeken ve temel kimyasallara göre daha düşük miktarlarda üretilen ve farklı sektörlerde 
ürün performansına katkı sağlamak için özel olarak üretilerek hassas kimyasallar ile formüle edilen 
kimyasallar ise özellikli kimyasallardır. Tüketici Kimyasalları ise, sabun, deterjan, şampuan, parfüm, 
kozmetik ürünler gibi doğrudan nihai tüketiciye yönelik olarak üretilen ürünlerden oluşmaktadır. 

2.2. Dünya Kimya Sanayi: Mevcut Durum Analizi  

Avrupa Kimya Sanayi Konseyi’nin 2017 yılı değerlendirmesine göre (CEFIC Facts and Figures, 
2018) dünya kimya endüstrisinde 2017 yılı ciro’su bir önceki yıla göre  %4,6 oranında artarak 3 trilyon 
475 milyar Euro olarak gerçekleştirilmiştir.  Bu ciro’nun 3 trilyon 133 milyar Euro’luk kısmı diğer bir 
ifadeyle % 90,2’si dünyanın en büyük 30 kimyasal ürünler üreticisine aittir. Dünya kimyasal ürünler 
satışının 1 trilyon 945 milyar dolarlık kısmı (% 56’sı) söz konusu 30 kimyasal ürün üreticisi ülke 
içerisinde yer alan 12 Asyalı üretici ülkeye aittir.   

Şekil 2. Dünya Kimyasal Ürünler Satışı: İlk 10 Ülke 

 

Kaynak: Facts & Figures of the European Chemical Industry. https://cefic.org/app/uploads/2018/12/ 
Cefic_FactsAnd_Figures_2018_Industrial_BROCHURE_TRADE.pdf. Erişim Tarihi:10.4.2019 

2017 yılında dünya kimyasal ürünler satışının % 37,2’sini gerçekleştiren Çin 1 trilyon 293 milyar 
Euro’luk ciro ile dünyanın en büyük kimyasal ürünler üreticisi konumundadır. Çin’in ardından %15,6 
pay ve 542 milyar Euro ciro ile AB ikinci sırada,  %13,4 pay ve 466 milyar Euro ciro ile ABD üçüncü 
sırada yer almaktadır.  2017 yılındaki dünya kimyasal satışlarının % 44,1’i BRICS ülkelerine ait olduğu 
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ve BRICS ülkeleri ile beraber AB ve ABD’nin dünya kimyasal satışlarının yaklaşık ¾’ünü 
gerçekleştirdiği ifade edilebilir.   

Öte yandan kimyasal ürünler özelinde küresel rekabette son on yıllık dönemde Çin’in önemli bir 
aktör olarak öne çıktığını söylemek mümkündür. 2007-2017 döneminde dünya kimyasal ürünler 
satışında bölge/ülkelerin payını gösteren Şekil 3’den görüldüğü üzere, 2007 yılında 1,9 trilyon Euro 
olarak gerçekleşen dünya kimyasal ürünler satışının 524 milyar Euro’sunu gerçekleştiren ve  % 27,5 ile 
AB ilk sırada yer alırken, AB’nin payı 2017 yılında % 15,6’ya gerilemiştir. 2007 yılında dünya kimyasal 
ürünler satışının % 14,8’ini gerçekleştiren Çin 2017 yılında  % 37,2 pay ile ilk sırada yer almaktadır. 
AB’ne benzer şekilde NAFTA’nın dünya kimyasal ürünler satışındaki payı da %23,5’den % 15’e 
gerilemiştir. 

Şekil 3. Bölgelere Göre Dünya Kimyasal Ürünler Satışı 

 

Kaynak: Facts & Figures of the European Chemical Industry. https://cefic.org/ app/ uploads/ 2018/ 
12/Cefic_FactsAnd_Figures_2018_Industrial_BROCHURE_TRADE.pdf. Erişim Tarihi:10.4.2019 

Tablo 1. Dünya Kimyasal Ürünler Dış Ticaretinde Önde Gelen Ülkeleri, 2017 

İHRACAT İTHALAT 
Sıra Ülkeler Değer Pay Sıra Ülkeler Değer Pay 

1 Almanya  246.2 11.7 1 ABD 272. 6 12.1 

2 ABD 225.0 10.7 2 Çin 209.4 9.3 

3 Çin 218.1 10.4 3 Almanya 179.5 80 

4 Belçika 130.0 6.2 4 Belçika 105.3 4.7 

5 Fransa 107.5 5.1 5 Fransa 95. 6 4.3 

6 İsviçre 102.4 4.9 6 İngiltere 86.3 3.8 

7 Hollanda 100.7 4.8 7 Japonya 78.5 3.5 

8 İrlanda 77. 6 3.7 8 İtalya 76.7 3.4 

9 Japonya 77.3 3.7 9 Hollanda 66.2 2.9 

10 İtalya 77.2 3.7 10 Kanada 56. 6 2.5 

İlk 10 Ülkenin 
Toplam İhracatı 

1.362 64.9 İlk 10 Ülkenin 
Toplam İthalatı 

1.226 54.5 
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31 Türkiye 11.9 0. 6 20 Türkiye 33.1 1.5 

Dünya Toplam 
Kimyasallar İhracatı 

2.099 Dünya Toplam 
Kimyasallar İthalatı 

2.251 

Dünya Toplam İhracatı 15.767 Dünya Toplam İthalatı 16.293 

Dünya Toplam İhracatı 
içindeki Payı 

13.3 Dünya  Toplam İthalatı 
İçindeki Payı 

13.8 

Kaynak: UNCOMTRADE veri tabanından elde edilen verilerle hazırlanmıştır. 

2017 yılında 15,7 trilyon dolar olarak gerçekleşen dünya ihracatının 2.1 trilyon doları diğer bir 
ifadeyle % 13,3’ü dünya kimyasal ürünler sektörüne aittir. Dünya kimyasal ürünler ihracatında Almanya 
246.2 milyar dolar (%11,7) ile ilk sırada, ABD 225 milyar dolar (%10,7) ile ikinci sırada, Çin ise 218.1 
milyar dolar (%10,4) ile 3. Sırada yer almaktadır. Dünya kimyasal ürünler ihracatının %64,9’u ilk 10 
ülke tarafından gerçekleştirilirken, Türkiye 11.9 milyar dolarlık kimyasal ürünler ihracatıyla 31. Sırada 
yer almaktadır. 

          2.2 trilyon dolarlık ithalatıyla dünya kimyasallar sektörü dünya toplam ithalatının % 13,8’ine 
sahiptir. Tablo 1’den görüldüğü üzere, en önemli beş ithalatçı ülkeyi ABD (% 12,1), Çin (% 9,3), 
Almanya (% 8), Belçika (% 4,7)  ve Fransa (% 4,3) olarak belirtmek mümkündür. Kimyasallar 
sektörünün toplam ithalatının % 54,5’i ilk 10 ülke tarafından karşılanırken, Türkiye 33.1 milyar dolarlık 
ithalatla diğer bir ifadeyle %1,5 pay ile 20.sırada yer almaktadır. 

2.3. Türk Kimya Sanayine Genel Bir Bakış  

          Sentetik kauçuk ve plastik ham maddelerinden tarım ilaçlarına, temizlik maddeleri ve kozmetik 
ürünlerinden suni ve sentetik elyaf imalatına, plastik ve kauçuk ürünleri imalatından eczacılığa ilişkin 
ilaçların tıbbi kimyasal ve bitkisel ürünlerin imalatına kadar oldukça geniş bir yelpaze de faaliyet 
gösteren kimya sektörünü, Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflamasına 
(NACE-Rev 2) göre şu şekilde sınıflandırılmak mümkündür: 

20. Kimyasalların ve kimyasal mamullerin imalatı  

21. Temel eczacılık ürünleri ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 

22. Kauçuk ve plastik mamullerin imalatı 

          Türk Kimya sektörüne ilişkin temel göstergeleri ise Tablo 2’den görmek mümkündür. 2015 yılı 
itibarıyla, Türk imalat sanayi üretim değerinin % 11,4’ünün ve katma değerinin %12,6’sının, girişim 
sayısının % 6,0’sının ve çalışan sayısının % 8,6’sının Türk kimya sektörü tarafından gerçekleştirildiği 
düşünüldüğünde sektörün Türkiye ekonomisi açısından önemi daha iyi anlaşılabilir. Kauçuk ve plastik 
ürünler imalatı sektörü ise kimya sektörünün lokomotifi durumundadır. Kimya sektörü üretiminin % 
48,6’sı, katma değerinin % 46,6’sı, toplam yatırımının %56.3’ü, girişimci sayısının % 82,2’si ve çalışan 
sayısının % 67,3’ünün kauçuk ve plastik ürünler sektörüne aittir. 

Tablo 2. Türk Kimya Sektörü: 2015 Yılı Temel Göstergeleri (TL) 

 Üretim 
Değeri 

Katma 
Değer 

Girişimci 
Sayısı 

Çalışan 
Sayısı 

Kimyasallar ve kimyasal ürünlerin 
imalatı 50.108.874.028 10.976.217.723 3.317 72.297 

Temel eczacılık ürünleri 
ve eczacılığa ilişkin malzemelerin 

imalatı 12.246.458.928 4.286.661.289 286 31.455 

Kauçuk ve plastik ürünlerin 
imalatı 58.978.035.378 13.318.345.900 16.607 213.529 

Kimya Sanayi Toplamı 121.333.368.334 28.581.224.912 20.210 317.281 

İmalat Sanayi Toplamı 1.062.782.987.943 227.493.847.688 335.311 3.679.421 
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İmalat Sanayi 
İçindeki Payı (%) 11,4 

 
12,6 

 
6,0 

 
8,6 

Kaynak: TÜİK, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri,2015. 

Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, 
sentetik elyaf, soda gibi çeşitli kimyasal hammadde ve tüketim ürünlerinin üretiminin gerçekleştirildiği 
tesislerden oluşmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren firmaların önemli bir kısmı küçük ve orta ölçekli 
işletmelerden oluşmakla birlikte, sektörde büyük ölçekli firmalar ile çok uluslu şirketler de faaliyet 
göstermektedir (T.C Ekonomi Bakanlığı, 2016:3). 

Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan kimya sektörü ithalata bağımlı bir sektördür. Kimya 
sektöründe kullanılan hammaddelerin %70’i ithal edilmekte, %30’u ise yerli üretimle karşılanmaktadır. 
Kimya sanayinin ana hammaddesi olan petrolün her ülkede çıkarılamaması , diğer sektörlerin ihtiyacı 
olan tüm kimyasalların tek ülkede üretilemiyor olması sektörde  ithalatı bir anlamda zorunlu kılmaktadır. 
Bu yapısı nedeniyle  kimya sanayi genel olarak ithalatçı bir sektör niteliğindedir.  

Tablo 3. Kimya Sektöründe Dış Ticaret 

 İHRACAT(Bin $) İthalat(Bin $)  
Net 

 İhracat 

İhr.İth. 
Karş.Or. YIL Sektör 

İhracatı 
Toplam 
İhracat 

Pay 
(%) 

Sektör 
 İthalatı 

Toplam  
İthalat 

Pay 
(%) 

1996 998.785 23.224.465 4,3 5.776.560 43.626.642 13,2 -4.777.775 17,3 

1997 1.169.020 26.261.072 4,5 6.476.120 48.558.721 13,3 -5.307.100 18,1 

1998 1.152.184 26.973.952 4,3 6.579.178 45.921.392 14,3 -5.426.994 17,5 

1999 1.120.570 26.587.225 4,2 6.288.466 40.671.272 15,5 -5.167.896 17,8 

2000 1.242.851 27.774.906 4,5 7.414.710 54.502.821 13,6 -6.171.859 16,8 

2001 1.366.720 31.334.216 4,4 6.243.084 41.399.083 15,1 -4.876.364 21,9 
2002 1.522.911 36.059.089 4,2 7.908.769 51.553.797 15,3 -6.385.858 19,3 
2003 1.893.459 47.252.836 4,0 10.427.505 69.339.692 15,0 -8.534.046 18,2 
2004 2.566.152 63.167.153 4,1 14.211.407 97.539.766 14,6 -11.645.255 18,1 
2005 3.060.505 73.476.408 4,2 16.438.811 116.774.151 14,1 -13.378.306 18,6 
2006 3.923.132 85.534.676 4,6 18.407.547 139.576.174 13,2 -14.484.415 21,3 
2007 4.739.369 107.271.750 4,4 22.106.761 170.062.715 13,0 -17.367.392 21,4 
2008 6.121.809 132.027.196 4,6 25.541.690 201.963.574 12,6 -19.419.881 24,0 
2009 5.292.958 102.142.613 5,2 20.265.674 140.928.421 14,4 -14.972.716 26,1 
2010 6.805.799 113.883.219 6,0 25.446.319 185.544.332 13,7 -18.640.520 26,7 
2011 8.047.211 134.906.869 6,0 31.191.130 240.841.676 13,0 -23.143.919 25,8 
2012 8.913.489 152.461.737 5,8 29.685.709 236.545.141 12,5 -20.772.220 30,0 
2013 9.455.562 151.802.637 6,2 31.872.762 251.661.250 12,7 -22.417.200 29,7 
2014 10.098.097 157.610.158 6,4 33.211.206 242.177.117 13,7 -23.113.109 30,4 
2015 9.142.316 143.838.871 6,4 28.959.969 207.234.359 14.0 -19.817.653 31,6 
2016 8.523.454 142.529.584 6,0 27.545.589 198.618.235 13,9 -19.022.135 30,9 

Kaynak: TÜİK veri tabanından elde edilen verilerle hazırlanmıştır 

Türk Kimya Sektörüne ait dış ticaret verileri Tablo 3’de görülmektedir. 2016 yılında sektör 8,5 
milyar dolarlık ihracatı ile Türkiye ihracatının % 6’lık kısmını gerçekleştirmiştir. 2016 yılında sektör 
ihracatında ilk üç sırayı 2.2 milyar dolar ile ilk şekilde olmayan plastikler (boru, hortum, levha, yaprak, 
plaka, şerit, film vb.), 1.4  milyar dolar ile uçucu yağlar, parfüm, kozmetik ve 1.1 milyar dolar ile 
inorganik kimyasallar alt sektörlerine aittir. Bu üç alt sektör, sektör ihracatının %55,8’ini 
gerçekleştirmektedir.  
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          2016 yılında Türk Kimya sektörünün en fazla ihracat yaptığı ilk beş ülkeyi Irak, (611,1 milyon 
$), İran (455,4 milyon $), Almanya (366.0 milyon $), İtalya (364. 4 milyon $) ve İngiltere (265.3 milyon 
$ ) olarak ifade edebiliriz.3 

          Sektörün 2016 yılında ithalatı ise 27.5 milyar dolardır ve Türkiye ithalatının yaklaşık % 14’lük 
kısmına denk gelmektedir. Sektör ithalatında ilk sırada 8,7 milyar dolar ile ilk şekillerde plastikler, ikinci 
sırada 4,5 milyar dolar ile tıp ve eczacılık ürünleri, üçüncü sırada ise 4,2 milyar dolar ile organik 
kimyasal ürünler yer almaktadır. Bu üç alt sektör, sektör ithalatının %63,3’ünü gerçekleştirmektedir.  

          2016 yılında Türk Kimya sektörü ithalatının % 38,2’si şu ilk beş ülkeye aittir; 3,7 milyar $ ile 
Almanya, 1.9 milyar $ ile Çin, 1.7 milyar $ ile Güney Kore, 1, 6 milyar $ ile de Suudi Arabistan ve 
Fransa’dır.  

          İmalat sanayi sektörleri arasında en fazla dış ticaret açığı veren sektörlerden biri olan Türk Kimya 
sektörü 2016 yılı itibarıyla 19 milyar dolar dış ticaret açığı vermiştir. Türk kimya sektörünün alt 
sektörlerinden sadece ilk şekilde olmayan plastikler alt sektörü dış ticaret fazlası verirken, diğer tüm alt 
sektörlerde dış ticaret açığı söz konusudur.4 

3. Literatür Taraması 

          Literatürde Türk Kimya sektörünün uluslararası rekabet gücü, Türk imalat sanayinin rekabet 
gücünü ele alan çalışmalarda bir alt başlık olarak değerlendirilmiş ve ilgili çalışmanın kapsamına bağlı 
olarak sektörün rekabet gücü dünya genelinde ya da AB özelinde analiz edilmiştir. Söz konusu 
çalışmalar da genel olarak imalat sanayi dış ticaret verileri 1 haneli bazda ele alınmış ve kimya sektörü 
Uluslararası Standart Ticaret Sınıflandırmasında (SITC) tanımlandığı haliyle kimya sanayi ve buna bağlı 
sanayi ürünleri başlığı altında incelenmiştir. Dolayısıyla kimya sektörünün rekabet gücünü gerek 2 
gerekse 3 haneli dış ticaret verilerinden hareketle analiz eden çalışmalara ihtiyaç olduğu açıktır. 
Çalışmanın ana motivasyon kaynağının literatüre bu anlamda bir katkı sağlamak olduğu ifade edilebilir. 

          Utkulu ve Seymen’in (2004) çalışmasına 1996-2002 dönemi için  Türkiye’nin AB(15)’e karşı 
rekabet gücü  mevcut RCA endeks hesaplamalarının tümünden faydalanılarak iki haneli dış ticaret 
verilerinden hareketle analiz edilmiştir.Çalışmada,  kimya sanayinde Türkiye, hem dünya piyasası 
içerisinde hem Avrupa Birliği piyasasında rekabet gücünün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. .  

          Güngör’ün (2014) çalışmasına Türkiye imalat sanayinin rekabet gücü 1996-2013 dönemi için 
analiz edilmiştir. Balassa RCA endeksi, Dönüştürülmüş Karşılaştırmalı Üstünlükler ve Vollrath 
indeksleri yardımıyla tek haneli dış ticaret verilerinden hareketle yapılan analizde Türkiye’nin 
uluslararası düzeyde  “Başka yerde belirtilmeyen kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri” 
sektöründe karşılaştırmalı üstünlüğü bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

         Bağcı (2016) tarafından yapılan çalışma da Türk imalat sanayinin rekabet gücü 1995-2014  dönemi 
için  Balassa ve Volrath’ın RCA endeksleri yardımıyla analiz edilmiş ve Türk kimya sanayinin rekabet 
gücü olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

          Şahin’in (2016) Türkiye İmalat Sanayinin rekabet gücünü BRIC ülkeleri ile mukayese ettiği 
çalışmasında ise Kimya endüstrisinde Türkiye, Brezilya, Rusya ve Çin’in  rekabet gücünün  
                                                           
3 Türkiye'nin kimya sektörü ihracatının en fazla yapıldığı ülkeler arasında Ortadoğu ve Asya ülkelerinin sayısının giderek 
artması dikkat çekicidir. Özellikle 2008 krizinin ardından kimya sektörü daralan Avrupa pazarını ikame etmek için Ortadoğu, 
Kuzey Afrika ve Yakın Asya ülkelerine yönelmiştir. 
4 Ülkemizde kimya sanayi birçok sorunla karşılaşmaktadır. Bunların başında enerji fiyatları, lojistik sorunlar gibi etkenler 
gelirken “Sürdürülebilir Rekabetçilik” için orta ve uzun vadede çözülmesi gereken sorunlar vardır. Bu sorunların “hangi hızda 
ve yeterlilikte” çözüleceği Türk kimya sanayinin gelişme yönü ve hızında belirleyici olacaktır. Kimya sanayi tüketim ürünleri 
üretmenin yanı sıra diğer imalat sektörlerine de ara girdi sağlamaktadır. Dolayısıyla kimya sanayisinin büyüme eğilimi bu 
sektörlerin büyüme performansları için de belirleyici olacaktır. (T.C. Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı, Kimya 
Çalışma Grubu Raporu, 2015:28) 
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bulunmadığı ancak Hindistan’ın kimya sektöründe rekabet gücü üstünlüğüne sahip olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.  

4. Veri, Yöntem ve Ampirik Bulgular 

Uluslararası Standart Ticaret Sınıflandırmasında (SITC) kimya sektörü, kimya sanayi ve buna 
bağlı sanayi ürünleri başlığı altında 5 no’lu kısımda incelenmekte ve 2 haneli olarak 9 alt sektörü, 3 
haneli olarak 33 alt sektörü içerecek şekilde ele alınmaktadır.  Çalışmada 1991-2016 dönemine ait SITC 
Rev.3’e göre kimya sektörü için 3 haneli dış ticaret verileri Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümünün 
“Commodity Trade Statistics Database (COMTRADE)” veri tabanından elde edilmiştir. Söz konusu 33 
alt sektör ise, sektör çıktılarından hareketle, Temel Kimyasallar, Özellikli Kimyasallar, Tüketici 
Kimyasalları olmak üzere üç ana grupta değerlendirilmiş5 ve söz konusu sınıflamaya Ek-1’de yer 
verilmiştir. 

4.1. Yöntem 

Herhangi bir sektörün rekabet gücüne sahip olup olmadığı analiz edilirken literatürde genellikle  
Balassa’nın geliştirdiği açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler endeksinden yararlanılmaktadır.          
Balassa’nın geliştirdiği açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler endeksi (Revealed Comparative 
Advantage-RCA) şu şekilde formüle edilebilir: 

 

                                                                     ����� =

���
���

�

���
���

�
                                                                 (1) 

Formülde, RCAij; i ülkesinin j malı için açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler endeksini, Xij; i 
ülkesinin j malı ihracatını, Xit ; i ülkesinin toplam ihracatını, Xnj ; n ülkesinin/ülke grubunun j malı 
ihracatını ve Xnt ise, n ülkesinin/ülke grubunun toplam ihracatını ifade etmektedir. RCA endeksi i 
ülkesinin j malı ihracatının i ülkesinin toplam ihracatı içindeki payının, n ülkesinin/ülke grubunun j malı 
ihracatının n ülkesinin/ülke grubunun toplam ihracatı içindeki payına bölünmesi suretiyle 
hesaplandığını söyleyebiliriz.  

RCA endeksinin birden büyük olması, Türkiye’nin kimya sektöründeki  karşılaştırmalı 
üstünlüğüne, birden küçük olması ise, karşılaştırmalı dezavantajına işaret etmektedir.  

 Hinloopen ve Marrewijk ise Balassa endeksini dörtlü bir sınıflandırma yaparak daha detaylı 
yorumlamışlardır (Hinloopen and Marrewijk, 2001:8); 

1. Sınıflandırma: 0 <Balassa Endeksi≤ 1 Yok  

2. Sınıflandırma: 1 < Balassa Endeksi ≤ 2 Zayıf  

3. Sınıflandırma: 2 < Balassa Endeksi ≤ 4 Orta  

4. Sınıflandırma: 4 < Balassa Endeksi Güçlü 

Birinci sınıflandırma karşılaştırmalı üstünlüğün olmadığı, diğer üç sınıflandırma karşılaştırmalı 
üstünlüğün olduğu durumları göstermektedir. İkinci sınıflandırma karşılaştırmalı üstünlüğün “zayıf”, 
üçüncü sınıflandırma karşılaştırmalı üstünlüğün “orta” ve dördüncü sınıflandırma ise karşılaştırmalı 
üstünlüğün “güçlü” olduğu anlamına gelmektedir. 

 

                                                           
5 Farklı kaynaklarda kimya sektörünün çeşitli şekillerde sınıflandırıldığını görmek mümkündür. Kimya sektörü hizmet verilen 
alt sektörler itibarıyla, tüketici kimyasalları, ilaç kimyasalları ve ana ve özel kimyasallar olarak sınıflandırıldığı gibi (Petrol-
İş,2011:2),  temel kimyasallar, özellikli kimyasallar, tüketici bakım ürünleri ve yaşam bilimleri (life science products) şeklinde 
de tanımlanmaktadır (OECD,2001:24). 
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4.2. Bulgular ve Değerlendirmeler 

 Türk Kimya Sanayinin AB(15) piyasasında rekabet gücüne ilişkin hesaplanan RCA değerleri ve 
RCA değerlerinden hareketle yapılan yorumlar, temel kimyasallar, özellikli kimyasallar ve  tüketici 
kimyasalları çerçevesinde ele alınacaktır. Tablo 4,5 ve 6’da yer alan ve koyu renk ile belirtilen endeks 
değerleri sektörün rekabet gücüne işaret etmektedir.   

Kimya endüstrisi üretiminin %50’ye yakın bir kısmını kapsayan temel kimyasallar grubu, büyük 
miktarlarda üretilerek genel tüketici için ürün haline gelmeden önce çoğunlukla kimya endüstrisine ve 
diğer endüstrilere satılan ürünlerden oluşmaktadır.  Temel kimyasallar içerisinde yer alan inorganik 
kimyasallar ise  imalat ve tarımda kullanılan nispeten düşük maliyetli kimyasallardır 
(http://www.essentialchemicalindustry.org/the-chemical-industry/thechemical-industry.html 
29.03.2019).   

Temel kimyasallar grubunda yer alan alt sektörlerin ilişkin hesaplanan RCA değerlerinden 
hareketle (Tablo 4) bu grupta yer alan alt sektörlerin rekabet gücünün genel itibariyle düşük olduğu ifade 
edilebilir. 2016 yılı itibarıyla temel kimyasallar grubunda yer alan 20 sektörden sadece 4 tanesi rekabet 
gücüne sahiptir. Temel kimyasallar grubunda ve aynı zamanda Türk Kimya sanayinde rekabet gücü en 
yüksek olan SITC 523 Diğer inorganik kimyasal maddeler sektörüdür. SITC 523 Diğer inorganik 
kimyasal maddeler sektörü 2013 sonrası dönemde orta düzey rekabet gücüne sahip yapısıyla dikkat 
çekmektedir. Bununla birlikte ele alınan dönemde 1,96 ortalama RCA değeri ile zayıf rekabet gücüne 
sahip olan bir sektör olarak değerlendirilmiştir. 

2016 yılında rekabet gücüne sahip dört sektörden bir tanesi olan SITC 522 İnorganik kimyasal 
elementler, asitler, bileşikler, metallerin asit, hidroksit ve peroksitleri alt sektörü, 1,30 ortalama RCA 
değeriyle, tıpkı SITC 523 Diğer inorganik kimyasal maddeler sektörü gibi, zayıf rekabet gücüne sahip 
olan bir sektör olarak değerlendirilmiştir. 2016 yılı itibarıyla rekabet gücüne sahip olmayan SITC 511 
Hidrokarbonlar ve türevleri, SITC 524 Oksi ve peroksi metalik asitlerin tuzları, kıymetli metallerin 
bileşikleri ve SITC 579 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar alt sektörleri de ortalama RCA değerleri 
itibariyle zayıf rekabet gücüne sahip sektörler olarak kabul edilmişlerdir. Sektörlerin ortalama RCA 
değerleri sırasıyla 1,50, 1,09 ve 1,65 olarak gerçekleşmiştir.  

2016 yılında rekabet gücüne sahip olan SITC 512 Alkoller, fenoller, fenol-alkoller vb. türevleri 
ve SITC 582 Plastiklerden levhalar, filmler, yapraklar, plakalar alt sektörleri, ortalama RCA değerleri 
itibarıyla rekabet gücüne sahip olmayan sektörler olarak değerlendirilmiştir.   

Genel olarak değerlendirmek gerekirse, incelenen dönem boyunca ortalama RCA değerleri 
referans alındığında temel kimyasallar grubunda yer alan 20 alt sektörden 5 tanesinin zayıf rekabet 
gücüne sahip olduğu, 15 alt sektörün ise rekabet gücünün olmadığını ifade etmek mümkündür. Üstelik 
bu 15 alt sektörden 11 tanesi 1991-2016 dönemi boyunca hiç rekabet gücü elde edememiştir. 
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Tablo 4. Kimya Sektörü (1991-2016) Rekabet Gücü Göstergeleri: Temel Kimyasallar Grubu 

YIL 511 512 513 514 515 516 522 523 524 525 562 571 572 573 574 575 579 581 582 583 

1991 0,55 0,61 0,19 0,10 0,06 0,06 0,06 1,53 1,63 - 1,23 1,15 0,00 0,68 0,21 0,22 1,23 0,05 0,19 0,03 

1992 0,40 0,45 0,18 0,15 0,02 0,03 0,12 2,08 1,65 - 0,97 0,98 0,00 0,74 0,15 0,21 0,90 0,13 0,12 0,01 

1993 0,89 0,02 0,18 0,13 0,00 0,04 0,41 2,89 1,10 - 0,65 1,19 - 0,38 0,12 0,22 1,04 0,08 0,06 0,01 

1994 1,60 0,16 0,13 0,23 0,02 0,04 0,80 3,11 3,55 - 2,06 0,48 0,00 0,16 0,06 0,14 1,20 0,07 0,05 0,04 

1995 0,75 1,04 0,27 0,24 0,01 0,06 0,48 1,90 4,91 - 0,38 0,17 - 0,44 0,26 0,14 3,32 0,11 0,16 0,05 

1996 0,56 0,50 0,07 0,10 0,02 0,03 1,76 0,21 0,08 0,01 0,51 0,02 0,00 0,06 0,34 0,06 0,99 0,10 0,13 0,06 

1997 0.95 0,10 0,14 0,21 0,04 0,02 2,30 0,28 0,10 - 0,08 0,01 0,00 0,01 0,47 0,06 0,40 0,15 0,20 0,13 

1998 1,28 0,26 0,47 0,17 0,02 0,03 2,90 0,35 0,11 0,02 0,05 0,01 0,00 0,01 0,34 0,07 2,18 0,18 0,22 0,07 

1999 0,86 0,20 0,07 0,20 0,02 0,04 2,26 0,32 0,17 0,03 0,02 0,01 0,00 0,02 0,19 0,03 1,00 0,11 0,19 0,09 

2000 0,77 0,35 0,23 0,32 0,01 0,10 2,70 0,35 0,11 0,02 0,06 0,04 0,00 0,02 0,15 0,04 1,27 0,18 0,41 0,05 

2001 0,63 0,19 0,54 0,13 0,01 0,09 1,16 0,41 0,34 0,01 0,23 0,12 0,00 0,04 0,14 0,05 1,06 0,17 0,32 0,10 

2002 0,95 0,33 0,23 0,12 0,01 0,09 2,67 0,48 0,11 0,01 0,91 0,04 0,00 0,01 0,21 0,05 3,74 0,21 0,34 0,10 

2003 1,16 0,25 0,05 0,13 0,04 0,07 2,50 0,44 0,24 0,01 0,72 0,01 0,00 0,00 0,20 0,05 0,66 0,27 0,28 0,12 

2004 1,16 0,44 0,06 0,16 0,02 0,06 2,28 0,35 0,19 0,01 1,34 0,01 0,00 0,00 0,34 0,05 0,43 0,35 0,33 0,18 

2005 0,56 0,17 0,05 0,08 0,02 0,07 0,57 2,55 1,77 0,01 0,55 0,05 0,00 0,00 0,19 0,03 0,81 0,35 0,46 0,18 

2006 1,04 0,24 0,06 0,07 0,01 0,06 0,62 2,98 0,98 0,04 0,84 0,30 0,00 0,01 0,31 0,06 12,04 0,38 0,59 0,14 

2007 0,78 0,20 0,08 0,09 0,01 0,07 0,74 2,17 1,21 0,01 0,54 0,10 0,00 0,01 0,16 0,04 0,86 0,56 0,57 0,22 

2008 1,68 0,32 0,21 0,11 0,04 0,08 0,93 1,91 1,30 0,04 1,00 0,17 0,00 0,02 0,16 0,06 3,23 0,71 0,67 0,29 

2009 0,86 0,16 0,20 0,06 0,01 0,07 0,69 2,47 1,49 0,02 0,34 0,07 0,00 0,02 0,20 0,06 0,98 0,55 0,76 0,18 

2010 1,07 0,52 0,17 0,05 0,02 0,08 0,81 3,51 1,56 0,06 0,90 0,09 0,00 0,01 0,32 0,07 0,42 0,60 0,99 0,24 

2011 0,77 0,40 0,21 0,08 0,02 0,07 0,96 3,53 1,51 0,10 0,71 0,21 0,00 0,01 0,29 0,06 1,41 0,76 1,12 0,34 

2012 8,36 0,26 0,16 0,07 0,02 0,08 1,29 4,20 1,13 0,01 0,49 0,37 0,09 0,01 0,49 0,07 0,72 0,78 1,20 0,25 

2013 5,95 0,14 0,14 0,06 0,01 0,08 0,83 3,02 1,09 0,15 0,23 0,19 0,01 0,01 0,58 0,08 1,34 0,83 1,31 0,23 

2014 4,63 0,10 0,23 0,06 0,02 0,06 1,23 2,88 0,84 0,01 0,44 0,15 0,02 0,00 0,72 0,08 0,37 0,68 1,25 0,31 

2015 1,42 1,35 0,14 0,07 0,01 0,07 1,65 3,26 0,61 0,06 0,27 0,33 0,02 0,01 0,58 0,08 0,77 0,68 1,26 0,30 

2016 0,44 1,15 0,19 0,06 0,02 0,06 1,16 3,66 0,55 0,01 0,06 0,17 0,02 0,01 0,52 0,08 0,52 0,72 1,20 0,29 
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          Tablo 5. Kimya Sektörü (1991-2016) Rekabet Gücü Göstergeleri: Özellikli 
Kimyasallar Grubu 

YIL 531 532 533 591 592 593 597 598 
1991 0,01 0,35 0,03 0,13 0,01 - 0,02 0,01 

1992 0,00 0,25 0,02 0,19 0,02 - 0,01 0,01 

1993 0,00 0,22 0,02 0,07 0,01 - 0,00 0,01 

1994 0,00 0,13 0,01 0,02 0,05 - 0,02 0,01 

1995 0,00 0,21 0,01 0,10 0,04 - 0,02 0,06 

1996 0,01 0,14 0,04 0,11 0,02 0,01 0,02 0,04 

1997 0,01 0,31 0,02 0,08 0,04 0,01 0,02 0,02 

1998 0,01 0,34 0,02 0,02 0,07 0,02 0,02 0,01 

1999 0,01 0,42 0,02 0,02 0,01 0,00 0,02 0,01 

2000 0,03 0,31 0,02 0,03 0,02 0,00 0,03 0,03 

2001 0,01 0,15 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,02 

2002 0,01 0,16 0,02 0,01 0,03 0,31 0,02 0,02 

2003 0,01 0,11 0,02 0,03 0,04 0,34 0,02 0,02 

2004 0,01 0,10 0,02 0,03 0,03 0,22 0,02 0,04 

2005 0,02 0,20 0,03 0,02 0,03 0,20 0,01 0,04 

2006 0,01 0,21 0,03 0,02 0,03 0,18 0,02 0,08 

2007 0,01 0,26 0,03 0,01 0,03 0,10 0,02 0,06 

2008 0,02 0,35 0,13 0,17 0,04 0,69 0,01 0,09 

2009 0,02 0,32 0,05 0,06 0,03 0,16 0,02 0,04 

2010 0,02 0,31 0,04 0,04 0,02 0,07 0,02 0,10 

2011 0,02 0,35 0,04 0,02 0,02 0,08 0,02 0,05 

2012 0,06 0,33 0,05 0,01 0,03 0,19 0,02 0,08 

2013 0,05 0,33 0,05 0,02 0,03 0,37 0,02 0,09 

2014 0,04 0,38 0,03 0,02 0,04 0,34 0,01 0,10 

2015 0,03 0,37 0,07 0,01 0,06 0,15 0,01 0,10 

2016 0,04 0,32 0,07 0,01 0,07 0,15 0,01 0,11 

Düşük miktarda üretilen ve görece yüksek katma değere sahip olan ve farklı sektörlerde ürün 
performansına katkı sağlamak için özel olarak üretilerek hassas kimyasallar ile formüle edilen özellikli 
kimyasallar grubu (http://www.essentialchemicalindustry.org/the-chemical-industry/the-chemical-
industry.html, 29.03.2019) bitki koruması  boyalar, pigmentler vb .için çok çeşitli kimyasalları 
kapsamaktadır. Aynı zamanda özelikli kimyasallar grubunun çıktıları, tekstil, kâğıt ve mühendislik gibi 
çeşitli endüstriler tarafından kullanılan kimyasalları da içerir.   

Türk kimya sektörünün AB(15) piyasasındaki rekabet gücüne özellikli kimyasallar grubu 
özelinde bakıldığında alt sektörlerin tamamında rekabet gücü elde edilemediği görülmektedir ve yakın 
zamanda rekabet gücü  elde etmeleri de pek mümkün gözükmemektedir.   
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Tablo 6. Kimya Sektörü (1991-2016) Rekabet Gücü Göstergeleri: Tüketici Kimyasalları 
Grubu ve İlaçlar 

YIL 551 553 554 541 542 
1991 0,19 0,02 0,08 0,09 0,17 

1992 0,23 0,03 0,08 0,07 0,10 

1993 0,22 0,02 0,12 0,06 0,12 

1994 0,19 0,03 0,18 0,08 0,11 

1995 0,18 0,02 0,11 0,06 0,09 

1996 0,23 0,05 0,16 0,26 0,01 

1997 0,11 0,03 0,20 0,23 0,12 

1998 0,10 0,03 0,12 0,14 0,10 

1999 0,06 0,02 0,11 0,11 0,04 

2000 0,12 0,03 0,12 0,20 0,07 

2001 0,08 0,04 0,08 0,04 0,08 

2002 0,12 0,04 0,13 0,02 0,09 

2003 0,15 0,05 0,17 0,03 0,08 

2004 0,11 0,06 0,16 0,03 0,12 

2005 0,07 0,04 0,16 0,04 0,11 

2006 0,09 0,07 0,20 0,06 0,10 

2007 0,06 0,07 0,18 0,05 0,08 

2008 0,10 0,10 0,22 0,04 0,08 

2009 0,08 0,11 0,33 0,02 0,08 

2010 0,08 0,14 0,26 0,13 0,08 

2011 0,09 0,15 0,31 0,04 0,07 

2012 0,11 0,19 0,36 0,04 0,08 

2013 0,10 0,20 0,40 0,04 0,07 

2014 0,15 0,20 0,38 0,02 0,06 

2015 0,15 0,21 0,34 0,02 0,05 

2016 0,19 0,25 0,33 0,02 0,03 

Tüketici kimyasalları kimyasal ürünler üretiminin yaklaşık  %30’unu oluşturmaktadır. 
Deterjanlar, sabunlar ve diğer banyo malzemeleri gibi ürünleri içeren tüketici kimyasalları doğrudan 
nihai tüketicinin kullanımına sunulan ürünlerden oluşmaktadır. Tüketici kimyasalları grubu da özellikli 
kimyasallar gibi hiçbir alt sektörde rekabet avantajı elde edememiştir.   

4.3. Kimya Sektörüne İlişkin RCA Ölçüm Sonuçlarının İstikrarlılığı 

Çalışmada ayrıca kimya sektörü için hesaplanan RCA endeksinin istikrarlılığı Hinloopen ve 
Marrewijk (2001) tarafından önerilen yöntem ile analiz edilmiş ve ulaşılan sonuçlara Tablo 7 ve Grafik 
1’de yer verilmiştir.  
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Tablo 7. Balassa Endeksinin (RCA) Dağılımı (1991-2016) 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Ort. 0,3512 0.3322 0,3426 0,4751 0,5197 0,2033 0,1903 0,2915 0,2024 0,2478 0,1921 0,3512 0,2508 

Max. 1,63 2,08 2,89 3,55 4,91 1,76 2,30 2,90 2,26 2,70 1,16 3,74 2,50 

RCA  
(%) 

             

<1 81,81 87,87 78,78 75,75 78,78 96,96 93,93 90,90 93,93 93,93 93,93 93,93 93,93 

<2 96,96 90,90 87,87 81,81 84,84 100 96,96 93,93 96,96 96,96 100 93,93 96,96 

<3 96,96 93,93 90,90 84,84 84,84 100 100 100 100 100 100 96,96 100 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ort. 0,2639 0,2860 0,6627 
0,284

2 

0,453

6 

0,318

4 

0,387

8 

0,418

7 

0,654

5 

0,546

9 

0,480

3 

0,439

6 

0,384

3 

Max. 2,28 2,55 12,04 2,17 1,91 2,47 3,51 3,53 8,36 5,95 4,63 3,26 3,66 

AKÜ 
(%) 

             

<1 90,90 93,93 90,90 93,93 87,87 93,93 90,90 87,87 84,84 84,84 87,87 84,84 87,87 

<2 96,96 96,96 93,93 96,96 100 96,96 96,96 96,96 93,93 93,93 93,93 96,96 96,96 

<3 100 100 96,96 100 100 100 96,96 96,96 93,93 93,93 96,96 96,96 96,96 

Tablo 7 ve Grafik 1’e bakıldığında, 1991-2016 döneminde Türk kimya sektörüne ilişkin RCA 
değerlerinden hareketle sektörün karşılaştırmalı üstünlüğünde istikrarlı bir durum görülmektedir. Söz 
konusu dönemde Balassa endeksinin ortalamasında (0,3512’den 0,3843’e) ve maksimum değerinde 
(1,63’den 3,66’ya) bir yükselme eğilimi söz konusu olsa da endeks değerlerinde aşırı bir farklılık 
gözlemlenmemektedir. Ancak endeksin max değerlerinde yıllar itibariyle değişme ve dalgalanma 
gözlemlenmektedir. Yine endeksin aldığı değerlere göre toplam içerisindeki payları küçük değişmeler 
şeklinde de olsa dalgalanmaktadır. Örneğin; 1991 yılında 1’den küçük değerler alan endeks hesaplaması 
81,81 iken, 2006’da 90,90,  2016 yılında ise 87,87 olarak hesaplanmıştır. Bunun nedeni olarak, sektörün 
ithalata yönelik üretim yapısı ve girdi açısından dışa bağımlılığı gösterilebilir. 

Grafik 1. Balassa Endeksinin (RCA) Dağılımı (1991-2016) 
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5. Sonuç ve Öneriler 

Türk Kimya sektörünün rekabet gücüne ilişkin sınırlı sayıda çalışma olduğu düşünüldüğünde, bu 
alanda yapılan her çalışmanın literatüre bir katkı sağlayacağı açıktır. Bu motivasyondan kaynağı alan 
bu çalışma da Türk Kimya sektörünün AB(15) piyasasındaki rekabet gücü SITC Rev 3. 3 haneli dış 
ticaret verilerinden hareketle 33 alt sektör için analiz edilmiş ve genel olarak Türk Kimya sektörünün 
rekabet gücünün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sözkonusu 33 alt sektörden sadece 5 tanesinin zayıf 
rekabet gücünün olduğu gözlemlenmiştir. 1991-2016 ortalama RCA değerlerinden hareketle  SITC 511 
Hidrokarbonlar ve türevleri, SITC 522 İnorganik kimyasal elementler, asitler, bileşikler, metallerin asit, 
hidroksit ve peroksitleri, SITC 523 Diğer inorganik kimyasal maddeler, SITC 524 Oksi ve peroksi 
metalik asitlerin tuzları, kıymetli metallerin bileşikleri ve SITC 579 Plastikten döküntü, kalıntı ve 
hurdalar alt sektörleri zayıf rekabet gücüne sahiptirler. SITC 524 Oksi ve peroksi metalik asitlerin 
tuzları, kıymetli metallerin bileşikleri sektörünün Gümrük Birliği öncesinde var olan rekabet avantajını 
Gümrük Birliği sonrasında kaybettiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu 5 alt sektörün tamamı temel kimyasallar 
grubunda yer almaktadır ve daha önce de ifade edildiği üzere temel kimyasallar yüksek miktarlarda 
üretilmelerine karşın düşük katma değere sahiptirler. 33 alt sektörden 28 tanesi ise 1991-2016 
döneminde rekabet gücü elde edememiştir. 

Rekabetçi bir kimya sanayi için uygun maliyetli ve kaliteli, yeterli yurtiçi hammadde ve ara 
girdinin varlığı olmazsa olmaz koşullardandır. Ne var ki Türk Kimya sanayi yeterli hammadde ve ara 
girdiye sahip olamaması nedeniyle dışa bağımlı yapısıyla dikkat çekmektedir. Bunda hiç kuşku yok ki 
kimya sanayi için önemli girdilerden olan  ham petrol ve doğal gaz kaynaklarının Türkiye’de yeterli 
miktarda olmamasının da rolü büyüktür.  

Türk kimya sektörünün güçlü yanlarını ana hatlarıyla iç tüketimde miktar ve çeşitlilik bakımından 
büyüyen bir pazara sahip olması, mevcut potansiyel dış pazarlara yakınlığı, deniz-demir yolu ulaşımına 
uygun coğrafi konumu, uluslar arası standartta üretim yapma becerisi ve sektörde esnek üretime yatkın 
KOBİ’lerin varlığı, kimya alanında yetişmiş insan gücünün bulunması olarak belirtmek mümkündür. 
(T.C. Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı, Kimya Çalışma Grubu Raporu, 2015:30) Bununla 
birlikte ileri teknolojiye dayalı olmayan ve katma değeri düşük üretim yapısı, sektörde üretilen ürünlerin 
düşük kalite de olması, daha önce de ifade edildiği üzere sektörün ithalata dayalı üretim yapısı, sektörde 
küresel ölçekte firmaların bulunmaması Türk Kimya sektörünün zayıf yönleri olarak ön plana 
çıkmaktadır.   

10.Kalkınma Planında Kimya Sanayi Çalışma Grubu tarafından ifade edilen sürdürülebilir 
rekabetçiliğin sağlanabilmesi için  hammadde ve ara girdi üretim kapasitesinin artırılmasına, katma 
değeri yüksek üretim ve ihracat yapısı oluşturmaya ve sektörün genel amacına uygun ulusal Ar-Ge 
politikaları geliştirilerek sektörde Ar-Ge kültürünün oluşmasına yönelik politikaların oluşturulması ve 
uygulanması gerekmektedir. 
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Ek 1 

 SITC sınıflandırmasına göre 5 no’lu Başka yerde belirtilmeyen kimya sanayi ve buna bağlı sanayi 
ürünlerinin çıktı bazında üç haneli kodlarının tanımlaması 

          Temel Kimyasallar 

(SITC:51)- Organik Kimyasal Ürünler 

   511- Hidrokarbonlar ve türevleri 

   512-  Alkoller, fenoller, fenol-alkoller vb. türevleri 

   513-  Karboksilik asitler ve türevleri 

   514 - Azot fonksiyonlu bileşikler 

   515-  Organo-inorganik, heterosiklik bileşikler, nükleik asitler 

   516-  Diğer organik kimyasal maddeler 

(SITC:52)- İnorganik Kimyasal Ürünler 
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   522-  İnorganik kimyasal elementler, asitler, bileşikler, metallerin asit, hidroksit ve peroksitleri 

   523-  Diğer inorganik kimyasal maddeler 

   524-  Oksi ve peroksi metalik asitlerin tuzları, kıymetli metallerin bileşikleri 

   525-  Radyoaktif elemanlar ve bileşikleri, bunları içeren karışım ve atıklar 

(SITC:56)- Mineral kimyasal gübreler (272.grubun dışındakiler) 

   562  Mineral kimyasal gübreler (272.grubun dışındakiler) 

(SITC:57)- İlk şekillerde plastikler 

   571  Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 

   572  Stiren polimerleri (ilk şekillerde) 

   573  Vinil klorür veya halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde) 

   574  Poliasetaller ve diğer polieterler ve epoksi reçineler (ilk şekillerde) 

   575  Diğer plastikler (ilk şekillerde) 

   579  Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 

(SITC:58)- İlk şekilde olmayan plastikler (boru, hortum, levha, yaprak, plaka, şerit, film vb.) 

   581  Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb 

   582  Plastiklerden levhalar, filmler, yapraklar, plakalar 

   583  Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm.yi  geçen 

          Özel Kimyasallar 

(SITC:53)- Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanen, boya, pigment, macun, mürekkep 

   531-  Sentetik organik boyayıcı maddeler 

   532-  Debagatta kullanılan boyayıcı hülasalar ve sentetik boyama müstahzarlar 

   533-  Pigmentler, vernikler, boyalar 

(SITC:59)- Başka yerlerde belirtilmeyen kimyasal maddeler ve ürünler 

   591  Haşarat öldürücüler ve zararlı bitkileri yok ediciler 

   592  Nişasta, inülin, buğday gluteni, albuminler, yapıştırıcı ve tutkallar 

   593  Patlayıcı maddeler, fitiller ve fişekler 

   597  Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar, çözücü müstahzarlar, yağlama müstahzarları 

   598  Diğer kimya sanayi ürünleri 

        Tüketici Kimyasalları ve İlaçlar 

(SITC:54)- Tıp ve eczacılık ürünleri 

   541-  Eczacılık ve eczacılık ürünleri 

   542-  İlaçlar 

(SITC:55)- Uçucu yağlar, parfüm, kozmetik, tuvalet müstahzarları 

   551-  Uçucu yağlar rezinoitler 

   553-  Parfüm ve kozmetik veya tuvalet mustahzarları 

   554- Sabunlar, temizleme, cilalama ürünleri
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Portföy Yatırımları ve Krediler Şeklindeki Yabancı Sermaye Girişlerinin Yatırımlara Etkisi 

Araş. Gör. Dr. Musa BAYIR1, Araş. Gör. Hüseyin GÜVENOĞLU2 

Özet 

Küreselleşen ekonomik düzende, uluslararası sermaye hareketlerinin önemi artmıştır. Yabancı 
sermaye girişleri yerel ekonomiler üzerinde önemli etkiler ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda, özellikle 
tasarruf kıtlığı yaşayan ekonomiler açısından önemli faydaları bulunmaktadır. Yabancı sermaye 
girişlerinin ekonomi üzerinde ortaya çıkardığı sonuçlar açısından düşünüldüğünde doğrudan yabancı 
yatırımların ön planda olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, finansal sermaye girişlerinin yatırıma 
dönüşmesi durumunda benzer sonuçlar ortaya çıkarabileceği ifade edilebilir. Bu doğrultuda, çalışmanın 
amacı Türkiye ekonomisinde portföy ve diğer yatırımlar şeklinde gerçekleşen yabancı sermaye 
girişlerinin yatırımlar üzerindeki etkisini ampirik olarak araştırmaktır. Çalışmanın analiz yöntemi olarak 
ARDL yaklaşımı benimsenmiştir. Analiz 2009-2019 dönemini kapsamakta ve çeyrek dönemlik verilerle 
gerçekleştirilmektedir. Analiz sonuçları, hem kısa hem de uzun dönemde portföy ve diğer yatırımlar 
şeklindeki yabancı sermaye girişlerinin yatırımlar üzerinde pozitif etkili olduğunu göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Finansal sermaye girişleri, toplam yatırımlar, ARDL 

Jel Sınıflandırması: E22, F21, C32 

 

The Effect of Foreıgn Capital Investment in the Form of Portfolio Investment and Loans on 
Investments 

Abstract 

In the globalizing economic system, the importance of international capital movements has 
increased. Foreign capital inflows have significant effects on local economies. In this context, it has 
significant benefits especially for economies with a scarcity of savings. When foreign capital inflows 
are considered in terms of the results of the economy, it is seen that foreign direct investments are at the 
forefront. However, it can be observed that if financial capital inflows turn into investments, it may have 
similar results with foreign direct investments. Accordingly, the aim of the study is to investigate 
empirically that the impact of foreign capital inflows in the form of portfolio investments and other 
investments on investments in Turkey's economy. ARDL approach was adopted as the analysis method 
of the study. The analysis covers the period 2009-2019 and is performed with quarterly data. The results 
of the analysis showed that foreign capital inflows in the form of portfolios and other investments have 
a positive effect on investments in both the short and long term.  

Keywords: Financial capital inflows, investments, ARDL 

JEL Classification: E22, F21, C32 

1. Giriş 

Uluslararası yabancı sermaye hareketleri ekonomi literatüründe oldukça önemli bir yere sahiptir. 
Buna göre, bazı ülkeler yüksek tasarruf oranlarına sahipken diğerleri tasarruf kıtlığı çekmektedir. 
Ülkeler arasındaki bu dengesizlik yatırımcılar ve yatırım yapılan ülkeler açısından oldukça önemli 
getiriler barındırmaktadır. Bu çerçevede düşünüldüğünde, Türkiye gibi tasarruf oranları düşük ve 
yatırımların finansmanında tasarruf kıtlığı çeken gelişmekte olan ülkelere yönelik yabancı sermaye 
yatırımları bu ülkeler açısından oldukça önemlidir. Bir ülkeye yönelik yabancı sermaye yatırımı üç 
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şekilde olabilmektedir. Bunlar doğrudan yabancı yatırım, portföy yatırımı ve yabancı kredilerdir. 
Doğrudan yabancı yatırım, yabancı yatırımcıların başka bir ülkede sıfırdan fiziki yatırım yapması, yerel 
şirketlerle ortaklık kurması veya tamamını satın alması, var olan şirketinde sabit sermaye yatırımı 
yapması, var olan şirketinden elde ettiği karı yeniden fiziki yatırıma yönlendirmesi veya mevcut 
operasyonlarını genişletmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Erdoğan, 2015:17). Literatürde, doğrudan 
yabancı yatırımların yerel ekonomiler üzerindeki çeşitli etkilerinden bahsedilmektedir. Buna göre, 
gerçekleştirilen uluslararası yatırım salt bir işletmenin kuruluşu ve faaliyette bulunması gibi görülse de 
gerçekleştirildiği ülke üzerinde başka etkileri de söz konusudur. Buna göre, ülkeye bir takım yeni 
teknoloji ve yönetim pratikleri taşınmış olup verimlilik artışı sağlanmaktadır (Yapraklı, 2006: 24). 
Doğrudan yabancı yatırımlar, olumlu yönlerinin yanında bazı olumsuz etkilere de sahiptir. Buna göre, 
doğrudan yabancı yatırımların genellikle yerel yatırımlara göre daha verimli bir yapıya sahip olması ve 
firmalararası birleşmelere imkân sağlaması bazı yerel yatırımcıların sektörden çıkışına neden olabilir. 
Bu nedenle yerel yatırımlar üzerinde dışlayıcı bir etkiye sahiptir (Amadou, 2011: 223). Her ne kadar 
doğrudan yabancı yatırımlara yönelik böyle bir eleştiri getirilse de, literatürde olumlu yönlerinin daha 
baskın olduğuna ilişkin bir fikir birliği bulunmaktadır.  

Diğer iki yabancı sermaye girişi daha çok finansal yatırımlar şeklinde gerçekleşmektedir. Bu 
yabancı sermaye yatırımlarının temel özelliği hızlı bir şekilde gerçekleşebilmesi nedeniyle daha çok kısa 
ve orta vadeli olmasıdır. Bu nedenle etkileri bağlamında doğrudan yabancı yatırımlardan önemli 
derecede farklılaşmaktadır. Finansal sermaye girişlerinden ilki portföy yatırımlarıdır. Portföy 
yatırımları, hükümet ve özel sektör borç senetleri, hisse senedi, para piyasası araçları ve finansal 
türevlerin satın alınması şeklinde gerçekleşen yabancı sermaye yatırımlarını ifade etmektedir. Finansal 
sermaye girişlerinin ikincisi diğer yatırımlardır ve genel olarak yurtdışından sağlanan yabancı kredileri 
ifade etmektedir. Buna göre, merkez bankası, hükümet, bankalar ve diğer sektörlerce yabancı 
yatırımcılar ve kurumlardan sağlanan kredileri tanımlamaktadır. Hem portföy yatırımları hem de 
yabancı krediler piyasalara hızlı bir şekilde giriş-çıkış yapabilmektedir. Dolayısıyla sıcak para niteliği 
taşımakta ve kısa-orta vadeli yabancı sermaye yatırımı olarak ifade edilmektedir. Kısa-orta vadeli 
yabancı sermaye girişlerinin yatırımlar üzerindeki etkisinin ortaya çıktığı en önemli kanal sermayenin 
maliyetinde ortaya çıkan değişimle çalışmaktadır. Literatürde bir çok çalışma, portföy yatırımları ve 
yabancı kredilerin faiz oranları üzerindeki etkisine ilişkin sonuçlar elde etmiştir (Berument ve Dinçer, 
2004; Barışık ve Açıkgöz, 2007). Colombo vd. (2018) yabancı sermaye girişlerinin sermayenin 
maliyetini etkilediği mekanizmaları dört başlıkta değerlendirmektedir. Bunlardan ilkinde, piyasalardaki 
riskin üstlenilmesinde yabancı yatırımcılarında rol almaya başlamasından hareket edilmektedir. İkinci 
olarak, finansal kısıtlamaların ortadan kalkmasına atıf yapılmaktadır. Üçüncü olarak, menkul kıymet 
piyasalarında likidite düzeyinin artmasının sermayenin maliyetini önemli derecede etkileyeceği ifade 
edilmektedir. Dördüncü olarak ise, yabancı yatırımcıları piyasalara çekmek için hem yerel firmalar hem 
de düzenleyici kurumların daha kurumsal ve optimum bir yönetim anlayışı benimsemeyeceğine vurgu 
yapılmaktadır. Bütün bu faktörler birlikte değerlendirildiğinde, sermaye maliyetlerinde ortaya çıkan bu 
olumlu durum firmaların yatırımlarını finanse etmesi için uygun koşullar oluşmasını sağlayarak yerel 
yatırımları artıracaktır. Sermaye maliyeti kanalının dışında, Boğa (2019) yabancı sermaye girişlerinin 
doğrudan yerel yatırım oluşumuna neden olmasa bile, özellikle durgunluk dönemlerinde tüketimde 
ortaya çıkaracağı etki kanalıyla dolaylı bir aktarımda bulunabileceğini ifade etmiştir. Köse vd. (2006) 
ise, kredi piyasalarındaki asimetrik bilginin varlığından hareket ederek teminat etkisi kanalına vurgu 
yapmıştır. Buna göre, portföy yatırımlarının firmaların hisse değerleri üzerinde oluşturduğu artış, 
firmaların yatırım finansmanlarında maliyetleri düşürecektir. Portföy yatırımları ve yabancı krediler 
yukarıda ifade edildiği gibi kısa süreler içinde ülkeye giriş-çıkış yapabilmektedir. Bu nedenle, bu tür 
yabancı sermaye girişlerinin bazı dönemlerde oldukça istikrarsız bir seyir izlediği görülmektedir. Singh 
ve Weisse (1998) bu noktadan hareketle, yerel firmaların yatırımlarını artırmaya istekli olmasının koşulu 
olarak yabancı sermaye girişlerinin istikrarlı olmasını ortaya koymaktadır. Buna göre, sabit sermaye 
yatırımlarının düzeltme maliyetleri oldukça yüksektir. Bu nedenle ani yabancı sermaye çıkışlarının 
olduğu durumlarda firmaları oldukça zor durumda kalabilecektir. Dolayısıyla, böyle durumlarda portföy 
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yatırımları ve yabancı krediler şeklindeki yabancı sermaye yatırımlarının yerel yatırımları 
etkilemeyeceği ifade edilebilir. Daha uzun dönemli değerlendirildiğinde, finansal sermaye girişlerinin 
hem finansal piyasalar üzerinde hem de makroekonomik olarak ortaya çıkardığı önemli durumlar söz 
konusudur. 1990’lı yıllardan sonra çeşitli sektörlerde hızlı ve yüksek yabancı sermaye girişleri fiyat 
balonlarının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Hızlı yabancı sermaye çıkışları ise, fiyat balonlarının 
patlamasına ve finansal kırılganlıklara neden olmuştur. Bununla birlikte, sterilizasyon politikası 
izlenmediğinde ortaya çıkacak aşırı talep ithalatta artışa neden olup, cari açık, döviz kuru değerlenmesi 
ve enflasyonist baskı sorunlarına neden olabilecektir (Berument ve Dincer, 2004; Boğa, 2019). Uzun 
dönemde ortaya çıkması muhtemel bu olumsuzluklar, yabancı sermaye girişleri ve yatırımlar arasındaki 
ilişkinin bazen tersine dönmesine neden olabilmektedir.  

Genel olarak değerlendirildiğinde, Neo Klasik iktisadi görüş uluslararası sermaye hareketlerinin 
serbestleşmesini savunmaktadır. Zira tasarruf kıtlığı bulunan ülkelerde yatırımların finansman 
koşullarında iyileşme ortaya çıkacaktır. Ayrıca, diğer tarafta tasarruf fazlasına sahip olan ekonomik 
birimler en yüksek getiri oranlarını elde edebileceği olanaklara sahip olacaktır. Feldstein (2000), 
uluslararası yatırımcıların risklerini azaltma ve yatırımlarını çeşitlendirme imkânı da elde edeceğini 
savunmaktadır. 1980’li yıllardan itibaren ortaya çıkan finansal serbestleşme ve deregülasyon politikaları 
ile beraber küreselleşme düzeyinin artması finansal sermaye hareketlerinin hızını ve boyutunu 
artırmıştır. Bununla birlikte, kısa vadeli yabancı sermaye giriş-çıkışlarıyla ilişkilendirilen ekonomik 
krizlerle karşılaşılması finansal sermaye hareketlerinin yerel ekonomiler üzerindeki etkilerine yönelik 
çeşitli görüşler ortaya çıkarmıştır. Bunlar genel olarak yapısalcı görüş olarak isimlendirilmektedir ve 
finansal sermaye girişlerinin ekonomi üzerindeki etkilerinin ekonominin yapısal özellikleri ile ilişkili 
olduğunu savunmaktadır. Buna göre, finansal sermaye girişlerinin yerli tasarrufları ikame düzeyi, gelen 
sermayenin tüketime yönelmesi ve bu konuda finansal aracıların etkin bir biçimde fonksiyonlarını 
yerine getirme özellikleri finansal sermaye hareketlerinin yatırımlar üzerindeki etkisini belirleyen bazı 
unsurlardır.  

Türkiye ekonomisinde tasarruf oranları oldukça düşüktür. Bu durum, yatırımların finansmanında 
yabancı kaynaklara ihtiyaç duyan bir ekonomik yapı oluşturmaktadır. Bu nedenle yabancı sermaye 
girişleri Türkiye ekonomisi açısından oldukça önemlidir. Yukarıda ifade edildiği gibi portföy yatırımları 
ve yabancı krediler şeklindeki yabancı sermaye girişlerinin yatırımlar üzerindeki etkisi konusu açık 
değildir. Bu tür yabancı sermaye girişleri finansal piyasaların genişlemesine ve derinleşmesine katkı 
sağlasa da, hızlı yabancı sermaye çıkışlarının gelişmekte olan ülkelerin finansal piyasalarında 
oluşturduğu kırılganlıklar, yerel yatırımcıların ve hükümetlerin yabancı sermaye girişlerine bakışını 
etkilemektedir. Bu çerçevede çalışmada, Türkiye ekonomisinde portföy yatırımları ve yabancı krediler 
şeklinde gerçekleşen yabancı sermaye girişlerinin yatırımlar üzerindeki etkisinin ampirik olarak 
araştırılması amaçlanmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde söz konusu literatüre yer verilirken, 
üçüncü kısımda ekonometrik yöntem, model ve veri seti açıklanmaktadır. Dördüncü bölümde ise 
ampirik sonuçlar yer almaktadır.  

2. Literatür Taraması 

Literatürde yabancı sermaye yatırımlarının yerel yatırımlar üzerindeki etkisini araştıran birçok 
ampirik araştırma bulunmaktadır. Bu çalışmalar analiz yöntemi, analize dâhil edilen ülkeler ve analiz 
dönemi açısından farklılık göstermektedir. Bosworth ve Collins (1999), yabancı sermaye girişlerinin 58 
gelişmekte olan ülkede ve 1978-1995 döneminde yerel yatırımlara etkisini araştırmıştır. Çalışmada, 
doğrudan yabancı yatırımların etkisi oldukça yüksek bulunmuştur. Bununla birlikte, portföy 
yatırımlarının etkisinin çok az olduğu, diğer yatırımların etkisinin ise portföy yatırımlarına kıyasla biraz 
daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hecht vd. (2004), 64 gelişmekte olan ülkede ve 1976-1997 
döneminde doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımların yerel yatırımlara 
etkisini analiz etmiştir. Analiz sonuçları, yabancı sermaye girişlerinin yerel yatırımları pozitif olarak 
etkilediğini gösterirken, doğrudan yabancı yatırımların etkisinin daha belirgin olduğunu ortaya 
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koymuştur. Jansen (2003) ise, hızlı ve yüksek miktardaki yabancı sermaye çıkışlarının finansal sistemde 
oluşturduğu kırılganlıklardan hareketle, Asya ekonomik krizi öncesinde finansal sermaye girişlerinin 
çeşitli ekonomik göstergelere etkisini analiz etmiştir. Analiz Tayland ekonomisine yönelik 
gerçekleştirilirken, 1980-1996 yılları arasını kapsamıştır. Analiz sonuçları, bina ve yatırım 
harcamalarının finansal sermaye girişlerinden etkilendiğini göstermiştir. Mileva (2008), serbest piyasa 
ekonomisine geçişin ardından fazlaca yabancı sermaye yatırımlarının odağında yer alan geçiş 
ekonomilerinde yabancı sermaye girişlerinin etkisini araştırmıştır. 1995-2005 dönemini kapsayan 
analizler, portföy yatırımlarının yerel yatırımlar üzerinde etkisiz olduğunu göstermiştir. Hadiwibowo 
(2010), Endonezya ekonomisinde 1984-1995 dönemi için gerçekleştirdiği analizde, sermaye girişlerinin 
yerel yatırımlarla ilişkili olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Pels (2010), 39 ülkede ve 1976-2003 döneminde 
sermaye girişlerinin sabit yatırımlara etkisini araştırmıştır. Buna göre, sermaye girişlerinin fiziksel 
yatırımlara etkisi sermaye girişlerinin türü ve ülkenin finansal gelişmişliğiyle ilişkili bulunmuştur. 
Toplam sermaye girişleri göz önünde bulundurulduğunda, yerel yatırımlar üzerinde ortaya çıkan etki 
pozitifken, etkinin düzeyi küçük ve ülkenin finansal gelişmişlik düzeyiyle doğru orantılı bulunmuştur. 
Amadou (2011), yabancı sermaye yatırımlarının 1970-2008 döneminde ve Togo ekonomisinde yerel 
yatırımlara etkisini analiz etmiştir. Analiz sonuçları, doğrudan yabancı yatırım ve yabancı krediler 
şeklindeki yabancı sermaye girişlerinin yerel yatırımlar üzerindeki etkisinin pozitif ve önemli olduğunu 
göstermiştir. Meurer (2016), Brezilya ekonomisinde ve 1995-2009 döneminde portföy yatırımları, 
GSYİH, yerel yatırımlar ve finansal değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. Analiz sonuçları, 
portföy yatırımları ve yerel yatırımlar arasında pozitif ilişki olduğunu göstermiştir. Colombo vd. (2018), 
Brezilya ekonomisinde portföy yatırımlarının yerel yatırımlara etkisini araştırmıştır. Sonuçlar, portföy 
yatırımlarının yerel yatırımlar üzerinde yalnızca 2008 krizinden önce etkili olduğunu göstermiştir. 2008 
krizinden sonra herhangi bir etki ortaya çıkmaması ülkedeki politik huzursuzluk ve müdahaleci 
politikalarla ilişkilendirilmiştir. Boğa (2019), yabancı sermaye girişlerinin yerel yatırımlar üzerindeki 
etkisini 1990-2017 döneminde analiz etmiştir. Analiz Türkiye’nin dâhil olduğu 14 gelişmekte olan 
ülkeyi kapsamaktadır. Buna göre, portföy yatırımlarından yerel yatırımlara tek yönlü; yabancı krediler 
ve yerel yatırımlar arasında ise çift yönlü nedensellik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uzun dönemli 
analizde ise, yabancı krediler şeklindeki yabancı sermaye girişlerinin yerel yatırımlar üzerindeki pozitif 
etkisi portföy yatırımlarının etkisine göre daha yüksek bulunmuştur. Türkiye ekonomisinde yabancı 
sermaye girişleri ve yerel yatırımlar ilişkisini araştıran çalışmalara bakıldığında, Şengönül vd. (2007) 
1990-2005 dönemini, Karahan ve İpek (2015) 1991-2013 dönemini analiz etmiştir. Analiz sonuçları, 
yabancı sermaye girişlerinin yatırımları pozitif olarak etkilediği sonucunu göstermiştir.  

3. Ekonometrik Model,  Veri Seti ve Yöntem   

3.1. Ekonometrik Model ve Veri Seti 

Çalışmanın modelinde bağımlı değişken olarak yatırımlar, bağımsız değişken olarak ise portföy 
yatırımları ve diğer yatırımlar kullanılmıştır. Analizler 2009:Q1-2019:Q2 dönemini kapsamaktadır ve 
çeyrek dönemlik veri seti kullanılmıştır. Değişkenlere ilişkin tanımlama bilgileri tablo 1'de 
özetlenmektedir. 

Tablo 1. Değişkenlerin Tanımlanması 

Değişken Sembol Kaynak 
Yatırımlar Y TCMB 

Portföy Yatırımları PY TCMB 
Diğer Yatırımlar DY TCMB 

Çalışmamızda bağımlı değişken olarak yatırımlar kullanılmıştır. Analizde yatırımların göstergesi 
olarak sabit fiyatlarla ve mevsimsel etkilerden arındırılmış gayrisafi sabit sermaye oluşumu 
kullanılmıştır. Bağımsız değişken olarak ise portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kullanılmıştır. 
Burada, portföy yatırımları borç ve hisse senedi alımına yönelik yabancı sermaye girişlerini 
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göstermektedir. Diğer yatırımlar ise, merkez bankası, hükümet, bankalar ve diğer sektörlerce yabancı 
yatırımcılar ve kurumlardan sağlanan kredileri ifade etmektedir. Yatırımlara ilişkin veriler artış oranını, 
portföy ve diğer yatırımlara ilişkin veriler ise bu değişkenlerin GSYİH’ya oranını göstermektedir. Üç 
değişkene ilişkin veriler de TCMB veri tabanından alınmıştır.  

3.2.Yöntem 

Çalışmanın ampirik analizinde ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılmaktadır. Bu yaklaşım 
sağladığı çeşitli avantajları nedeniyle zaman serisi analizlerinde sıkça kullanılmaktadır. Bunlardan ilki, 
ARDL analizinde kullanılan değişkenlere ilişkin serilerin düzey veya birinci farkında durağan olması 
bir sorun oluşturmamaktadır. İkinci olarak ise, sınır testinin küçük örneklemlerin kullanıldığı 
tahminlerde de etkin sonuçlar elde edilmesine imkân sağlamasıdır.  

ARDL yaklaşımında ilk olarak değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin tespiti amacıyla sınır 
testi (bound test) yapılmaktadır. Bu çerçevede, (1) numaralı eşitlikte oluşturulmuş olan kısıtsız hata 
düzeltme modeli (UECM) kullanılmaktadır. Model tahmin edilmeden önce, Akaike Bilgi Kriterinden 
faydalanılarak otokorelasyon sorununun bulunmadığı optimum gecikme uzunluğu tespit edilmektedir. 
Tahminlerden hareketle, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin bir gecikmeli değerlerinin topluca 
anlamlılığı test edilmektedir. Hesaplanan test istatistiği Pesaran, Shin ve Smith (2001) tarafından 
oluşturulan tablo değerleriyle karşılaştırılmaktadır. Buna göre, eğer test istatistiği tablo üst sınır 
değerinden büyükse H0 hipotezi reddedilerek değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunduğuna 
karar verilmektedir. Eğer eşbütünleşme ilişkisi söz konusu ise, uzun dönem ilişkileri görmek amacıyla 
(2) numaralı eşitlikte yer alan ARDL (p,q,r) modeli tahmin edilmektedir. (2) numaralı modelin tahmin 
sonuçlarından hareketle uzun dönem katsayıları hesaplanmaktadır. Son aşamada ise, (3) numaralı 
eşitlikte yer alan hata düzeltme modeli tahmin edilerek kısa dönemli ilişkiler hakkında yorum 
yapılmaktadır. Bu modelde, β4 hata düzeltme katsayıdır. Bu katsayı uzun dönem denge değerlerinden 
sapma oluşturan kısa dönemli bir şokun dengeye yönelme süresi hakkında yorum yapılmasını 
sağlamaktadır.  
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4. Ampirik Sonuçlar 

Çalışmanın ampirik analizinde ilk olarak serilerin durağanlığı kontrol edilmektedir. Çünkü 
analizlerin iktisadi ve istatistiki açıdan güvenilir olması serilerin durağanlığıyla yakından ilişkilidir. 
ARDL yaklaşımında, serilerin analizde kullanılabilmesinin ön koşulu bütün serilerin düzey veya birinci 
farkı alındığında durağan olmasıdır. Tablo 2’de serilerin durağanlık özelliklerinin araştırıldığı 
Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) ve Phillips-Perron birim kök testi sonuçları yer almaktadır. Her iki 
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birim kök testi sonuçlarına göre, seriler düzey halde veya birinci farkı alındığında durağandır. 
Dolayısıyla, söz konusu değişkenlere ilişkin seriler ARDL analizinin gerçekleştirilmesi için uygundur.  

Tablo 2. Birim Kök Testi Sonuçları 

ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler 
(Düzey) (Birinci Fark) 

Sabit Sabit+Trend Sabit Sabit+Trend 
Y -0.4580 -5.1846a -4.5364a -4.6289a 

PY -5.0512a -5.3117a   
DY -2.9680a -4.6896a   

PP Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler 
(Düzey) (Birinci Fark) 

Sabit Sabit+Trend Sabit Sabit+Trend 
Y -2.8949b -3.0657 -4.9763a -5.5428a 

PY -5.0486a -5.2637a   
DY -5.3892a -5.5107a   

Not: a, b, c sırasıyla %1, %5 ve %10’da durağanlığı ifade etmektedir. Gecikme uzunluklarının 
belirlenmesinde, ADF testi için Akaike Bilgi Kriterinden, PP testinde ise Newey-West tahmincisinden 
faydalanılmıştır. 

Kısa ve uzun dönemli analizlere geçmeden önce, değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi 
araştırılmaktadır. Bu çerçevede (1) numaralı eşitlikte yer alan kısıtsız hata düzeltme modeli optimum 
gecikme uzunluklarında tahmin edilerek sınır testi yapılmaktadır. Akaike Bilgi Kriterlerine göre en 
küçük kritik değeri sağlayan ve otokorelasyon sorununun olmadığı model ARDL (4,1,1) olarak tespit 
edilmiştir. Tablo 3’de yer alan sınır testi sonuçlarına göre, hesaplanan istatistik değeri (15.30) %1 
anlamlılık düzeyinde tablo üst sınır değerinden (5.3) büyüktür. Dolayısıyla değişkenler arasında 
eşbütünleşme ilişkisi olduğu yorumu yapılabilmektedir.  

Tablo 3. ARDL (4,1,1) Sınır Testi Sonuçları 

k 
F İstatistik 

Değeri 
Kritik Tablo Değeri 

2 15.302082 

 Alt Sınır Üst Sınır 
%1 3.88 5.3 
%5 2.72 3.83 

%10 2.17 3.19 

Not: k denklemdeki bağımsız değişken sayısını ifade etmektedir. Tablo değerleri Pesaran, Shin ve Smith 
(2001)’den alınmıştır.  

Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkileri tespit etmek amacıyla (2) numaralı eşitlik tahmin 
edilmektedir. Elde edilen regresyon sonuçlarından hareketle elde edilen uzun dönem katsayıları ve 
tahmin sonuçlarına ilişkin tanısal testler tablo 4’de görülmektedir. Tahminlerde otokorelasyon sorununu 
araştırmak için gerçekleştirilen Breusch-Godfrey testi sonucuna göre, hata terimleri arasında ilişki 
olmadığını ifade eden H0 hipotezi reddedilmemektedir ve tahminlerde otokorelasyon sorunu 
bulunmamaktadır. Modelde spesifikasyon hatasını araştırmak amacıyla gerçekleştirilen Ramsey-Reset 
testinde model kurma hatası yoktur şeklinde kurulan boş hipotez kabul edilmektedir. Hata terimlerinin 
normal dağılımını araştırmak amacıyla gerçekleştirilen Jarque-Bera testinde, yine hata terimlerinin 
normal dağıldığı üzerine kurulan H0 hipotezi reddedilmemektedir. Dolayısıyla hata terimlerinin normal 
dağıldığı kabul edilmektedir. Tahminlerde değişen varyans sorununu araştırmak amacıyla 
gerçekleştirilen White değişen varyans testinde yine H0 hipotezi kabul edilmektedir. Buna göre, hata 
terimi varyansının bağımsız değişkendeki değişimlere bağlı olarak değişmediğine yani değişen varyans 
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sorunu olmadığına karar verilmektedir. Uzun dönem katsayılarına bakıldığında; hem portföy yatırımları 
hem de diğer yatırımlar yerel yatırımlar üzerinde pozitif etkiye sahiptir. Buna göre, portföy 
yatırımlarında görülen %1’lik değişim yerel yatırımlar üzerinde %1.86 oranında aynı yönlü bir etki 
ortaya çıkarmaktadır. Diğer yatırımlarda görülen %1’lik değişim ise yerel yatırımlarda %2.18 oranında 
aynı yönlü bir etki ortaya çıkarmaktadır. Elde edilen sonuçlar, iktisadi ve istatistiksel açıdan da 
anlamlıdır. 

Tablo 4. Uzun Dönem Katsayıları ve Tanısal Test Sonuçları 

Uzun Dönem Katsayıları 
Değişkenler Katsayı Standart 

Hata 
t istatistiği 

PY 1.8677 0.7550 2.4735** 
DY 2.1805 0.6973 3.1269*** 

Tanısal İstatistik Test Sonuçları 
R2 ve Düzeltilmiş R2 0.88-0.86 

Breusch-Godfrey Otokorelasyon Testi 0.3683(0.829) 
Ramsey-Reset Tanımlama Hatası Testi 0.0962(0.758) 

Jarque-Bera Normallik Testi 1.9878(0.370) 
White Değişen Varyans Testi 2.9354(0.115) 

Not: Çizelgede *, **, *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. Parantez 
içindeki değerler olasılık değerlerini vermektedir. 

Kısa dönemli ilişkileri araştırmak amacıyla oluşturulan (3) numaralı eşitlikteki hata düzeltme 
modelinin tahmin sonuçları tablo 5’de görülmektedir. Tahmin sonuçlarının değişkenlerin çoğunda 
istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmektedir. Yerel yatırımların gecikmeli değerlerinin kendi 
üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Portföy yatırımlarının kısa dönemde yerel yatırımları pozitif 
olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Aynı şekilde, diğer yatırımlarında yerel yatırımlar üzerinde 
pozitif olarak etkili olduğu görülmektedir. Hata düzeltme katsayısı ise, beklentilerle uyumlu olarak 
negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Elde edilen katsayıdan hareketle, uzun dönem denge 
değerinden sapma oluşturan bir şokun %64 gibi bir hızla dengeye yöneldiği söylenebilmektedir.  

Tablo 5. Hata Düzeltme Modeli Tahmin Sonuçları 

Bağımlı Değişken: Y 
Değişkenler Katsayı Standart Hata t istatistiği 

D(Y(-1)) 0.0866 0.1147 0.7548 
D(Y(-2)) 0.5045 0.1147 4.3956*** 
D(Y(-3)) 0.4934 0.1329 3.7106*** 
D(PY) 0.6287 0.2956 2.1248** 
D(DY) 0.6181 0.2943 2.1000** 

CointEq(-1) -0.6439 0.0923 -6.9718*** 

Not: Çizelgede *, **, *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir.  

Tahmin edilen ARDL (4,1,1)modelinin parametrelerinin kararlığının araştırıldığı CUSUM ve 
CUSUMSQ testi sonuçları şekil 1’de yer almaktadır. Buna göre, artıkların sınırlar içinde kaldığı 
dolayısıyla parametrelerin kararlı olduğu ifade edilebilmektedir.  
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Şekil 1. ARDL (4,1,1) CUSUM ve CUSUMSQ Testi Sonuçları 

 

 

5. Sonuç 

Küreselleşmenin artmasıyla birlikte uluslararası sermaye hareketliliği oldukça önemli bir hale 
gelmiştir. Teorik olarak değerlendirildiğinde yabancı sermaye girişlerinin ülke ekonomileri üzerinde 
önemli sonuçlarının olması beklenmektedir. Bu çerçevede, özellikle yatırımların finansmanında 
zorlanan gelişmekte olan ülkelerde yabancı sermaye girişlerinin önemli sonuçları olması 
beklenmektedir. Doğrudan yabancı yatırımların ekonomi üzerindeki olumlu etkileri konusunda 
literatürde bir fikir birliği söz konusudur. Ancak özellikle 1997 Asya Krizi, 1998 Rusya Krizi ve 
sonrasında çeşitli ülkelerde ani sermaye çıkışları ile yaşanan finansal ve ekonomik sıkıntılar kısa vadeli 
yabancı sermaye hareketlerinin ekonomik etkileri konusunu tartışmalı bir hale sokmuştur. Bu 
doğrultuda, çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde portföy ve diğer yatırımlar şeklinde gerçekleşen 
yabancı sermaye girişlerinin yatırımlar üzerindeki etkisini ampirik olarak araştırmak şeklinde 
belirlenmiştir.  

Çalışmada analiz yöntemi olarak ARDL yaklaşımı tercih edilmiştir. Analizlerde çeyrek dönemlik 
veri kullanılmıştır ve analiz dönemi 2009:Q1-2019:Q2 periyodunu kapsamaktadır. Sınır testi sonucuna 
göre değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmaktadır. Elde edilen uzun dönem katsayıların 
bakıldığında, portföy yatırımlarında görülen %1’lik değişim yatırımlar üzerinde %1.86 oranında aynı 
yönlü bir etki ortaya çıkarmaktadır. Diğer yatırımlarda görülen %1’lik değişim ise yerel yatırımlarda 
%2.18 oranında aynı yönlü bir etki ortaya çıkarmaktadır. Bu sonuçlar, uzun dönemde krediler şeklinde 
ülkeye giriş yapan yabancı sermayenin yatırım üzerinde daha etkili olduğunu göstermektedir. Kısa 
dönem sonuçlara bakıldığında ise, hem portföy yatırımlarının hem de diğer yatırımların yatırımlar 
üzerinde pozitif olarak etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katsayıların büyüklüğüne bakıldığında 
yatırımlar üzerindeki etki düzeyinin birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. Hata düzeltme katsayısı 
ise, beklentilerle uyumlu olarak negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Elde edilen 
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katsayıdan hareketle, uzun dönem denge değerinden sapma oluşturan bir şokun %64 gibi bir hızla 
dengeye yöneldiği ifade edilebilir. Elde edilen bulgular, doğrudan yabancı yatırım şeklinde gelmese bile 
yabancı sermaye girişlerinin yatırımları pozitif olarak etkilediğini göstermektedir. Bu çerçevede, söz 
konusu dönemdeki analiz sonuçlarından hareketle Türkiye ekonomisinde yabancı sermaye girişlerinin 
yatırımların finansmanın önemli bir kaynak olduğunu ifade edebilir. Bu doğrultuda, yabancı sermaye 
girişlerini teşvik edici ekonomik ortamın oluşturulması gerektiği söylenebilmektedir.  
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Elektrik Tüketimi, İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensel İlişkiler: 

TR2 Batı Marmara Bölgesi İçin Panel Veri Analizi 

Doç. Dr. Feyza BALAN1, Dr. Öğr. Üyesi Hasan AZAZİ2 ve Doç. Dr. Cüneyt KILIÇ3 

Özet 

Ekonomik büyüme bir ekonomide ekonomik kalkınmanın temel belirleyicilerinden birisidir. 
Enerji tüketimi de ekonomik büyümeyi sağlayan en önemli kaynaklardan birisidir. Bugün dünyada 
enerji tüketimi içinde en önemli payı elektrik tüketimi almaktadır. Öte yandan, ülkeler refah düzeylerini 
daha iyi bir düzeye çıkarabilmek için dışa açık politikalar izlemekte ve dış satım aracılığıyla dış 
ticaretten elde edecekleri kazanımları maksimum düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Dolayısıyla, enerji 
kullanımı ekonomik büyümede olduğu gibi ihracat üzerinde de önemli etkilere neden olmaktadır. 

Elektrik tüketimi, ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki bağlantı ülke ve ülke grupları bazında 
birçok akademisyen tarafından incelenmiştir. Ancak bu konu ile ilgili bölgesel ve hatta il bazında 
yapılan çalışma çok sınırlı sayıdadır. Ekonomik kalkınmanın illerde başlayıp bölgelere ve buradan da 
ülke geneline yayılması öncelikli hedeflerden birisidir. Bu nedenden dolayı bu çalışmada 2008-2017 
döneminde TR2 Batı Marmara Bölgesinde (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) 
elektrik tüketimi, ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkileri analiz edilmektedir. 
Analiz sonucunda TR2 Batı Marmara Bölgesinde ilgili dönemde elektrik tüketiminin ekonomik 
büyümenin ve ihracatın Granger nedeni olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Elektrik Tüketimi, Ekonomik Büyüme, İhracat, TR2 Batı Marmara Bölgesi, Panel 
Veri Analizi.  

JEL Kodları: C33, Q40, Q43. 

 

The Causal Relationships between Electric Consumption, Export and Economic Growth: 
Panel Data Analysis for TR2 West Marmara Region 

Abstract 

Economic growth is one of the main determinants of economic development. Energy consumption 
is also one of the most important sources contributing to economic growth. Today, electricity 
consumption constitutes an important part of energy consumption in the world.  On the other hand, 
countries are implementing open policies to increase their level of welfare; tries to maximize foreign 
trade earnings through export. Therefore, energy use has significant effects on exports as well as 
economic growth. 

The relationship between electricity consumption, export and economic growth has been 
examined by many academicians on the basis of country and country groups. However, there is a limited 
number of studies on electricity consumption, export and economic growth on a regional or even 
provincial basis. It is one of the primary objectives that economic development starts in provinces and 
spreads to regions and as a result throughout the country. For this reason, this study analyzes the possible 
causal relationships between electricity consumption, export and economic growth in the period 2008-
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2017 in TR2 West Marmara Region (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Edirne and Kırklareli). As a result 
of the analysis, it was concluded that electricity consumption is Granger cause to economic growth and 
export in the relevant period in TR2 West Marmara Region. 

Keywords: Electricity Consumption, Economic Growth, Export, TR2 West Marmara Region, Panel Data 
Analysis. 

JEL Codes: C33, Q40, Q43. 

1.Giriş 

Dünya genelinde yaşanan sanayileşme ve şehirleşme her alanda etkili olduğu gibi enerji sektörü 
üzerinde de etki yaratarak enerji ihtiyacının artmasına neden olmaktadır. Artan enerji ihtiyacıyla birlikte 
ülkeler doğada kıt olan enerji kaynaklarından yararlanma hususunda yeni tedbirler almaya ve alternatif 
enerji kaynakları araştırmaya başlamışlardır.  

Ekonomik büyüme süreciyle paralel bir artış gösteren önemli bir enerji kaynağı olan elektrik 
enerjisi giderek önem kazanmaktadır. Birincil enerji kaynaklarının tamamından üretilebilen elektrik 
enerjisi iletimi kolaylıkla yapılabilen, çevre dostu ve günümüzde teknolojik ilerlemeye bağlı olarak 
vazgeçilmez bir kaynak olarak gösterilmektedir. Dolayısıyla elektrik tüketimi ülkelerin gelişmişlik 
düzeyi hakkında bilgi veren önemli göstergelerinden biri olarak da değerlendirilebilmektedir (Kutluay 
Şahin, 2017). 

Elektrik enerjisi, sanayiden, aydınlatmaya ve meskene kadar çok geniş bir kullanım sahasına 
sahiptir. Elektrik enerjisi, bir yandan sermaye ve emeğin bir yandan da diğer üretim faktörlerinin 
prodüktivitesini artırarak ekonomik büyümeyi teşvik etmekte, sanayi ve altyapıya yönelik yapılan 
harcamalarla da ihracatın artmasına destek olmaktadır. Böylece ülkede refah artışı söz konusu 
olmaktadır (Altıntaş ve Koçbulut, 2014). 

Türkiye'de nüfus artışı, kentleşme, sanayi üretimi, altyapı yatırımları ve ihracata bağlı olarak artan 
ekonomik büyüme ile birlikte elektrik tüketimi hızlanmış ve ana sektörlerin gelişmesiyle birlikte sürekli 
artış göstermiştir (Altıntaş ve Koçbulut, 2014). TÜİK (2014) Enerji istatistikleri verilerine göre 
Türkiye’de elektrik enerjisi tüketimi, 1980 yılında 20.398 Gigawatt (GWh) (20 milyar kWh) iken 2012 
yılında ise 194.923 GWh (194 milyar kWh) olmuştur (TÜİK, 2014). 2018 yılında elektrik tüketimi 2017 
yılına oranla % 2,2 artışla 303,3 milyar kWh, elektrik üretimi ise % 2,2 oranında artış kaydederek 303,9 
milyar kWh olarak gerçekleşmiştir (Enerji Bakanlığı, 2019). 

Dolayısıyla artan elektrik tüketimi ile birlikte elektrik tüketiminin ekonomik büyüme ve ihracatla 
olan ilişkisi de araştırma konusu haline gelmiştir. Bu çalışma, 2008-2017 döneminde TR2 Batı Marmara 
Bölgesi için (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) elektrik tüketimi, ihracat ve 
ekonomik büyüme arasındaki nedensel ilişkilerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada özellikle 
TR2 Batı Marmara Bölgesinin yatay kesitleri oluşturması çalışmayı Türkiye üzerine yapılmış aynı 
konudaki diğer çalışmalardan farklılaştırmış olup bu yönden literatüre katkı sağlaması da amaçlanmıştır. 

2. Literatür Taraması 

Özellikle 1980’li yıllarla birlikte elektrik tüketimi, ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki 
ülke ve ülke grupları bazında birçok akademisyen tarafından incelenmeye başlanmıştır. Ancak bu konu 
ile ilgili bölgesel ve hatta il bazında yapılan çalışma çok sınırlı sayıda olup değişkenler arası ilişkinin 
tespiti konusunda da bir fikir birliği meydana gelmemiştir. 

Enerji iktisadı konusunda gerçekleştirilmiş ilk çalışma 1947-74 dönemi ABD’nin enerji tüketimi 
ve gelir ilişkisini konu alan Kraft ve Kraft (1978)’a aittir. Kraft ve Kraft (1978) çalışmalarında Sims 
metodolojisini kullanarak gelirden enerji tüketimine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi 
bulmuşlardır.  
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Karagöl vd. (2007), Türkiye’de 1974-2004 dönemi için elektrik tüketimi ve büyüme oranları 
arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkileri ARDL yaklaşımı ile araştırmıştır. Yazarlar, kısa dönemde 
elektrik tüketiminin ekonomik büyümeyi artırdığını, uzun dönemde ise azalttığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Türkiye için 1996-2001 ve 2004-2004 yılları arası üç aylık verileri kullanarak birincil enerji 
tüketimi oluşturan kaynaklar ile gelir arasındaki ilişkiyi En Küçük Kareler (EKK) yöntemi aracılığıyla 
ele alan Aydın (2010), doğalgaz ve odun değişkenlerinin ekonomik büyümeyi pozitif; taş kömürü, linyit, 
petrol, hidrolik ve biyomas değişkenlerinin ise negatif etkilediği bulgularını elde etmiştir. 

Aytaç (2010) Türkiye’de 1975-2006 yılları arasında Granger nedensellik ve çok değişkenli vektör 
otoregresyon modelleri ile enerji tüketiminden işgücüne ve kişi başı gelirdeki artıştan sermaye faktörüne 
doğru tek yönlü nedensel ilişkiler tespit etmiştir. Benzer şekilde Türkiye için elektrik tüketimi ve 
büyüme arasındaki nedensellik ilişkilerini araştıran Yapraklı ve Yurttançıkmaz (2012), 1970-2010 
dönemi için iki değişken arasında çift yönlü nedensellik ilişkilerinin olduğu sonucunu elde etmişlerdir. 

Saatçi ve Dumrul (2013), 1960-2018 dönemi Türkiye’nin elektrik tüketimi ve ekonomik büyüme 
verilerini kullanarak Dinamik EKK ve Tam Düzeltilmiş EKK yöntemleri aracılığıyla değişkenler 
arasındaki uzun dönemli ilişkileri araştırmıştır. Çalışmanın sonucunda her iki yönteme göre uzun 
dönemde elektrik tüketimi ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilemektedir. 

Türkiye örneklemli yapılan bir diğer çalışma, Altıntaş ve Koçbulut (2014)’a aittir. Altıntaş ve 
Koçbulut (2014) elektrik tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelerken yatırım ve ihracat 
değişkenlerini de kontrol değişken olarak analizlerine eklemişlerdir. Çalışmanın analiz sonuçları uzun 
dönemde ekonomik büyüme, yatırım ve ihracat değişkenlerinin ekonomik büyümeyi olumlu yönde 
etkilediği ve elektrik tüketiminin ekonomik büyümenin Granger nedeni olduğu yönünde bulgular 
vermiştir. 

Çütçü (2019) Türkiye’ye ait yıllık verilerle 1970-2015 dönemi için sanayide kullanılan elektrik 
tüketimi ile dış ticaret dengesi arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Hatemi-J eşbütünleşme testi ile Hacker-
Hatemi J Bootstrap Nedensellik testinin kullanıldığı çalışmada elektrik tüketimi ve dış ticaret dengesi 
arasında uzun dönemde bir ilişki tespit edilmesine karşın, çift yönlü nedensellik ilişkisine 
rastlanmamıştır. 

3. Ekonometrik Metodoloji ve Ampirik Bulgular 

2008-2017 dönemi için Türkiye’nin TR2 Batı Marmara Bölgesinde (Çanakkale, Balıkesir, 
Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) elektrik tüketimi, ihracat ve kişi başı gelirdeki artış (ekonomik büyüme) 
arasındaki nedensel ilişkilerin araştırıldığı çalışmanın bu bölümünde araştırmanın yöntem ve ampirik 
bulgularına yer verilmektedir.  

3.1. Veri Seti 

Çalışmaya dahil edilen değişkenlere ait bilgiler ve değişkenlerin temin edildiği kaynak Tablo 1’de 
yer almaktadır. 

Tablo 1. Analizde Kullanılan Değişkenler ve Tanımları 

Değişken Değişkenin Açıklaması Analiz Dönemi 
Değişkenin Elde 
Edildiği Kaynak 

KBG Kişi Başına Düşen GSYİH’deki %değişme 2008-2017 TÜİK 

ELEKTRİK 
Kişi Başına Düşen Toplam Elektrik 

Tüketimi (kWh) 
2008-2017 TÜİK 

İHRACAT İhracattaki % değişme 2008-2017 TÜİK 
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Şekil 1‘de çalışmaya dahil edilen değişkenlerin düzeyde grafikleri sunulmuştur. Şekil 1’e göre 
bölgeler bazında ihracat ve kişi başı gelir değişkenlerine ait genel eğilim değişkenlik göstermektedir. 
Ancak elektrik tüketimi ise yıllar itibariyle artma eğilimindedir.  

Şekil 1. Analizde Kullanılan Değişkenlerin İllere Ait Düzey Grafikleri 
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3.2. Ekonometrik Analiz 

Değişkenler arasındaki olası nedensel ilişkilerin tespitinde kullanılan en yaygın testlerden birisi 
Granger (1969) nedensellik testidir. Granger’ın nedensellik testi, bir nedenin etkiden sonra 
gelemeyeceği fikri üzerine kurulu olup bir serinin kesin olarak öngörülebilirliğinden hareket etmektedir 
(Emirmahmutoğlu, 2011: 84). Genel olarak Granger Nedensellik analizi değişkenlerin yıllar itibariyle 
durağanlıklarının analiz edilmesi sonuçların gerçek ve güvenilir olması hususunda son derece önemlidir.  
Aksi durumda, sahte regresyon sorunu ortaya çıkmakta ve ulaşılan sonuçlar gerçek olmayan bir bağıntıyı 
gösterebilmektedir. 

Ancak panel veri analizinde özellikle birim kök sınamalarında yatay kesitlerin birbiriyle bağımlı 
olup olmamaları ile eğim katsayılarının homojen olup olmamaları oldukça önem arz etmektedir. Birinci 



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

200 
 

kuşak testlerde yatay kesit birimlerinin bağımlı olmadıkları varsayılırken, ikinci kuşak testlerde ise yatay 
kesit bağımlılığı ve birimler arası korelasyon dikkate alınmaktadır. Yapılan son çalışmalar yatay kesit 
birimlerinin bağımsız olacağını öne sürmenin gerçekçi olmayacağını kanıtlamaktadır.  

Yatay kesit bağımlılığının var olup olmadığını belirlemede yaygın bir şekilde Pesaran (2004) 
CDLM testi, Breusch-Pagan (1980)’ın CDLM1 testi ve Pesaran (2004)’nın CDLM2 testleri 
kullanılmaktadır. CDLM1 ve CDLM2 testleri zaman boyutunun kesit boyutundan büyük olduğu 
durumda, CDLM testi ise, yatay kesit boyutunun zaman boyutundan büyük olduğu durumda kullanılan 
testlerdir (Güloğlu ve İvrendi, 2008). Çalışmadaki 2008-2017 dönemi 10 yıl (T) ve 5 il (N) olması 
CDLM1 testinin uygulanmasını gerekli koşul haline getirmiştir. Test sonuçları Tablo 2’de 
gösterilmektedir.  

Tablo 2. CDLM2 Test Sonuçları 

Sabitli Model 
 

CDLM2 
ELEKTRİK KBG İHRACAT 

Test ist. Olasılık değeri Test ist. Olasılık değeri Test ist. Olasılık değeri 
26,220 0,00 93,118 0,00 14,759 0,141 

Tablo 2’de sunulan bulgular sonucunda, yatay kesit bağımsızlığını ifade eden boş hipotez 
istatistiki olarak %1 anlamlılık seviyesinde elektrik ve kişi başı gelir değişkenleri için reddedilirken, 
ihracat değişkeni için ise reddedilememektedir. 

Paneli oluşturan serilerin homojenlik sınamaları için Pesaran ve Yamagata (2008)’nın  test 
istatistiklerinden yararlanılmıştır. Tablo 3’de sunulan ampirik bulgulara göre tahmini yapılan test 
istatistiklerinin olasılık değeri %1 anlamlılık seviyesinde boş hipotez reddedilememektedir. Dolayısıyla 
panel veri setini oluşturan değişkenlerin homojen oldukları görülmektedir.  

Tablo 3. Homojenlik Testi Sonuçları 

  Test istatistiği 
p.değeri 

adj Test istatistiği p. değeri 

-1,445 0,926 -1,694 0,955 

Tablo 2’den hareketle değişkenlerde yatay kesit bağımsızlığına rastlanmaması nedeniyle, 
analizde yatay kesit bağımlılığını göz ardı etmeyen 2. kuşak birim kök testlerinden Smith vd. (2004)’ün 

geliştirdiği t birim kök testi kullanılmıştır. t istatistiği Im, Pesaran ve Shin (IPS, 2003) tarafından 
geliştirilen birinci kuşak testin bootstrap versiyonunu temsil etmektedir. Testin yokluk hipotezi paneli 
oluşturan tüm kesitlerin birim kök taşıdığını, alternatif hipotezi ise en az bir yatay kesitin durağanlığının 
geçerli olduğunu ifade etmektedir. Tablo 4, elektrik, kişi başı gelir ve ihracat serilerine ait birim kök test 
sonuçlarını göstermektedir. 

Tablo 4. Smith vd. (2004) Test Sonuçları 

Değişken t değeri Olasılık değeri 

ELEKTRİK -2,862 0,013 
KBG -3,853 0,005 

İHRACAT -2,314 0,000 

Tablo 4’te sunulan bulgulara göre her üç değişken için hesaplanan t değerlerinin olasılık değerleri 
0.01 anlamlılık seviyesinde anlamlıdır ve seriler durağandır.  

Birim kök sınamasının ardından değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri Dumitrescu ve 
Hurlin (2012) (DH) tarafından ortaya atılan panel nedensellik yaklaşımı aracılığıyla ele alınmıştır. 
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Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik testi, vektör otoregresif modele dayanmakta, paneldeki 
bütün değişkenlerin ortak bir düzeyde durağan olmaları durumunda kullanılmakta ve yatay kesit 
bağımsızlığını varsaymaktadır. Bununla birlikte, Monte Carlo simülasyonları testin yatay kesit 
bağımlılığı şartları altında bile güçlü sonuçlar üretebildiğini göstermektedir (Bayar, 2017).  

Analizlerinde x ve y değişkenleri arasındaki ilişki aşağıda belirtilen doğrusal eşitlikle ele 
alınmaktadır: 

( ) ( )
, , , ,

1 1

K K
k k

i t i i i t k i i t k i t

k k

y y x    

 

      

Eşitlikte bireysel etkilerin zamanla değişmediği, gecikme uzunluğu k’nınpaneli oluşturan tüm 
yatay kesitler için benzer olduğu varsayımları yapılmıştır. Ancak otoregresif parametre �� (�) ve eğim 
katsayısı �� (�) ’nın ise gruplar arasında farklılaşabildiği kabul edilmiştir. DH testine ait hipotezler ise; 

0 : 0iH   1,...,i N   

1 : 0iH   11,...,i N  ve 0i  1 1,...,i N N    

şeklindedir. Bu hipotezler sınanırken Wald istatistiği kullanılmaktadır. Bireysel Wald 

istatistiğinin ortalamasını ifade eden ,
HnC
N TW  istatistiği aşağıdaki formül ile elde edilmektedir (Dumitrescu 

ve Hurlin, 2012): 

, , ,

1

1/ .

N
HnC
N T i T

i
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Testte sıfır hipotezi altında ortalama istatistik ,
HnC
N TW

’nin dağılımı belirlenir. Dağılım belirlenirken 
iki durum ele alınmıştır. Bunlar T ve N’nin sonsuza gittiği asimptotik durum ve T’nin N’den küçük 

olduğu yarı asimptotik durumdur. DH, T ve N’nin sonsuza gittiği asimptotik durumda ,
Hnc
N TZ

 ortalama 

istatistiğinin, T’nin sabit olduğu ( 5 2T K ise) durumda ise yarı asimptotik dağılıma sahip
HnC
NZ

ortalama istatistiğinin kullanılmasını önermiştir. Ortalama istatistikler aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır 
(Dumitrescu ve Hurlin, 2012): 

, ,/ 2 .( ) (0,1)Hnc HnC
N T N TZ N K W K N   ,

2 5 2 3
. . . (0,1)

2 3 2 1

d
HnC HnC
N N T

N

N T K T K
Z W K N

K T K T K 

     
         

  

DH testine ait analiz sonuçları Tablo 5’te yer almaktadır. Sonuçlara göre elektrik tüketiminden 
kişi başı gelirdeki artışa (ekonomik büyüme) doğruve yine elektrik tüketiminden ihracata doğru %1 
anlamlılık seviyesinde tek yönlü nedensellik ilişkilerinin var olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 5. DumitrescuveHurlin (DH) Test Sonuçları 

Yokluk Hipotezi: W-ist. Zbar-ist. Olasılık değeri 
 IHRACAT ELEKTRIK’in Granger Nedeni Değildir 1.48236 -0.01176 0.9906 
 ELEKTRIK IHRACAT’ın Granger Nedeni Değildir 7.24555 9.875083 0.0002 
 KBG ELEKTRIK’in Granger Nedeni Değildir 1.89699 0.26466 0.7913 
 ELEKTRIK KBG’nin Granger Nedeni Değildir 7.56264 10.37644   1.66E-24 

 

 KBG IHRACAT’ın Granger Nedeni Değildir 0.21232 -0.85845 0.3906 
 IHRACAT KBG’nin Granger Nedeni Değildir 1.15372 -0.23085 0.8174 
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4.Sonuç ve Öneriler 

Enerji, temel üretim faktörleri olan emek ve sermaye kadar önemli bir girdidir. Emek gücü ve 
sermayenin kullanımı ile belirli bir seviyeye getirilen üretim, enerji girdisinin de üretim sürecine dahil 
edilmesiyle daha fazla ürün elde edilmesini sağlar. 

Bu çalışmada 2008-2017 dönemi için TR2 Batı Marmara Bölgesinde (Çanakkale, Balıkesir, 
Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) elektrik tüketimi, ihracat ve kişi başı gelirdeki artış (ekonomik büyüme) 
arasındaki nedensel ilişkiler araştırılmıştır. Dumitrescu ve Hurlin (2012)’nın test sonuçlarına göre 
elektrik tüketimi ihracat ve kişi başı gelirin Granger nedenidir. Başka bir ifadeyle, elektrik tüketiminden 
ihracata ve elektrik tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensel ilişkilerin var olduğu 
sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Sonuç olarak birincil enerji kaynaklarının tükenme riskine karşılık ihracat ve kişi başı gelir 
üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılan elektrik enerjisinin özellikle TR2 Bölgesinde planlı 
kullanılması son derece önemlidir. Enerji kıtlığı veya elektrik tüketim düzeyini azaltmaya yönelik 
tasarruf politikaları ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilecektir. Ekonomik büyüme düzeyinin 
enerji yetersizliğinden dolayı negatif yönde etkilenmemesi adına uzun dönemde elektrik arzı altyapısını 
geliştirmeye yönelik yapılacak yatırımlar, enerji güvenliğinin kontrol altına alınması olumlu yönde katkı 
sağlayacaktır (Kutluay Şahin, 2017). 
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Bölgesel Kalkınmada İnsani Gelişmenin Rolü 

Özlem Orhan1 

Özet 

Ülkelerin kalkınma düzeylerinin karşılaştırılmasında kullanılan temel ölçüt kişi başına düşen gelir 
düzeyidir fakat gelir düzeyinin tek ölçüt olarak kullanılması doğru değildir. Bölgesel kalkınma için diğer 
önemli bir husus da insani kalkınmadır. İnsani kalkınma için insan kapasitelerinin en etkin şekilde 
geliştirilmesine ve kullanılmasına yönelik politikalar geliştirilmelidir. Bu çalışmada, insani kalkınma 
düzeyini belirleyebilmek için, çok değişkenli bir istatiksel yöntem olan Temel Bileşenler Analizi 
yöntemi kullanılmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin insani gelişmişlik yapılarının değerlendirilmesi için 
hesaplanan endeks değeri ile yapılan analizin, 2018 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
İnsani Gelişme Endeksi (İGE) ile uyumlu olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: İnsani Kalkınma, Bölgesel Kalkınma, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemi, Ekonomik 
Büyüme. 

JEL Kodları: JEL: C02, JEL: C16, JEL: O15. 

 
The Role of Human Development in Regional Development 

Abstract 

The basic criterion used to compare the development levels of countries is the per capita income 
level, but it is not correct to use the income level as a single criterion. Another important issue for 
regional development is human development. Policies should be developed for the most effective 
development and use of human capacities for human development. In this study, in order to determine 
the level of human development, Principal Component Analysis, a multivariate statistical method, was 
used. The analysis with the index value calculated for the assessment of the human development 
structures of developing countries was found to be consistent with the 2018 United Nations 
Development Program (UNDP) Human Development Index (HDI). 

Key words: Human development, Regional development, A multivariate statistical method, Economic 
growth. 

1. Giriş 

Birleşmiş Milletler Gelişme Programı (UNDP), her yıl insani gelişme raporu sunmaktadır. Bu 
rapor incelenerek, insani gelişme ile ekonomik büyüme arasında nasıl bir ilişki olduğu 
incelenebilmektedir.  Bunun yanısıra, insani gelişmeyi ölçen diğer bir faktör olan insani gelişme indeksi 
Temel Bileşenler analizi yöntemi kullanılarak ve ülkelerin koşulları dikkate alınarak 
hesaplanabilmektedir. 

Ekonomik büyüme ve ekonomik büyümeyi etkileyen durumlarla ilgili çalışmalar literatürde 
önemli rol oynar. Çünkü ekonomik büyüme, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş 
ülkeler için hayati bir meseledir. Ülkelerin ekonomik büyümelerini etkileyen pek çok durum söz 
konusudur, geçmiş yıllarda ekonomiler daha çok sermayelerini kullanarak ekonomilerini büyütmeye 
çalışırken günümüzde sadece sermaye kullanımının yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Ekonomik büyümeyi 
artırmak için beşeri sermaye, yenilik, teknoloji, eğitim, sağlık, finansal piyasalar, demokrasi gibi pek 
çok etkenin de dikkate alınması gerektiği anlaşılmıştır. Bu konulara önem verilmesi gerektiği ve bu 
konularda doğru politikalar uygulanması gerektiği bilinmektedir.  

                                                           
1 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Temel Bilimler Bölümü,  
oorhan@bandirma.edu.tr 
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Ekonomik büyümeyi etkileyen diğer önemli bir faktör de insani gelişme’dir (S. G. Grubaugh, 
2015). Birleşmiş Milletler, her yıl yayınladığı kakınma raporunda, farklı etkenler kullanılarak ülkelerin 
insani gelişme düzeyleri belirlenir. İnsani gelişme düzeyi, toplumların, insani değerlere ve insanların 
temel gereksinimlerine ulaşıp ulaşmadıklarını ortaya koyar. İnsani gelişme düzeyini belirlemek için 
insani gelişmişlik endeksi hesaplanır, insanı gelişme endeksi hesaplanırken toplumların, okullaşma, 
doğumda yaşam beklentisi, sağlık gibi etkenler dikkate alınır. İnsani gelişmişlik endeksi hesaplanarak 
ülkelerin insani gelişme düzeyi düşük, orta, yüksek ve çok yüksek gelişmiş olarak belirlenir. Buradan, 
toplumların yaşam kalitelerinin büyümeye ne derece etki ettiği gözlemlenebilir. 

Bu çalışmada, ekonomik büyüme, insani gelişme ve bahsettiğimiz etkenler altında insani gelişme 
endeksinin nasıl hesaplandığı ele alınılmıştır. İnsani gelişme ile ekonomik büyüme arasında önemli bir 
ilişkinin olduğu görülmüştür. 

2. Ekonomik Büyüme ile İnsani Gelişme arasındaki İlişki 

Ekonomik büyüme, milli gelirin artması yani üretim miktarındaki artış olarak tanımlanır. Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ise bir ülkede üretim miktarında meydana gelen değişiklikleri gösterir. 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki artış ortalama büyüme hızını verir ve ortalama büyüme hızı ile yıllık 
büyüme hızı kullanılarak ekonomik büyüme hesaplanır (A. Ramirez, G. Ranis ve F. Stewart, 1998). 

Ekonomik büyüme hesaplanırken bazı modellemeler kullanılır ve bu modeller, dışsal ekonomik 
büyüme modelleri ve içsel ekonomik büyüme modelleri olarak ikiye ayrılır. Dışsal ekonomik büyüme 
modellerinde, ekonomik büyüme ülkenin iç dinamiklerinden farklı değişkenlerle kurulmaktadır ve 
gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümenin dış borçlanma ile olacağı fikri üzerine inşaa edilmiştir 
(O. Uçan ve E. Koçak, 2018). 

İçsel ekonomik büyüme modellerinde kullanılan değişkenler ise beşeri sermaye ve bilgi 
birikimidir ve içsel büyüme modelleri ekonomik büyümede devletin önemini vurgular. İçsel ekonomik 
büyüme modelinde; nüfus artışı, beşeri sermaye birikimi, teknolojik gelişmeler bağımlı değişkenler ve 
devletin bu büyümedeki etkisi bağımsız değişken olarak alınır (Y. Ercan ve Y. Nihal, 2012). 

3. İnsani Gelişme Endeksi  

İnsani gelişme kavramı; insan kaynaklarının gelişimi, bazı insani değerler ve insanların temel 
gereksinimlerine ulaşması ölçütleri ile değerlendirilmektedir (S. Demir, 2006). İnsani gelişme kavramı, 
ilk olarak 1990 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayınlanan insani 
gelişme raporunda kullanılmıştır. Her yıl yayınlanan raporlarda, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini ortaya 
koyan insani gelişme düzeyleri açıklanmaktadır. Bu raporlardan, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri 
belirlenirken, insani gelişmeye büyük önem verildiği görülebilir. 

İnsani gelişme endeksi, insani gelişmeyi ölçen bir endesktir ve refah seviyesi, sağlık ve eğitim 
düzeyi dikkate alarak hesaplanır. İnsani gelişme endeksinde, refah standardı, bir yaşam için gerekli olan 
kaynaklara ulaşım rahatlığı ile belirlenir (H. G. Doğan ve Z. Gürler, 2013).  Sağlık standardı, sağlıklı ve 
uzun bir hayat ile ve eğitim standardı bilgi edinebilme ölçütü ile ifade edilir (O. Güvenen, 1992). İnsani 
gelişme endeksi hesaplanırken kullanılan değişkenler, sağlık değişkeni, eğitim değişkeni ve gelir 
değişkenidir. Sağlık değişkeni, doğumda beklenen ortalama ömür ile, eğitim değişkeni yetişkinlerde 
okur-yazarlık oranı ve brüt okullaşma oranı ile ve gelir değişkeni gayri safi yurtiçi hasıla’da satın alma 
gücü olarak ifade edilir. 

Bu kriterlere bağlı olarak her ülkeye ait yaşam süresi beklentisi, eğitim ve gayri safi yurtiçi hasıla 
endeksi olmak üzere üç ayrı endeks hesaplandığı anlaşılmaktadır. 
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İnsani gelişme endeksi, gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde ekonomik kriter olarak belirlenen 
refah standardı ve sosyal kriter olarak belirlenen eğitim ve sağlık standartları dikkate alınarak 
hesaplanmaktadır (S. Başar ve M. Eren, 2015). 

Aşağıdaki tabloda, insani gelişme indeksi hesaplanırken kullanılan kriterlerin sınır değerleri 
görülmektedir, bu sınır değerleri Birleşmiş Milletler’in yayınladığı insani gelişme raporundan alınmıştır. 

Tablo 1. İnsani gelişme endeksinin sınır değerleri (Kaynak: Birleşmiş Milletler insani 
gelişme raporu) 

Kriter Maximum Değer Minimum Değer 
Doğumda Yaşam 

Beklentisi(%) 
85 25 

Yetişkin Okuryazarlık Oranı 
(%) 

100 0 

Brüt Okullaşma Oranı (%) 100 0 
Kişi Başına GSYİH ($) (SGP) 40.000 100 

İnsani gelişme endeksi, aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanılmaktadır (D. Dickey ve W. A.  
Fuller, 1981). 

i.Yaşam beklentisi endeksi 

 

n sabiti, bir ülkenin doğumda yaşam beklentisi olmak üzere, 

yaşam beklentisi endeksi =
� − 25

85 − 25
 

şeklinde hesaplanır. 

ii. Eğitim endeksi 

Bu endeks hesaplanırken, yetişkin okur-yazarlık endeksi ile brüt okullaşma endeksi kullanılır, o 
yüzden önce bu endekslerin nasıl hesaplandığını inceleyelim. 

a.Yetişkin okur-yazarlık endeksi 

m sabiti, bir ülkenin yetişkin okur yazar oranını göstermek üzere, yetişkin okur-yazarlık endeksi, 

����ş��� ���� − ������ı� ������� =
� − �

��� − �
 

ile hesaplanır. 

b.Okullaşma oranı endeksi 

r sabiti, bir ülkedeki okul sayısı olmak üzere, okullaşma oranı endeksi, 

������ş�� ����ı ������� =
� − �

��� − �
 

formülü ile hesaplanır. 

Bu iki endeks kullanılarak, eğitim endeksi, 
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�ğ���� ������� =
� ����ş��� ���� − ������ı� ������� + ������ş�� ����ı ������� 

�
 , 

şeklinde elde edilir. 

iii. Refah endeksi 

Y sabiti, kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla’yı göstermek üzere, 

����� ������� =
��� � − ���(���)

���( ��. ���) − ���(���)
 

formülü ile hesaplanır. 

En sonunda, bütün bu hesaplanan endeksler kullanılarak, insani gelişme endeksi, 

��ş�� ���������� ������� + �ğ���� ������� + ����� ������� 

�
 

şeklinde bulunur. 

İnsani gelişme endeksi değeri 0 ile 1 arasında bulunur. Endeks değeri 1’e yaklaştıkça, insani 
gelişmede iyileşme görülür.  

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan insani gelişme raporuna göre, endeks puanı 0.800-1.000 
arasında olan ülkeler, yüksek düzeyde insani gelişmeye sahip ülkeler; endeks puanı 0.500-0.799 olan 
ülkeler, orta düzeyde insani gelişmeye sahip ülkeler; endeks puanı 0.000-0.499 olan ülkeler, düşük 
düzeyde insani gelişmeye sahip ülkeler olarak adlandırılır. 

Şimdi Birleşmiş Milletlerin yayınladığı insani gelişme raporunda yer alan, gelişmekte olan bazı 
ülkelerin insani gelişme endekslerini inceleyelim: 

Tablo 2. Birleşmiş Milletler’in yayınladığı insani gelişme raporunda yer alan gelişmekte 
olan ülkelerin endeksleri (Kaynak: Birleşmiş Milletler insani gelişme raporu) 

Ülkeler İnsani gelişme 
endeksi 

Gayri safi yurtiçi 
hasıla endeksi 

Eğitim endeksi Yaşam Beklentisi 
endeksi 

Türkiye 0,679 0,498 0,405 0,690 
Kıbrıs  

 
0,810 0,650 0,626 0,901 

Kazakistan 0,714 0,525 0,753 0,585 
Azerbaycan 0,713 0,586 0,646 0,613 

 
Kırgızistan 0,598 0,357 0,611 0,601 

 
Çin 0,663 0,454 0,453 0,698 

 
Portekiz 0,795 0,575 0,670 0,891 

 
Arjantin 0,775 0,460 0,672  

 
0,790 

Mısır 0,620 0,465 0,304 0,641 
 

Bazı ülkelerin insani gelişme endeksleri, Tablo 2’de görülmektedir. Birleşmiş Milletler insani 
gelişme raporu (2010)’a göre, seçilen gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek düzeyde insani gelişme 
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gösteren ülke Kıbrıs’tır. Türkiye’de dahil olmak diğer ülkelerin, orta düzeyde insani gelişme gösterdiği 
görülmektedir.  

4. Sonuç 

Her yıl Birleşmiş Milletler Gelişme Programı (UNDP) tarafından yayınlanan insani gelişme 
raporunda ülkelerin gelişmişlik düzeyleri hakkında bilgi verilip, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri 
karşılaştırılabilmektedir. Eğitim, sağlık, kaliteli bir yaşam gibi etkenler göz önüne alınarak, az gelişmiş 
olan ülkelerin neden az geliştiği ya da çok yüksek insani gelişmişlik düzeyine sahip olan ülkelerin nasıl 
bu düzeye ulaşabildikleri anlaşılabilir. 

 Gelişmeyi etkileyen nedenlerin araştırılıp, çözüm üretilebilmesi için sadece ekonomik büyümeyi 
dikkate almak yeterli değildir. Ekonomik büyümeyi etkileyen tek neden de insani gelişme değildir, 
birçok farklı etken vardır. Kişi başına düşen gelir tek başına insani gelişmeyi artırmaz; eğitim, sağlık, 
yaşama refahı, adalet, eşitlik gibi etkenlerde insani gelişmenin artmasını önemli derecede etkiler. 

Bu çalışmada insani gelişme kavramı ele alnımış, bu kavramın hangi etkenlere bağlı olduğu 
incelenmiş, ekonomik büyüme ile arasında nasıl bir ilişki olduğu ele alınılmıştır. Daha sonrasında, insani 
gelişme endeksi’nin nasıl hesaplandığı araştırılmış ve Birleşmiş Milletler’in yayınladığı insani gelişme 
raporunda yer alan gelişmekte olan bazı ülkeler seçilip, bunların insani gelişme endeksleri ve bu endeksi 
etkileyen diğer endeksler incelenilmiştir. 

Referanslar  

Başar, S.  ve Eren, M. (2015).  “Ülkelerin insani gelişmişlik endeksi değişkenlerine göre etkilerinin 
incelenmesi”, International Conference On Eurasian Economies, Sessions 6E: Kalkınma I, 846-
854 

Demir, S. (2006). “Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, İnsani Gelişme Endeksi ve Türkiye Açısında 
Bir Değerlendirme”, DPT. Ankara. 

Dickey, D.  ve Fuller, W. A. (1981). “Likelihood Ratio Statistics for Auto regressive Time Series with 
a UnitRoot”, Econometrica, 49(4). 

Doğan, H. G.  ve Gürler, Z. (2013). “Türkiye’nin insani gelişme endeksinin analitik olarak 
değerlendirilmesi”, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(2), 69- 76. 

Ercan, Y.  ve Nihal, Y. (2002). “İçsel Büyüme Teorisi: Genel Bir Bakış”, Planlama Dergisi, Özel Sayı, 
DPT’nin Kuruluşunun 42. Yılı, ss. 129-138. 

Grubaugh, S. G.  (2015). “Economic Growth and Growth in Human Development”, Applied 
Econometric sand International Development 15 (2), 5-16. 

Güvenen, O. (1992). “Bir istatistikçi gözüyle: insanca gelişme raporu”, İnsanca Gelişme Birinci Türkiye 
Konferansı [Rapor], UNDP, Ankara, 7-8 Eylül 

Ramirez, A., Ranis, G. and Stewart, F. (1998). Economic Growth and Human Development, QEH 
Working Paper Series-QEHWPS18 Number 18. 

Uçan, O. ve Koçak, E. (2018). “İnsani gelişme endeksi ile büyüme ilişkisi: Pedroni eş bütünleşme 
örneği”, Journal of Politics, Economy and Management, 1(2), 55–61.



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

209 
 

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Kapsamındaki Ekonomik Hedeflerin Bandırma’ya 
Olası Etkileri 

Araş. Gör. Hüseyin GÜVENOĞLU1, Araş. Gör. Dr. Musa BAYIR2 

Özet 

Ülke ve bölgelere yönelik yapılan planlara ilişkin alınan kararlara uygun olarak tarım, sanayi, 
turizm, ulaşım, konut gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen planlara çevre düzeni 
planı denilmektedir. Ülkemizde çevre düzeni planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanmaktadır. 
İstatistiki bölge birimleri sınıflandırmasına göre belirlenen planlama bölgeleri farklı ölçeklerde çevre 
düzeni planı kapsamında değerlendirilmektedir. Söz konusu çevre düzeni planlarından biri de 1/100.000 
Ölçekli Çevre Düzeni Planı’dır. 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı kapsamında tarım, sanayi, turizm, 
madencilik alanları gibi ekonominin birçok alanında hedefler yer almaktadır. Bu çalışmada 1/100.000 
ölçekli çevre düzeni planı kapsamında ekonomiye yönelik belirlenen hedeflerin Bandırma bölgesindeki 
olası etkileriyle ilgili bir değerlendirme yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çevre Düzeni Planı, Bölgesel Kalkınma, Bandırma. 

Jel Sınıflandırması: O10, O13, O18   

 

Possible Effects of Economic Targets Within the Scope of 1/100.000 Scale Environmental Order 
Plan on Bandırma 

Abstract 

Plans that determine settlement and land usage decisions such as agriculture, industry, tourism, 
transportation, housing in accordance with the decisions taken for the plans made for countries and 
regions are called environmental order plan. In our country, the environmental order plan is prepared by 
the Ministry of Environment and Urbanization. Planning regions, which are determined according to the 
classification of statistical regional units, are evaluated within the scope of environmental order plan at 
different scales. One of these environmental order plans is the 1/100.000 scale environmental order plan. 
Within the scope of the 1/100.000 scale environmental order plan, there are targets in many areas of the 
economy such as agriculture, industry, tourism and mining. In this study, an evaluation is made about 
the possible effects of economic targets, within the scope of 1/100.000 scale environmental order plan, 
on Bandırma. 

Keywords: Environmental Order Plan, Regional Development, Bandırma. 

JEL Classification: O10, O13, O18   

1.Giriş 

22 Eylül 2002 tarihli 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ülkemizde “Avrupa Birliği 
Bölgesel İstatistik Sistemi (NUTS)” (NUTS=Nomenclature of Territorial Units for Statistics) adıyla 
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması yapılmıştır. Söz konusu sınıflandırmanın yapılmasındaki 
amaç, bölgesel istatistiki verilerin toplanması, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, 
bölgesel politikaların kapsamının belirlenmesi ve NUTS’a uygun mukayese edilebilir bir istatistiki veri 
tabanının oluşturulmasıdır. Söz konusu sınıflandırmada ülkemizde “Düzey 1”, “Düzey 2” ve “Düzey 3” 
adıyla istatistiki bölgeler oluşturulmuştur. Düzey 3 istatistiki bölge birimi 81 adet ili kapsamaktadır. Her 

                                                           
1 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İİBF, İktisat, hguvenoglu@bandirma.edu.tr 
2 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İİBF, İktisat, musa.bayir@gmail.com 
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ilin kapsamış olduğu coğrafi alan bir “istatistiki bölge birimi” olarak kabul edilmiştir. Düzey 2’ler “alt 
istatistik bölgeleri” olarak nitelendirilmekte ve merkez seçilen bir ilin adı altında birbirine komşu olan 
bir ya da daha fazla ilin birleşmesi (Düzey 3’lerin birleşmesi) sonucunda oluşturulmuştur. Türkiye alt 
istatistiki bölgeleri kapsamında (Düzey 2’ye göre) 26 bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler sırasıyla; İstanbul, 
Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, 
Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, 
Şanlıurfa, ve Mardin şeklinde sıralanmaktadır.  Düzey 1’ler “büyük istatistik bölgeleri” olarak 
isimlendirilmekte ve alt istatistik bölgelerinin birleşmesi (Düzey 2’lerin birleşmesi) sonucu 
oluşturulmuştur. Türkiye büyük istatistik bölgeleri kapsamında (Düzey 1’e göre) 12 bölgeye ayrılmıştır. 
Bu bölgeler sırasıyla; İstanbul, Batı Marmara, Ege, Doğu Marmara, Batı Anadolu, Akdeniz, Orta 
Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu 
Anadolu şeklinde sıralanmaktadır (Özçağlar, 2003: 11).   

Ülkemizde, bölgelerarasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgelerarası eşitsizliklerin 
giderilmesi ve bölgeler arası kutuplaşmaların önlenmesi her zaman önem taşımış ve söz konusu olgulara 
yönelik kalkınma planları oluşturulmuştur. Hükümetlerin hedefleri arasında da bu kalkınma planları 
yerini almıştır. Kalkınma planları, bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınmasını bütün yönleriyle ele 
almakta ve detaylı analizleri ve çözüm önerilerini kapsamaktadır. Günümüzde ülkeler ekonomik ve 
toplumsal gelişmelere yön vermek için bölgesel gelişme politikalarına ve kalkınma planlarına önem 
vermektedirler. Bölge planları bir yandan bölgesel boyutlu faaliyetlerde bulunmak diğer yandan da 
yereldeki bilgilerin ulusal planlara iletilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bölge planları ayrıca ulusal 
boyutlu kalkınma hedeflerinin yerel planlara yansıtılmasına yardımcı olmaktadır. Bölgesel gelişmeye 
yönelik hazırlanan planlar ayrıca toplumsal, ekonomik ve fiziksel planlama faaliyetleri arasında 
koordinasyonu sağlamada uygun planlama araçları olarak görülmektedir. Ulusal düzeyde uygulamaya 
konulan politikaların yereldeki sorunlara çözüm olmasında ve yerelde faaliyete geçirilmesinde bölge 
planları etkili olmaktadır (Sert, 2012: 100). 

Bölgelerin sosyo-ekonomik açıdan kalkınmasına yönelik hazırlanan kalkınma planlarında 
belirlenmiş olan ana hedeflere ulaşılma sürecinde Çevre Düzeni Planları da önemli rol oynamaktadırlar. 
Çevre düzeni planları, planlama bölgelerinde doğal, kültürel, ekolojik değerlerin korunması ve 
kullanılması yanında mekânsal düzenlemeleri içeren, sanayi, tarım, turizm ve hizmet sektörlerine 
yönelik hedefleri kapsayan bölgenin genel olarak sosyo-kültürel ve ekonomik olarak korunmasına ve 
kalkınmasına katkı sağlayacak planlar olarak nitelendirilmektedir. Ülkemizde belirlenen planlama 
bölgelerinde çeşitli ölçeklerde hazırlanan çevre düzeni planları kullanılmaktadır.  

İstatistiki bölge birimleri sınıflandırması çerçevesinde ülkemiz alt istatistiki bölgeleri kapsamında 
(Düzey 2’ye göre) 26 bölgeye ayrılmış ve bu bölgelerden biri de TR22 Bölgesi olarak da nitelendirilen 
Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan alt istatistiki bölgesidir. Balıkesir ve Çanakkale illerini 
kapsayan planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı kapsamında değerlendirilmektedir. 
1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı ülkemizde 19 Planlama Bölgesi (61 İl) ile Amasya ve Kilis İline 
yönelik olarak oluşturulmuştur.3 Bu çalışmada 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı kapsamında 
belirlenen ekonomik hedeflerin TR22 Bölgesi içinde yer alan Bandırma’ya olası etkilerinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünü 
oluşturan giriş kısmında istatistiki bölge birimlerine ilişkin bilgiler ile kalkınma planlarının ve çevre 
düzeni planlarının amacına yönelik bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde çevre düzeni planının kapsamı 
ve içeriğine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Üçüncü bölümde 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının 
amacına ve kapsamına yönelik bilgiler sunulmuş, söz konusu plan kapsamındaki ekonomik hedeflerle 

                                                           
3Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır, Amasya, Antalya-Burdur-Isparta, Ardahan-Kars-Iğdır-Ağrı, Aydın Muğla-Denizli, 
Balıkesir-Çanakkale, Erzurum-Erzincan-Bayburt, İzmir-Manisa, Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray, Kilis, Konya-Karaman, 
Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli ,Mardin-Batman-Siirt-Şırnak-Hakkari. Mersin-Adana, Muş-Bitlis-Van, Ordu-Trabzon-Rize-
Giresun-Gümüşhane-Artvin, Samsun-Çorum-Tokat, Sinop-Kastamonu-Çankırı, Tekirdağ-Kırklareli-Edirne (Trakya Alt 
bölgesi Ergene Havzası), Yozgat-Sivas-Kayseri, Zonguldak-Bartın-Karabük’tür. 
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ilgili açıklamalarda bulunulmuş daha sonra 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı kapsamında belirlenen 
ekonomik hedeflerin Bandırma’ya olası etkileri değerlendirilmiştir. Dördüncü ve son bölümü ise 
çalışmanın sonuç kısmı oluşturmaktadır.  

2. Çevre Düzeni Planı4 

1985 yılında 3194 kanun numarasıyla yürürlüğe giren Plan Yapımına Ait Esaslara Dair 
Yönetmelikte, 2001 yılında oldukça kapsamlı bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemede çevre düzeni 
planlarına yönelik tanım, içerik, ölçek boyutuna, yapım ve onayı ile ilgili ayrıntılı ve kapsamlı 
açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre, çevre düzeni planı, “Konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi 
sektörler ile kentsel-kırsal yapı ve gelişme ile doğal ve kültürel değerler arasında koruma-kullanma 
dengesini sağlayan ve arazi kullanım kararlarını belirleyen yönetsel, mekânsal ve işlevsel bütünlük 
gösteren sınırlar içinde, varsa bölge planı kararlarına uygun olarak yapılan, idareler arası koordinasyon 
esaslarını belirleyen, 1/25.000, 1/50.000, 1/100.000 veya 1/200.000 ölçekte hazırlanan, plan notları ve 
raporuyla bir bütün olan plan” şeklinde tanımlanmıştır. 

Söz konusu Yönetmeliğin 5. Maddesinde çevre düzeni planıyla ilgili detaylı bilgiler verilmiştir. 
Buna göre, “Çevre düzeni planları, varsa bölge planı esas alınarak yapılır. Çevre düzeni planlarının 
hazırlanması sürecinde, planlanacak alan ve yakın çevresindeki alanlarda aşağıda genel başlıklar halinde 
belirtilen konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veriler elde edilir”. 

 Planlama alanının konumu ile ilgili bilgiler, 
 Yönetim yapısı, idari bölünüş, sınırlar, 
 Fiziksel yapı ve mevcut arazi kullanımı, 
  Çevresel değerler ve koruma alanları, 
  Afet verileri, afete maruz alanlar, yerleşmeler ve özellikleri, 
  Planlama alanı ile ilgili demografik, sosyal, ekonomik, kültürel, tarihi vb. bilgiler, 
 Ulaşım ve enerji dahil teknik altyapı, 
 Sektörel yapı, 
 Askeri alanlar, 
 Mülkiyet yapısı, 
 Yerleşmelerle ilgili yerel özellikler, 
 Planlama alanının özelliğine göre diğer konular. 

“Çevre düzeni planı yapılacak alan ve yakın çevresinin bir bütünlük içinde ele alınması ve 
değerlendirilmesi için eşik analizi, yerinde yapılan incelemeler gibi fiziksel çalışmalarla birlikte, 
bilimsel tekniklere ve yöntemlere dayalı, yeterli nitelikte ve kapsamda ekonomik, sosyal, kültürel, 
politik, tarihi, sektörel ve teknolojik araştırmalar yapılır, ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri 
alınır ve değerlendirilir. Çevre düzeni planı kararları, yapılan inceleme, araştırma sonuçları ve görüşler 
değerlendirilerek oluşturulur. Plan raporunda, yapılan tüm inceleme ve araştırmalar, alınan görüş ve 
öneriler ve yapılan değerlendirmelerle birlikte, planın gerçekleştirilmesini sağlayacak uygulama 
araçları, kurumsal yapı ve denetim konularına dair ilkeler de yer alır”. 

Aynı Yönetmeliğin 6. Maddesinde çevre düzeni planının kapsam ve içeriğine ilişkin bazı esaslar 
belirtilmiştir. 

 Yerleşilebilirlik ilkesi ve taşıma kapasitesi göz önünde bulundurularak koruma kullanma 
dengesinin sağlanması, 

 Makro ölçekte nüfus dağılımı ve yoğunluk kararlarının verilmesi, 
 Kısıtlı doğal kaynakların, artan yerleşik nüfusun ekonomik ve sosyal yapısını güçlendirerek, 

gereksinimlerini karşılayacak biçimde kullanılmasının sağlanması, 

                                                           
4 Çalışmanın bu bölümü oluşturulurken, “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik (17.03.2001). T.C. Resmi Gazete (Sayı: 
24345” ve “Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik (11.11.2008). T.C. Resmi Gazete (Sayı: 27051)” den  yararlanılmıştır. 
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 Doğal, tarihi, kültürel çevre değerlerinin korunması, 
 Tarım alanlarının, sit alanlarının, orman alanlarının, özel çevre koruma alanlarının, ekolojik 

açıdan korunması gerekli alanların, sulak alanların, uluslararası sözleşmelere konu alanların, 
kıyı alanlarının ve benzeri alanların, ilgili mevzuatta öngörülen kurallar çerçevesinde kullanımı 
ve korunması, 

 Yatırımların koordineli olarak kullanıma sunulması, 
 Planlama sürecinin analiz, araştırma ve sentez aşamalarında, yönetmelikte belirlenen konularda 

yapılan çalışmaların ve toplanan değişik sınıf ve türdeki verilerin planlama kararlarının 
oluşumunda etkin kullanımı, 

 Afete maruz bölge, yerleşme ve alanlardaki afet risklerinin belirlenmesi ve bu risklerin plan 
kararlarında dikkate alınması, 

 Alt ölçekli planlamaya veri teşkil edecek politikaların oluşturulması. 

11 Kasım 2008 tarihinde 27051 sayılı numarayla Resmi Gazete’de yayınlanan Çevre Düzeni 
Planlarına Dair Yönetmeliğin amacı madde 1’de, “ülkemizin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel 
zenginliğin korunarak kalkınma planları ve varsa bölge planları temel alınarak, ekonomik kararlarla 
ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkan veren, genel arazi kullanım kararları ile bunlara 
ilişkin strateji ve politikaları oluşturmak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla nazım ve uygulama imar 
planlarına esas teşkil etmek üzere bölge ve havza bazında 1/50.000-1/100.000 ölçekteki çevre düzeni 
planlarının hazırlanmasına, hazırlattırılmasına, onaylanmasına, izlenmesine, denetlenmesine ve bu 
planlar üzerinde yapılacak değişikliklere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir” şeklinde belirtilmiştir. 

11 Kasım 2008 tarihinde 27051 sayılı numarayla Resmi Gazete’de yayınlanan Çevre Düzeni 
Planlarına Dair Yönetmeliğin 5. Maddesinde Çevre Düzeni Planının Nitelikleri belirtilmiştir. Bu 
doğrultuda çevre düzeni planı; 

 Kalkınma planları ve varsa bölge planlarını temel alarak rasyonel doğal kaynak kullanımını 
sağlayan, 

 Kirliliğin oluşmadan önce önlenebilmesi, sağlıklı çevrenin oluşturulmasına yönelik hedef, ilke, 
strateji ve politikaları ve bunu sağlayacak arazi kullanım kararlarını belirleyen, 

 Tarihi, kültürel ve doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik genel hedefleri, ilkeleri, 
stratejiyi ve politikaları belirleyen, 

 Karar ve hükümleriyle alt ölçekli planları yönlendiren, 

 Plan kararları açısından ekosistem bütünlüğü, arazi kullanım sürekliliğini sağlayan, 

 Planlamaya temel oluşturan verilerin farklılığından dolayı farklı mesleklerden uzmanların fiili 
katılımı ile hazırlanan, 

 Planlama sürecinin her aşamasında bir önceki aşamalara geri dönerek değerlendirilmelerin 
yapılabildiği geri beslemeli sürece sahip olan, 

 Karşılaştırılabilir, değerlendirilebilir, sorgulanabilir, geliştirilebilir ve güncellenebilir standart 
veri tabanına sahip olan, 

 Sürdürülebilir kalkınma amacına uygun olarak ekolojik ve ekonomik kararların bir arada 
düşünülmesini sağlamak üzere, korunması gereken alanlara ilişkin politika ve stratejileri 
belirleyen, 

üst ölçekli plan niteliğini taşır. 
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3. Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı5 

3.1. Planın Amacı ve Kapsamı 

"Balıkesir - Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı" 644 sayılı Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.Maddesi 
uyarınca, Bakanlık Makamı'nın 20/08/2014 tarihli ve 13549 sayılı Olur'u ile onaylanmıştır (T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, 2019). Daha sonraki süreçte planla ilgili değişiklikler yapılmış ve yapılmaya da 
devam etmektedir. 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yer alan Mekânsal Planlama Genel 
Müdürlüğü’nün Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesine ilişkin hazırlamış olduğu 1/100.000 Ölçekli 
Çevre Düzeni Planının vizyonu, amacı ve kapsamına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi yönelik hazırlanan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni 
Planının vizyonu; “Coğrafi konumu açısından erişilebilirlik ve önemli metropollere olan yakınlık 
avantajını, yüksek altyapı olanaklarını, zengin tarımsal ürün-sanayi ve turizm potansiyeli ile 
birleştirebilen, aynı zamanda bölgesine ve yurtdışına da hizmet veren bir planlama bölgesi” şeklinde 
belirlenmiştir. 

Balıkesir - Çanakkale Planlama Bölgesine yönelik hazırlanan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni 
Planının amacı; “2040 yılı hedef alınarak, Balıkesir ve Çanakkale İl sınırları içinde; koruma - kullanma 
dengesinin kurulması, koruma öncelikli alanları tehdit eder nitelikte kentleşme ve sanayileşmenin 
önlenerek kentsel ve kırsal gelişmelerin sağlıklı bir şekilde yönlendirilerek kontrol altına alınması, tarım 
arazilerinin amaç dışı kullanımının önlenmesi, hassas alanların (kıyılar, ormanlar, içme ve kullanma 
suyu havzaları, doğal, kültürel ve tarihsel değerler, milli parklar, tabiat parkları vb.) korunması, ülke ve 
hedefler doğrultusunda bölgenin sahip olduğu yerel potansiyel ve kaynakların değerlendirilmesi, 
ekolojik dengeyi olumsuz etkileyecek yaklaşımların engellenmesi, doğal ve çevresel değerlerin 
korunmasını sağlayacak yatırımları ve gelişmenin elde edilen veriler doğrultusunda eşik sentezine 
uygun olarak doğru alanlara yönlendirecek şekilde gelişmenin yönlendirilmesi ile mevcut kullanımların 
bu plan strateji ve politikalarına uygun gelişimini sağlamaktır” şeklinde belirtilmiştir.  

Balıkesir - Çanakkale Planlama Bölgesine yönelik hazırlanan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni 
Planı, Balıkesir ve Çanakkale il sınırlarının tamamını çevreleyen 24.227 km² lik bir büyüklüğe sahip 
planlama bölgesini kapsamaktadır. Söz konusu plan, planlama bölgesine yönelik mekânsal kararları, 
hedefleri ve politikaları içermektedir. Plan kapsamında çevresel, ekonomik, sosyal ve mekânsal hedefler 
belirlenmiştir. Biz çalışmamızın konusu doğrultusunda plan kapsamında belirlenen ekonomik hedefler 
üzerinde duracağız. 

3.2. Plana Yönelik Ekonomik Hedefler 

1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı kapsamında tarım, sanayi, turizm, madencilik alanları gibi 
ekonominin birçok alanında hedefler yer almaktadır. 

a)Tarım Alanındaki Hedefler: Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi yönelik hazırlanan 
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında yer alan tarım alanındaki hedeflere ilişkin başlıklar 
şunlardır: 

 Çevresel değerleri göz önünde bulundurarak, tarımsal bölgeleri korumak ve geliştirmek, 
 Çevresel değerleri göz önünde bulundurarak, hayvancılık faaliyetlerini geliştirmek, 
 Planlama bölgesinde yer alan balıkçılık ve su ürünleri üretimini geliştirmek, 

                                                           
5 Çalışmanın bu bölümü oluşturulurken T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yer alan Mekânsal Planlama Genel 
Müdürlüğü’nün Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesine ilişkin hazırlamış olduğu 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 
Plan Hazırlama Raporu’ndan yararlanılmıştır. 
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 Kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek, sürdürmek ve istihdamda sürekliliği sağlamak, 
 Tarımsal sektörde üretimde ve istihdamda sürekliliği sağlamak, 
 Tarımsal sektörlerle diğer tarım dışı sektörler arasında entegrasyonu sağlamak, 
 Tarımsal potansiyelin etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak. 

b) Sanayi Alanındaki Hedefler: Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi yönelik hazırlanan 
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında yer alan sanayi alanındaki hedeflere ilişkin başlıklar 
şunlardır: 

 Sanayi alanlarının çeşitli bölgelere yayılmasını önlemek için yeni yatırımların organize sanayi 
bölgesi (OSB) içerisinde yapılmasını teşvik etmek,   

 Bilgi ve teknolojinin gelişmesine imkân sağlayan sanayi alanındaki yatırımları desteklemek,  
 Çevreye yönelik belirlenen hedefleri göz önünde bulundurarak ilgili alt sektörlere yönelik 

faaliyetleri desteklemek, 
 Küçük ve orta ölçekli yatırımları desteklemek, 
 Devletin, sivil toplum örgütlerinin, özel sektörün ve üniversitelerin işbirliğinde AR-GE 

faaliyetlerini ve teknolojik gelişmeleri gerçekleştirmek, 
 Ham, yarı mamul ve mamul üretiminin yapıldığı sektörlere dayalı gelişmiş ve geliştirilebilecek 

sektörlere yönelik yatırımları desteklemek. 

c) Turizm Alanındaki Hedefler: Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesine yönelik hazırlanan 
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında yer alan turizm alanındaki hedeflere ilişkin başlıklar 
şunlardır: 

 Turizm sezonunun uzatılmasını sağlayacak mekânsal ve stratejik plan kararlarını geliştirmek,  
 Turizmde tesis anlayışında niteliğin yaygınlaştırılması, 
 Ekolojik, kültürel, agro vb. alternatif turizm çeşitlerini geliştirmek,  
 Turizmi geliştirmek ve yaygınlaştırmak için Türkiye Turizm Strateji ve Doğa Turizm Master 

Planı gibi çalışmaları ve yaklaşımları örnek almak. 

d) Madencilik Alanındaki Hedefler: Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi yönelik hazırlanan 
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında yer alan madencilik alanındaki hedeflere ilişkin 
başlıklar şunlardır: 

 Madenin çıkarılıp işletilmesine kadar olan süreçte çevreye zarar verecek faaliyetleri önlemek, 
 Kaliteli maden türevlerini çıkarmak ve plan bölgesinde işletilmesine ilişkin planda yer alan 

kararları geliştirmek, 
 Çıkarılan madenler sonucunda tükenen rezervleri ya da farklı nedenlere bağlı olarak atıl 

durumda kalan maden alanlarını çevreye geri kazandırmak, 
 Madenlerin çıkarılmasında ve işletilmesinde yeni ve çevre dostu teknolojilerin kullanımını 

sağlamak. 

3.3. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Kapsamındaki Ekonomik Hedeflerin 
Bandırma’ya Olası Etkileri 

Güney Marmara bölümünde yer alan Bandırma; bir ticaret, sanayi, liman ve tarım kenti olarak 
dikkat çekmektedir. Bandırma, çevresinde yer alan İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyük merkezlere 
ortalama iki saatlik mesafede yer alan, İstanbul’un Marmara ve Ege bölgeleriyle bağlantı yolu üzerinde 
bulunan önemli jeopolitik konuma sahip bir kenttir. Bandırma’nın kara, deniz ve demir yolu gibi çok 
yönlü ulaşım imkânlarına ve verimli tarım alanlarına sahip olması yanında sanayi alanında önemli 
sektörlere ev sahipliği yapması kentin bölge içinde önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. 
Bandırma’da faaliyet gösteren Eti Maden Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları, Etibank Boraks Fabrikası, 
Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları ve Etibank Sülfürik Asit Fabrikaları bölgede sanayinin 
gelişmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Bölgede bulunan mermer ve taş işletmeciliği gibi sektörlerde 
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faaliyet gösteren tesislerde sanayi sektörüne katkı sunmaktadırlar. Bandırma’nın, Marmara Bölgesi’nde 
İstanbul Limanı’ndan sonra en işlek limana sahip olması kentin ticaret alanında gelişmesine önemli 
katkılar sağlamaktadır. Bandırma bir sanayi ve ticaret kenti olmasının yanında tarım kenti olarak da ön 
plana çıkmaktadır. Özellikle 1980’li yıllardan sonra Bandırma’da sanayi yatırımlarının gıda sektörüne 
yöneldiği görülmektedir. Genel olarak bölgede; un, gübre, çırçır, yem, bitkisel yağ, etlik piliç, damızlık 
civciv, yumurta, salça, dondurulmuş su ürünleri gibi gıda ve kimyasal alanlarda faaliyet gösteren 
işletmeler yer almaktadır. Ayrıca Bandırma’da 1997’de 50 parsellik alana (150 hektar) organize sanayi 
bölgesi (OSB) inşa edilmiştir. 50 parselin tamamı tahsis edilmiştir. Doluluk oranı %100’e ulaştığı için 
205 hektarlık yeni bir alan OSB olarak tahsis edilmiştir. OSB’de yer alan tüm işletmelerin faaliyete 
geçmesi sonucunda OSB’nin önemli bir istihdam alanı oluşturacağı düşünülmektedir. Bandırma 
OSB’nin Anadolu’nun çeşitli merkezlerinden ihraç edilmek üzere toplanan malların Bandırma Limanı 
üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması projesi olarak bilinen Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonu’na 
(BALO) ortak olması Bandırma OSB’yi demiryolu ile Bandırma Limanı’na bağlayacaktır. Bu durumun 
bölgede önemli bir lojistik gücün oluşmasına ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağı 
öngörülmektedir (Bandırma Ticaret Odası Stratejik Plan, 2018: 5; Erçakar ve Güvenoğlu, 2018: 75-76). 

Bandırma’nın yukarıda belirtilen mevcut yapısı Bandırma’nın, Balıkesir-Çanakkale Planlama 
Bölgesine yönelik hazırlanan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında bir sanayi bölgesi olmasında etkili 
olmuştur. Söz konusu plan bölgesinin en önemli kentleri Balıkesir ve Çanakkale illeri ile Balıkesir’in 
Bandırma ve Edremit ilçeleri şeklinde belirlenmiştir. Plan bölgesi kapsamında Balıkesir ve Çanakkale 
hizmet bölgesi, Bandırma sanayi bölgesi ve Edremit turizm bölgesi olarak belirlenmiştir. 

Şekil 1. Balıkesir ve Çanakkale Planlama Bölgesi 

 

Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesine yönelik hazırlanan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni 
planında tarımsal üretime ve sanayiye, enerjiye, maden ürünlerinin çıkarılması ve işletilmesine, sanayi 
ve depolamaya, ulaşıma, lojistiğe, turizme, ulaşım ve teknik alt yapı sektörlerinin geliştirilmesine ilişkin 
stratejiler oluşturulmuştur. Bu doğrultuda da özellikle tarım, sanayi, ulaşım, lojistik, madencilik, enerji 
ve turizm alanlarında hedefler belirlenmiştir. Belirlenen bu ekonomik hedefler doğrultusunda plan 
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çerçevesinde sektörel gelişim bölgeleri, sektörel gelişim koridorları, sektörel gelişim aksları, lojistik 
bölgeleri şeklinde belli bölgeler oluşturulmuştur.  

Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesine yönelik hazırlanan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı 
kapsamında; 

Belirlenen sektörel gelişim bölgeleri şunlardır: 

 Balıkesir 
 Çanakkale 
 Bandırma  
 Edremit  

Belirlenen sektörel gelişim koridorları şunlardır: 

 Çanakkale-Lâpseki-Karabiga 
 Biga-Karabiga 
 Bandırma-Gönen 
 Balıkesir-Bigadiç  

Yatırımların doğru yönlendirilmesi için belirlenen sektörel gelişim aksları şunlardır: 

 Balıkesir- Susurluk Tarımsal Sanayi Öncelikli Olmak Üzere Sanayi Gelişim Aksı  
 Bandırma -  Biga Sanayi Gelişim Aksı   
 Biga Lâpseki Tarımsal Sanayi Öncelikli Olmak Üzere Sınırlı Düzeyde Sanayi Gelişim Aksı  
 Edremit Körfezi ve Güney Çanakkale Nitelikli Turizm ve Çeşitlendirilmiş Turizm Gelişim Aksı 
 Bandırma - Edremit Aksı; Eko - Agro ve Sağlık Turizmi Gelişim Aksı  

Planlama kapsamında yer alan mevcut ve önerilen lojistik bölgeleri şunlardır: 

 Balıkesir İl merkezinde Gökköy Lojistik Merkezi (mevcut)   
 Güney Bandırma Lojistik Bölgesi   
 Lâpseki Lojistik Bölgesi 
 Savaştepe Lojistik Bölgesi 
 Susurluk Lojistik Bölgesi 

Görüldüğü gibi Bandırma, Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesine yönelik hazırlanan 1/100.000 
ölçekli çevre düzeni planı kapsamında belirlenen ekonomik hedefler doğrultusunda oluşturulan bu 
bölgeler içerisinde yer almaktadır. Bu durum Bandırma’nın söz konusu plan kapsamında belirlenen 
ekonomik hedeflerin bir parçası olduğunu ve bu hedeflerden etkileneceğini göstermektedir. Nitekim 
plan kapsamında belirlenen hedefler sonucunda Bandırma’da çevre bilinci çerçevesinde tarımsal 
faaliyetlerde bulunulacağına böylelikle tarım alanlarının daha etkin ve verimli kullanılacağına, tarımsal 
faaliyetlerin yol açacağı negatif dışsallığın azaltılacağına, teknolojiden tarımsal faaliyetlerde en iyi 
şekilde yararlanılmasına, tarımsal üründe markalaşmanın geliştirilmesine yönelik geliştirilen 
stratejilerin Bandırma’nın verimli tarım arazilerinden daha fazla yararlanılmasına ve tarımın bölge 
ekonomisindeki katma değerinin artmasına katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Plan kapsamında tarım 
sektörünün bir alt dalı olan hayvancılık sektöründe organize tarım ve hayvancılık bölgelerinin 
oluşturulmasına ilişkin belirlenen hedeflerin de bölge ekonomisine katkıda bulunacağını söyleyebiliriz. 
Plan kapsamında balıkçılık ve su ürünleri üretimine yönelik üretim alanlarındaki kapasitenin artırılması, 
avlanma ve barınmaya ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde yapılacak faaliyetler şeklinde belirlenen 
hedeflerin de denize kıyısı olan Bandırma bölgesini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Plan 
kapsamında belirlenen bu hedeflerin Bandırma’da tarımsal faaliyetlerden elde edilen geliri artıracağı, 
kırsal kesimde istihdamı artırarak kırdan kente göçü azaltacağı düşünülmektedir. Bandırma sahip olduğu 
önemli sanayi tesisleri ve limanı ile bir sanayi kenti olmasının yanında kentin söz konusu plan 
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kapsamında gelişim koridorlarından ve gelişim akslarından biri olması bölgenin önemini daha da 
artıracağı beklenmektedir. Bu durumun Bandırma’da sanayi odaklı iş sahalarının daha da genişlemesine 
ve istihdamın artmasında sanayi sektörünün bölge ekonomisindeki katma değerinin artmasına katkıda 
bulunacağı öngörülmektedir. Bandırma’nın turizm odaklı gelişim aksı içerisinde bulunması bölgede 
çeşitli turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik hedeflerin olduğunu ve bu durumun bölgeyi 
sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan olumlu etkileyeceği düşünülmektedir. Söz konusu plan kapsamında 
Bandırma’nın lojistik bölge olarak önerilmesine yönelik hedefler ve bu hedefin gerçekleşmesinin de 
Bandırma’nın kalkınmasına fayda sağlayacağını söyleyebiliriz. Çünkü lojistik, bölgenin sosyo-
ekonomik ve stratejik gibi alanlarda önemini artırmaktadır. Plan kapsamında ulaşım ağlarına yönelik 
belirlenen hedeflerinde Bandırma’yı olumlu yönde etkileyeceğini söyleyebiliriz. Bu doğrultuda 
Bandırma merkezde liman ve sanayi bölgeleriyle bağlantılı karayolu yapım hedefleri, Bandırma’nın 
çevre illerle arasındaki çevre yolu yapımına yönelik hedefler, yük ve yolcu taşımacılığına uygun 
demiryolu ulaşımına yönelik hedefler, sadece askeri amaçlı kullanılan mevcut havaalanının yarı sivil 
hale getirilmesi ve bu doğrultuda ulusal ve uluslararası yolcu ve yük taşımacılığında kullanılmasına 
yönelik hedefler, deniz yolu ulaşımına yönelik olarak mevcut liman ve hinterlandının korunması ve 
geliştirilmesine yönelik hedefler belirlenmiş ve bu hedeflerin gerçekleşmesi durumunda bölgenin 
ekonomik olarak kalkınacağı öngörülmektedir.  

4. Sonuç 

Bölgelerarasındaki sosyo-ekonomik farklılıkların giderilmesi için kalkınma planları 
oluşturulmaktadır. Söz konusu bu kalkınma planlarının ana hedeflere ulaşılma sürecinde çevre düzeni 
planları da önemli rol oynamaktadırlar. Çevre düzeni planı, tarım, sanayi, ulaşım, turizm, konut, vb. 
genel arazi kullanım kararlarını belirleyen, kalkınma hedefleri doğrultusunda ekonomik ve ekolojik 
kararların bir arada bulunduğu, doğal ve kültürel değerlerin korunmasına ve kullanılmasına yönelik 
dengeyi sağlayan, politika ve stratejilerin yer aldığı, belirli ölçeklerde hazırlanan üst ölçekli bir plandır. 
Söz konusu planlar belirlenmiş olan planlama bölgelerine uygulanmaktadır.  

Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı kapsamında 
değerlendirilmektedir. Bu çalışmada 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı kapsamında belirlenen 
ekonomik hedeflerin Bandırma’ya olası etkilerine yönelik bir değerlendirme yapılmıştır. Söz konusu 
plan kapsamında tarım, sanayi, turizm, madencilik, lojistik, ulaşım gibi faklı sektörlere yönelik hedefler 
belirlenmiştir. Bu hedeflere ulaşılması için de Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi’nde plan 
doğrultusunda sektörel gelişim bölgeleri, sektörel gelişim koridorları, sektörel gelişim aksları, lojistik 
bölgeleri şeklinde belli bölgeler oluşturulmuştur. Plan kapsamında oluşturulan bu bölgeler arasında 
Bandırma da yer almaktadır. Bu durum Bandırma’nın söz konusu plan kapsamında belirlenen ekonomik 
hedeflerin bir parçası olduğunu ve bu hedeflerden etkileneceğine işaret etmektedir. Nitekim plan 
kapsamında Bandırma’nın sanayi bölgesi seçilmesi, plan kapsamında belirlenmiş olan Bandırma’ya 
yönelik gelişmiş ve entegre edilebilir ulaşım hedefleri, Bandırma’da lojistik, enerji, ulaşım, tarımsal 
sanayi ve diğer sanayi faaliyetleri, depolama gibi sektörlere ilişkin hedefler; Bandırma’nın bir sanayi 
kenti olmasına, Bandırma’da yeni iş sahalarının yaratılmasına, Bandırma’da istihdam olanaklarının 
artmasına, Bandırma’nın göç almasına, Bandırma’nın gelirinin yükselmesine, Bandırma’nın bölge ve 
ülke ekonomisine sağlayacağı katma değerin artmasına yol açacağı öngörülmektedir.  
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Dış Ticaretin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Uygulamsı 

Arş. Gör. Dr. Musa BAYIR1 

Özet 

Küreselleşme ve ekonomik serbestleşme faaliyetleri ile teknolojide yaşanan gelişmeler 
ekonomiler arasındaki etkileşimi artırmıştır. Bu durum ekonomiler arasındaki ticaretin de hız 
kazanmasına neden olmuştur. Ekonomilerin birbirleri arasında yapmış oldukları ticaret dış ticaret olarak 
nitelendirilmektedir. Dış ticaretin bileşenleri ise ihracat ve ithalattır. İktisat literatüründe dış ticaret ile 
ekonomik büyüme ilişkisi en önemli araştırma konuları arasında yer almaktadır. Nitekim bu doğrultuda 
da literatürde dış ticaret ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki çok sayıda çalışmada araştırılmıştır. Bu 
çalışmada da dış ticaret bileşenleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki 2002:Q1-2019:Q2 dönemi 
için incelenmiştir. Çalışmada çeyrek dönemlik veriler kullanılmıştır. Çalışmanın ampirik analizinde 
Johansen Eşbütünleşme Testi ve Granger Nedensellik Testi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Analiz 
sonucunda uzun dönemde dış ticaret bileşenleri ile ekonomik büyüme değişkeni arasında eşbütünleşme 
ilişkisi bulunmuştur. Ayrıca ihracat ve ithalattan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik 
ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan ihracattan ithalata tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu 
görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Ekonomik Büyüme, Johansen Eşbütünleşme Testi, Granger Nedensellik 
Testi  

Jel Sınıflandırması: F40, O40, C32 

 

The Effect of Foreign Trade on the Economic Growth: Application to Turkey 

Abstract 

Globalization, liberalization activities and technological developments have increased the 
interaction between economies. This situation has led to the acceleration of trade between economies. 
The trade between the economies is considered as foreign trade. The components of foreign trade are 
exports and imports. The relationship between foreign trade and economic growth is one of the most 
important research topics in the economic literature. As a matter of fact, the relationship between foreign 
trade and economic growth has been investigated in many studies in the literature. In this study, the 
relationship between foreign trade components and economic growth was examined for 2002:Q1-
2019:Q2 period. Quarterly data were used in the study. In the empirical analysis, Johansen Cointegration 
Test and Granger Causality Test methods were used. As a result of the analysis, a cointegration 
relationship was found between foreign trade components and economic growth variable in the long 
run. In addition, it has been determined that there is a one-way causality relationship from exports and 
import to economic growth. On the other, it has been seen that there is a one-way causality relationship 
from exports to imports.  

Keywords: Foreign Trade, Economic Growth, Johansen Cointegration Test, Granger Causality Test 

JEL Classification: F40, O40, C32 

1.Giriş 

Dış ticaret ile ekonomik büyüme ilişkisi iktisat yazınında önemli bir yere sahiptir ve söz konusu 
ilişkinin temeli iktisat biliminin doğuşuna kadar uzanmaktadır. Adam Smith, “Mutlak Üstünlükler 
Teorisi” ile dış ticaretin büyümenin lokomotifi olduğunu açıklamış ve bu görüşüne “Ulusların 
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Zenginliği” isimli kitabında yer vermiştir. Daha sonra David Ricardo’da dış ticaretin ekonomilerin 
refahında ve büyümesinde etkili olacağına ilişkin tezini “Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi”nde 
savunmuştur (Ertürk, 2001: 17). Smith ile Ricardo’nun dış ticaret ve ekonomik büyümeye ilişkin 
görüşleri Michaley ve Feder’in çalışmalarında da ele alınmıştır. Klasik iktisadi görüşün önde gelen 
savunucularından J. S. Mill’de dış ticaret ile ekonomik büyüme ilişkisi üzerinde durmuştur (Gül ve 
Kamacı, 2012: 82). Sonraki dönemlerde geliştirilen Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS) modeli, dış 
ticaret ile ekonomik büyüme ilişkisi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu modelde, 
ekonomilerin birbirleri ile yapmış oldukları ticaret sonucunda sektörler arasında kaynak dağılımının 
yeniden yapılacağı ve bu sayede Pareto optimumunun sağlanacağı ortaya konulmaktadır. Buradan 
hareketle özellikle gelişmekte olan ülkelerde dış ticaretin, ekonomik büyümeyi ve reel ücretleri 
artıracağına dikkat çekilmektedir (Jayme, 2001: 9-11). İçsel büyüme modellerinde de dış ticaretin 
ekonomik büyümeyi etkilediğine vurgu yapılmaktadır. Bu doğrultuda, Romer ölçek ekonomilerinden 
hareketle, Lucas ise emek arzı ile beşeri sermayeyi ilişkilendirerek kalıcı büyümenin sağlanabileceğini 
savunmuştur. Yine içsel büyüme modellerinde, dış ticaretin teknolojik gelişmelerin yayılması ve 
dışsallıklar yoluyla ekonomik büyümeyi pozitif etkileyeceği ortaya konulmuştur (Tuncer, 2002: 90-91). 
1980 yılında, Grossman ve Helpman’ın öncülüğünü yaptığı “Yeni İçsel Büyüme Teorileri” akımı dış 
ticaret ile ekonomik büyüme ilişkisinde teknoloji değişkeninin içsel kabul edilmesi gerektiği 
savunmuştur. Böylece, Romer’in modelinin baz alınarak yapıldığı çalışmada uzun dönemde dört 
faktörün büyümeyi etkilediğine dikkat çekilmiştir. Bu faktörler, uluslararası ticaretle birlikte teknik 
bilgilerin transferinin sağlanması; firmaların uluslararası rekabetle birlikte güncel, yeni, özgün fikirlere 
ve teknolojiye yönelmesi; uluslararası alandaki entegre faaliyetlerin piyasaların gelişmesine ve 
büyümesine yardımcı olması ve buna bağlı olarak uluslararası rekabetin artması; kaynakların yeniden 
dağıtılmasında dış ticaretin önemli rol oynaması şeklindedir. Bu çerçevede değerlendirildiğinde, entegre 
faaliyetler ve artan rekabete bağlı olarak teknolojide yaşanan gelişmeler ve yenilikler, uzun dönemde 
ekonomik büyümenin gerçekleşmesini sağlamaktadır (Gürak, 2006: 143-149). 

Tarihsel süreç içerisinde ülkelerin en önemli hedeflerinden biri de ekonomik büyümeyi sağlamak 
ve sürdürmek olmuştur. Ekonomik büyümeyi, kalkınmayı ve dolayısıyla refahını artırmayı hedefleyen 
ülkeler bu süreçte kaynak sıkıntısı yaşayabilmektedir. Söz konusu kaynak sıkıntısı ekonomileri birbirine 
bağlamakta kendi aralarında ticaret yapmaya bağımlı hale getirmektedir. Özellikle küreselleşme ve 
entegrasyon faaliyetlerinin hız kazanması, bununla birlikte teknolojide yaşanan gelişmeler ve değişimler 
ekonomileri birbirine daha bağımlı hale getirmiş ve ekonomiler arasında yapılan dış ticaretin hız 
kazanmasına neden olmuştur. Ülkeler dış ticaret bileşenleri olan ihracat ve ithalat faaliyetlerinde 
bulunarak ekonomik büyümelerini gerçekleştirme çabası içindedirler. İhracat ekonomik büyümeyi genel 
olarak olumlu etkilemektedir. İhracatın ekonomi üzerindeki etkileri şu şekilde ifade edilebilmektedir. 
Öncelikle dış ticaret çarpanı üzerinden milli gelirin artmasını sağlamaktadır. Bunun dışında iş bölümü 
ve iş birliğine katkı sağlamakta, kaynakların etkin kullanımı sağlayarak verimliliği ve üretimi 
artırmaktadır. Yine uluslararası rekabete katkı sağlayarak teknolojideki gelişmelerin izlenmesini ve AR-
GE faaliyetlerinde bulunulmasını teşvik etmektedir. Aynı doğrultuda, teknik ve etkin yönetim 
faaliyetlerinin ve girişimciliğin artmasına imkân tanıyarak verimliliğin ve üretimin artmasına katkı 
sağlamaktadır. Bütün bunların yanında, ihracatta meydana gelen artış yurtiçi tasarrufu ve yatırımı 
arttırmakta, ödemeler bilânçosunda fazlalığa yol açmakta ve ülkeye döviz girdisi sağlayarak ithalat 
giderleri için kaynak oluşturmaktadır (Taştan, 2010: 88; Gül ve Kamacı, 2012: 82; Uçan ve Koçak, 
2014: 52). İthalatın ise, döviz çıkışına neden olduğu için bazı çalışmalarda ekonomik büyümeyi olumsuz 
etkilediğine değinilse de, ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkileyebileceğine de vurgu yapılmaktadır. 
Bu görüşlere göre, ithalat bir taraftan teknoloji girdisine ulaşılmasına diğer taraftan yurtiçinde olmayan 
ya da yeterli düzeyde bulunmayan ve üretim sürecinde ihtiyaç duyulan ara ve sermaye mallarının temin 
edilmesine imkân sağlamaktadır. Bu nedenle ekonomik büyümenin sağlanmasında anahtar bir rol 
alabilmektedir. Bu çerçevede özellikle içsel büyüme modellerinde ithalatın AR-GE faaliyetlerine yaptığı 
katkıya dikkat çekilmekte, yeni teknolojiye ve bilgiye ulaşmada yaptığı aracılığa işaret edilmektedir. 
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Böylece, ithalatın özellikle uzun dönemde büyümeye katkı sağlayacağı vurgulanmaktadır (Awokuse 
2008: 162). 

Bütün bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde dış 
ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini ampirik olarak analiz etmektir. Bu doğrultuda hazırlanan 
çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Dış ticaret ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin teorik 
çerçevesinin açıklandığı giriş kısmı çalışmanın birinci bölümünü oluşturmaktadır. Çalışmanın ikinci 
bölümünde literatür araştırmaları yer almaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümünde çalışmada kullanılan 
değişkenler ile ampirik yönteme ilişkin açıklamalara ve analiz sonuçlarına yer verilmektedir. 
Çalışmanın son bölümünde ise sonuç kısmı bulunmaktadır. 

2. Literatür Araştırmaları 

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde dış ticaret bileşenleri olan ihracat ve ithalat ile ekonomik 
büyüme arasındaki ilişkinin oldukça karmaşık olduğu söylenebilir. Bazı çalışmalarda ihracatın 
büyümeyi artırdığı, bazı çalışmalarda ithalatın büyümeyi artırdığı, bazı çalışmalarda ekonomik 
büyümenin ihracatı ve ithalatı artırdığı görülmektedir. Bazı çalışmalarda da, ihracat ve ithalat ile 
ekonomik büyüme arasında karşılıklı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Dış ticaret ve ekonomik 
büyüme arasındaki ilişkinin araştırıldığı bazı önemli çalımalar tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Literatür Araştırması 

Yazar (lar) Ülke/Dönem Yöntem Bulgu (lar) 
Kwan ve 

Kwok (1995) 
Çin 

1952 – 1985 
Granger Nedensellik 

Testi 
İhracatın ekonomik büyümeyi 

artırmaktadır. 

Tuncer 
(2002) 

Türkiye 
1980 – 2000 

Toda-Yamamoto 
Nedensellik Testi 

Ekonomik büyümeden ihracata tek 
yönlü, ekonomik büyüme ile ithalat 

arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi 
vardır. 

Demirhan 
(2005) 

Türkiye 
1987 – 2004 

Johansen 
Eşbütünleşme Testi, 
Nedensellik Analizi 

İhracatın ekonomik büyümeyi arttırdığı, 
ihracattan ekonomik büyümeye doğru 
tek yönlü nedensellik ilişkisi vardır.  

Singh ve 
Kónya 
(2006) 

Hindistan 
1951 – 2004 

Eşbütünleşme, 
Nedensellik Testi 

İhracat ve ithalat ile ekonomik büyüme 
arasında karşılıklı nedensellik ilişkisi 

bulunmaktadır.  
Omotor 
(2008) 

Nijerya 
1979 – 2005 

ARDL, 
Nedensellik Testi 

Ekonomik büyümeden ihracata tek yönlü 
nedensellik vardır. 

Taştan 
(2010) 

Türkiye 
1985 – 2009 

Spektral Granger 
Nedensellik Testi 

İthalattan ekonomik büyümeye ve 
ekonomik büyümeden ihracata tek yönlü 

nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. 

Guan ve 
Hong (2012) 

ABD 
1960 – 2010 

Johansen 
Eşbütünleşme Testi, 
Granger Nedensellik 

Testi 

İhracat ile ekonomik büyüme arasında 
çift yönlü, ekonomik büyümeden ithalata 

doğru tek taraflı nedensellik ilişkisi 
vardır.  

Alavinasab 
(2013) 

İran 
1996 – 2011 

Johansen 
Eşbütünleşme Testi 

Ekonomik büyümeyi ihracatın pozitif,  
ithalatın ise negatif etkilediği bulgularına 

ulaşılmıştır. 

Uçan ve 
Koçak 
(2014) 

Türkiye 
1990 – 2011 

Eşbütünleşme, 
Granger Nedensellik 

Testi 

İhracat ve ithalattan ekonomik 
büyümeye, ekonomik büyümeden 

ithalata tek yönlü nedensellik ilişkisi 
bulunmaktadır. 
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Yazar (lar) Ülke/Dönem Yöntem Bulgu (lar) 

Shihab vd. 
(2014) 

Ürdün 
2000 – 2012 

 
Nedensellik Analizi 

 

Ekonomik büyümeden ihracata tek yönlü 
nedensellik bulunmaktadır. 

Korkmaz ve 
Aydın (2015) 

Türkiye 
2002 –  2014 

Nedensellik Testi 
İthalat ve ekonomik büyüme arasında 
karşılıklı bir nedensellik ilişkisi vardır. 

Şerefli 
(2016) 

Türkiye 
1975 – 2014 

Granger Nedensellik 
Testi 

Dış ticaret ile ekonomik büyüme 
arasında nedensellik ilişkisi yoktur. 

Raza ve 
Ying (2017) 

Pakistan 
1967 – 2015 

Eşbütünleşme, 
Nedensellik Testi 

İhracattın ekonomik büyümeyi etkilediği 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Şahin ve 
Durmuş 
(2018) 

Türkiye 
2002 – 2017 

Fourier Standart 
Granger Nedensellik 

Testi 

İthalat ile ekonomik büyüme arasında 
çift yönlü, ekonomik büyüme ihracata 
tek yönlü nedensellik bulunmaktadır.  

Güvenoğlu 
ve Erçakar 

(2019) 

Türkiye 
2008 – 2018 

Eşbütünleşme, 
Nedensellik Testi 

Uzun dönemde ihracatın ekonomik 
büyümeyi pozitif, ithalatın ise negatif 

etkilediği, ihracat ve ithalattan ekonomik 
büyümeye tek yönlü nedensellik 

ilişkisinin olduğunu tespit etmişlerdir. 

3. Veri Seti, Yöntem ve Bulgular 

3. 1. Veri Seti ve Yöntem 

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde dış ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 
araştırılmıştır. Analiz dönemi 2002:Q1-2019:Q2 periyodunu kapsamaktadır. Analizler üç aylık 
frekansta verilerle gerçekleştirilmiştir. Analiz yöntemi olarak, Johansen Eşbütünleşme Testi ve Granger 
Nedensellik Testi kullanılmıştır. Ekonometrik modelde bağımlı değişken olarak GSYİH, bağımsız 
değişken olarak ise ihracat ve ithalat tercih edilmiştir. Modelde yer alan değişkenler Tramo/Seats 
yöntemi ile mevsimsellikten arındırıldıktan sonra analize dâhil edilmiştir. Çalışmada kullanılan 
değişkenlere ilişkin açıklamalar tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Modelde Kullanılan Değişkenlere Yönelik Açıklamalar 

Değişkenin Adı Değişkenin Açıklaması Kaynak 

İhracat 
Mal ve Hizmet İhracatı (Bin TL) 

(Harcama Yöntemiyle - Zincirlenmiş Hacim) 
TCMB 

İthalat 
Mal ve Hizmet İthalatı (Bin TL) 

(Harcama Yöntemiyle - Zincirlenmiş Hacim) 
TCMB 

GSYİH 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Bin TL) 

(Harcama Yöntemiyle - Zincirlenmiş Hacim) 
TCMB 

Çalışamaya yönelik ekonometrik model (1) numaralı denklemdeki gibi oluşturulmuştur.       

GSYİH� = β� + β�İhracat� + β�İthalat� + ℰ�                                                                               (1) 

Çalışmada analiz kısmına geçmeden önce ilk olarak değişkenlerin durağanlık durumları test 
edilmektedir. Çünkü zaman serisi özelliğine sahip verilerinin kullanıldığı analizlerde serilerin 
durağanlık durumları önem arz etmektedir. Serilerin yukarı-aşağı eğilimli olması yani durağanlık 
göstermemesi durumunda tespit edilen yüksek R2 değerleri ile anlamlı bulunan t istatistik değerleri 
değişkenler arasındaki ilişkiden ziyade serilerin bu eğilimlerinden kaynaklanabilmektedir. Bu da sahte 
regresyon sorununun yaşanmasına neden olabilmektedir (Gujarati, 2009: 709). Bu nedenle analize 
geçemden önce ilk olarak serilerin durağanlık durumları test edilmektedir. 
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Serilere yönelik durağanlık analizi sonrasında değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin 
olup olmadığının belirlenmesi için Johansen eşbütünleşme testi yapılmaktadır. Eşbütünleşme, 
değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket ettiği anlamına gelmektedir. Engle ve Granger (1987), 
Johansen (1988), Johansen ve Juselius (1990) yıllarında geliştirmiş oldukları yöntemlerle zaman serileri 
arasındaki eşbütünleşme ilişkisini test etmişlerdir. Engle ve Granger (1987)’in geliştirmiş olduğu 
yöntemde durağan olmayan seriler arasındaki doğrusal regresyon ilişkisine bağlı olarak ulaşılan hata 
teriminin düzeyde durağan olması iki serinin eşbütünleşik olduğuna işaret etmektedir. Fakat değişken 
sayısını iki den fazla olması durumunda değişkenler arasında üç ya da daha fazla bir eşbütünleşme 
vektörü tespit edilebileceğinden dolayı bu yöntem hata payını artırmakta ve ilişkileri ayırmada yetersiz 
kalabilmektedir. Johansen (1988) ile Johansen ve Juselius (1990), Engle-Granger’ın (1987)’in 
geliştirmiş olduğu yöntemde bir takım değişiklikler yaparak çoklu eş bütünleşme testini geliştirmiş ve 
zaman serileri arasındaki eşbütünleşme ilişkisini yeni bir yöntemle incelemiştir. Vektör otoregresif 
(vector autoregressive: VAR) temelli olan Johansen eşbütünleşme yöntemi, birden fazla açıklayıcı 
değişken olması durumunda söz konusu değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkilerinin belirlenmesinde 
güçlü bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Johansen yöntemi (2) numaralı denklemde gösterilmiştir 
(Doğan vd. 2016: 415-416). 

�� = ������ + ⋯ + ������ + ��� + ��                                                                                        (2) 

(2) numaralı denklemde yer alan �� ve �� değişkenleri durağan değildir. Değişkenlerin farkı 
alındığında seriler durağan hale gelmekte ve (3) numaralı denklem elde edilmektedir. 

∆�� = П���� + ∑ ��
���
��� ∆���� + ��� + ��                                                                                       (3) 

П = ∑ ��
�
��� − �  ve  �� = − ∑ ��

�
�����                                                                                           (4)                     

П = ���,  П matrisinin indirgenmiş bir rankı olarak ifade edilen eşbütünleşme hipotezini 
göstermektedir. � �� �� (kxr) boyutlu ve rankı � olan iki matrisi, � rankı (eşbütünleşme sayısını), �� 
uzun dönem eşbütünleşme vektörünü, � ise hata düzeltme modelindeki uyarlama hızını ifade etmektedir. 

Johansen eşbütünleşme analizinde değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesinde İz Testi ve 
Maksimum Öz Değer Testi olmak üzere iki farklı test kullanılmaktadır Söz konusu test istatistiklerine 
ilişkin denklemler aşağıda gösterilmiştir (Brooks, 2008: 351). 

ϒ�� (r) =  −T ∑ ln
�
����� (1 − ϔ�)                                                                                                     (5) 

ϒ��� (r, r + 1) =  −T ln (1 − ϔ���)                                                                                           (6) 

İz istatistiği denkleminin verildiği (5) numaralı eşitsizlikte, ϔ�, Π matrisinin i’inci en büyük 
özdeğerini göstermektedir. Maksimum özdeğer istatistiğinin verildiği (6) nolu denklemde ise r kadar 
eşbütünleşme ilişkisine karşılık r+1 kadar eşbütünleşme ilişkisinin varlığı incelenmektedir. Değişkenler 
arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin varlığından söz edilebilmesi için iz testi istatistik değeri ile özdeğer 
istatistik değerinin kritik değerlerden büyük olması gerekmektedir. 

Çalışmada son olarak seriler arasındaki nedensellik ilişkisinin tespit edilmesi için Granger’in 
(1969) geliştirdiği nedensellik testi uygulanmıştır. Nedensellik testi ile iktisadi değişkenler arasında 
sebep-sonuç ilişkisi ve bu ilişkinin yönü belirlenmeye çalışılmaktadır (Tarı, 2015: 436).  

3. 2. Bulgular 

Çalışmada, analize geçilmeden önce sahte regresyon sorunuyla karşılaşmamak için serilerin 
durağanlık özellikleri Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) ve Philips-Perron (PP) birim kök testleriyle 
sınanmıştır. Yapılan durağanlık analizi sonucunda değişkenlerin düzey hallerinde birim kök içerdiği 
fakat serilerin birinci farkı alındığında % 1 anlamlılık düzeyinde hem sabitli hem de sabitli-trendli 
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modelde durağan hale geldikleri görülmüştür. Tablo 3’te ADF ve PP birim kök testi sonuçlarına yer 
verilmiştir.  

Tablo 3. Durağanlık Testi Sonuçları 

ADF Birim Kök Testi Sonuçları 
 Düzey Birinci Fark 

Değişkenler Sabit Sabit-Trend Sabit Sabit-Trend 

İhracat 
0.6684 (2) 
(0.9906) 

-3.0766 (0) 
[0.1201) 

-8.3251 (1) 
[0.0000]* 

-8.3934 (1) 
[0.0000]* 

İthalat 
-2.1057 (2) 

[0.2432] 
-3.9128 (1) 
[0.0167]** 

-5.0023 (3) 
[0.0001]* 

-4.1824 (3) 
[0.0083]* 

GSYİH 
-0.1993 (0) 

[0.9329] 
-1.9837 (0) 

[0.5996] 
-8.9080 (0) 
[0.0000]* 

-8.8508 (0) 
[0.0000]* 

PP Birim Kök Testi Sonuçları 
 Düzey Birinci Fark 

Değişkenler Sabit Sabit-Trend Sabit Sabit -Trend 

İhracat 
0.8835 (16) 

[0.9948] 
-3.0766 (0) 

[0.1201] 
-11.4361 (12) 

[0.0001]* 
-12.6395 (15) 

[0.0001]* 

İthalat 
-2.1158 (1) 

[0.2392] 
-1.8724) (1) 

[0.6580] 
-4.5295 (4) 
[0.0005]* 

-4.4104 (5) 
[0.0040]* 

GSYİH 
-0.1993 (0) 

[0.9329] 
-2.0097 (2) 

[0.5856] 
-8.9060 (1) 
[0.0000]* 

-8.8492 (1) 
[0.0000]* 

Not: t-istatistik değerlerinin yanında parantez içindeki değerler gecikme uzunluklarını, t-istatistik 
değerlerinin altında [ ] içinde yer alan değerler olasılık değerlerini * ve ** sembolleri ise sırasıyla % 1 ve % 5 
anlamlılık düzeyinde değişkenlerin anlamlı olduğunu ifade etmektedir.  

Birim kök testi sonuçları değişkenlerin birinci farkı alındıktan sonra durağan hale geldiklerini 
göstermiştir. Bu sonuç, uzun dönemde değişkenler arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amacıyla 
kullanılacak olan Johansen eşbütünleşme analizi için gerekli olan ön şartın sağlandığını göstermektedir. 
Johansen eşbütünleşme analizinde, İz (trace) ve Maksimum Özdeğer (max‐eigenvalue) istatistikleri 
kullanılarak kaç tane eşbütünleşik vektör olduğu belirlenmektedir. Tablo 4’te Johansen eşbütünleşme 
testi sonuçları yer almaktadır. Tablo 4’ten hareketle, %5 anlamlılık düzeyinde iz istatistiği ve maksimum 
özdeğer istatistiği değerlerinin kritik tablo değerlerinden büyük olduğu söylenebilmektedir. Buradan 
hareketle, ihracat ve ithalat ile ekonomik büyüme arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu sonucu 
söylenebilmektedir. 

Tablo 4. Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Hipotezler İz İstatistiği 
Kritik 
Değer 
(%5) 

Olasılık 
Değeri 

Max-Özdeğer 
İstatistiği 

Kritik 
Değer 
(%5) 

Olasılık 
Değeri 

None 91.91939 35.01090 0.0000 45.79804 24.25202 0.0000 
At most 1 46.12135 18.39771 0.0000 29.12792 17.14769 0.0006 
At most 2 16.99343 3.841466 0.0000 16.99343 3.841466 0.0000 

Analizlerde son olarak, Granger nedensellik testi yapılarak değişkenler arasındaki nedensellik 
ilişkisi araştırılmaktadır.  Granger nedensellik testi sonuçları tablo 5’te yer almaktadır. Nedensellik testi 
sonuçlarından hareketle, ihracattan ekonomik büyümeye, ithalattan ekonomik büyümeye ve son olarak 
ihracattan ithalata doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu ifade edilebilmektedir. 
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Tablo 5. Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Hipotezler F-İstatistiği Olasılık 
İhracat, GSYİH’nin Nedeni Değildir 
GSYİH, İhracatın Nedeni Değildir 

3.66376 
0.17444 

0.0313** 
0.8403 

İthalat, GSYİH’nin Nedeni Değildir 
GSYİH, İthalatın Nedeni Değildir 

8.46776 
0.79498 

0.0006* 
0.4561 

İthalat, İhracatın Nedeni Değildir 
İhracat, İthalatın Nedeni Değildir 

0.16528 
5.04661 

0.8480 
0.0093* 

Not: * ve ** sembolleri sırasıyla % 1 ve % 5 anlamlılık düzeyinde değişkenlerin anlamlı olduğunu ifade 
etmektedir.  

5. Sonuç 

Küreselleşen ekonomik düzende, dış ticaret oldukça artmıştır. Bununla birlikte, ihracat ve 
ithalatın ekonomi üzerindeki etkisi de artmıştır. Bu çerçevede, ülkelerin yapısal özellikleri dış ticaretin 
ekonomi üzerinde bulunacağı etkileri tayin eden temel faktördür. Bazı ülkeler ihracata bağlı büyüyen 
bir ekonomik düzene sahipken, diğerleri ithalata bağlı olarak büyümektedir. Gerçekten de, dış ticaretin 
ekonomi üzerindeki etkileri iktisat biliminin doğuşundan itibaren hep tartışmalı bir konu olmuştur. Bu 
nedenle, dış ticaret bileşenleri ve ekonomik göstergelere arasındaki ilişkinin tespit edilmesi oldukça 
önemlidir. Bu çerçevede çalışmada, ülke ekonomilerinin en önemli göstergeleri arasında yer alan 
ekonomik büyüme ve dış ticaret bileşenlerine ait ilişkinin ampirik olarak araştırılması amaçlanmıştır.  

Çalışmada, analiz yöntemi olarak Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik analizi 
kullanılmıştır. Analiz dönemi olarak 2002:Q1-2019:Q2 periyodu tercih edilmiştir. Analizde üç aylık 
frekansta veriler kullanılmıştır. Ekonometrik modelde bağımlı değişken olarak GSYİH, bağımsız 
değişken olarak ihracat ve ithalat değişkenleri kullanılmıştır. Johansen eşbütünleşme testi sonuçlarına 
göre, ekonomik büyüme ve ihracat-ithalat arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu görülmektedir. Granger 
nedensellik analizi sonuçlarına göre, ihracattan ve ithalattan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü 
nedensellik bulunmuştur. Bununla birlikte, ihracattan ithalata doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.  
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Bandırma’daki Uluslararası Franchising Markalarının İstihdama Etkisi 

Arş. Gör. Ahmed Yusuf SARIHAN
1
 

 

              Özet 

Uluslararası pazarlara girişte sözleşmeye dayalı giriş şekillerinden birisi olan franchising, ürün 

veya hizmette imtiyaz hakkına sahip bir işletmenin başka bir işletmeye imtiyaz hakkını belirli süreliğine 
vererek yönetim ve organizasyon bilgisi sağlaması ile yürütülen ikili bir anlaşmadır. Franchising 

girişimi elbette yalnızca uluslararası bağlamda olmamakla birlikte ülkemizde yaygınlaşmaya başlaması 

uluslararası markalar aracılığıyla olmuştur. Pek çok alışveriş merkezinde ve caddede insanların karşısına 
çıkmaya başlayan franchising şubelerinin, kuruldukları yerlerde istihdama ve ekonomiye katkıları 

olduğuna inanılmaktadır. Bakıldığı zaman özellikle genç nüfusa sağladığı iş imkanları ile dikkat çeken 

bu işletmelerin Türkiye’de ekonomik sisteme kolayca entegre olduğu görülmektedir. Bu bağlamda bu 
araştırmanın amacı Bandırma’da faaliyet gösteren ve uluslararası marka olarak bilinen franchising 

şubelerinin Bandırma istihdamına katkısını ortaya koymaktır. Araştırmada franchising hakkında teorik 

bilgilere yer verildikten sonra dünyada ve Türkiye’de franchisingin durumu paylaşılmıştır. Daha 

sonrasında araştırma yönteminde Bandırma’da faaliyet gösteren ilgili firmaların yöneticileri ile yapılan 
mülakatlardan elde edilen bulgular aktarılmıştır. Gelecekte yapılacak araştırmalar için öneriler 

sunularak araştırma sonlandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası ticaret, franchising, istihdam, bölgesel kalkınma 

Jel Kodları: F00, F10, F18 

 

The Impact of International Franchising Brand’s on Employment in Bandirma 

 

             Abstract 

Franchising as one of the forms of contractual entry strategy into international markets is a 

bilateral agreement including providing a know-how and granting the concession right to another entity 

for a certain period of time. Although the franchising initiative is not only in the international context, 
it has become widespread in our country through international brands. It is believed that franchising 

branches, which have started to appear in many shopping malls and on the streets, contribute to the 

employment and economy in the places where they are established. Noting the business opportunities 
provided to young people, especially shows that these enterprises be easily integrated into the economic 

system in Turkey. In this context, the aim of this research is to reveal the contribution of franchising 

branches known as international brands, to Bandırma employment. After presenting theoretical 
information about franchising, the research focuses on franchising in world and the franchise situations 

in Turkey has been shared. Afterwards, the findings of the interviews conducted with the managers of 

the companies operating in Bandırma were presented in the research method. The research was finalized 

by offering suggestions for future research. 

Keywords: International trade, franchising, employment, regional development 

Jel Codes: F00, F10, F18 
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1. Giriş 

 

Sınırların kalkması insanların tüm alışkanlıklarını değiştirmeye başlamıştır. Yeme, içme, 

eğlenme, giyinme ve sosyal ihtiyaçlar, küresel bir algı ile şekillenmeye başlamıştır. Günümüzde 

insanların pek çok hareketinin diğer insanlar ile benzerlik göstermeye başladığı gözlemlenebilir bir 
gerçek haline gelmiştir. Üstelik bu gerçek dünyanın neredeyse hangi köşesine gidilirse gidilsin benzer 

şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bir karton bardağın küçük bir deliğinden içilen, az gelişmiş ülkelerden 

ithal edilmiş kahveler gençlerin elinden düşmemektedir. Şeffaf plastik bir bardağın tepesinden pipet 
takılarak tüketilen meyveli buzlu içecekler çocuklar arasında popüler bir hal almaya başlamıştır. Oysa 

bu gibi durumlar filmlerin klişelerinden öteye gitmezdi. Fakat değişen ve gelişen dünya alışkanlıkların 

tüm insanlar açısından benzerleşmesini sağladı. Dünyanın çok farklı kültürleri iç içe girdi. Bugün belirli 
markaların belirli faaliyetleri dünyanın her yerinde aynı şekilde yürütülmekte ve insanlar bundan sosyal 

statü bile kazanmaktadırlar.  

Franchising, yukarıda bahsedilen bu değişime sebep olarak kavramlardan birisi olarak dikkat 

çekmektedir. İşletmelerin uluslararası pazarlarda faaliyet gösterebilmesi için sözleşmeye dayalı giriş 
yöntemlerinden birisi olan franchising, satışların uluslararası olarak yaygınlaşmasına büyük önem 

taşımaktadır (Doherty ve Alexander, 2003). Merrilees (2014), uluslararası franchisingin 1990’ların 

başından sonra dünya çapında tamamıyla yaygınlaşmaya başladığını aktarmıştır. Franchising, mal veya 
hizmet dağıtımı için bir yöntem olarak ifade edilebilir. Detaylıca ele alındığında, franchise veren 

firmanın franchise alan firmaya ticari markaları, unvanlarını, işaretlerini ve üretim süreçlerini bir 

mağaza da kullanım hakkı vermesi olarak ifade edilebilir (Rosboch, 2005). Kelime anlamı “imtiyaz” 

olan İngilizce bir kelimeden gelen franchising (UFRAD, 2005), Fransızca “Affanchir” Türkçesi “muaf 
tutma” olan kelimeden (Melemen ve Arzova 1998) türetilmiştir. İşte bu temelleri ile franchising 

dünyanın her yerindeki alışkanlıkların etkilenmesine ön ayak olan bir ticari iş modelidir.  

Öte yandan günümüzde ABD’de toplam 3 bin farklı şirketin franchise verdiği 900 binden fazla 
franchise işletmenin faaliyet yürüttüğü ve yaklaşık 18 milyon insana iş imkanı sağladığı bunun da 2,1 

trilyon dolar değerinde ekonomiye katkısı olduğu aktarılmıştır (Azfranchises, 2019). Bu durum 

franchising iş modelinin ne kadar büyük ekonomik etkiler yapabileceğini göstermektedir. Türkiye’de 
1850 franchise işletme olduğu ve bunların %24’ünün yabancı markalara ait olduğu toplam franchise 

şube sayısının 50 binin üzerinde olduğu aktarılmıştır (Hoş, 2014). Miles (2018), Avrupa genelinde 20 

ülkede toplam 10 bin franchise şubesinin çalıştığını aktarmıştır. Bu durum Türkiye’nin Avrupa’da en 

fazla franchising şubesine sahip olduğunu göstermektedir.  

Bu araştırmada, Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren uluslararası franchising markalarının 

Bandırma’daki istihdama etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için Bandırma’da 

faaliyet gösteren ilgili firmaların şube müdürleri ile derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Araştırma 
bulguları analiz ve bulgular kısmında aktarılmıştır. Bulgulardan hareketle varılan sonuçlar ve yapılan 

önerilere araştırmanın son kısmında yer verilmiştir.  

2. Yöntem 

 

Bu araştırmada hem nitel hem de nicel şekilde yürütülebilen durum çalışması yapılmıştır. Durum 

çalışmaları belirli bir duruma ilişkin sonuçları ortaya çıkartmayı amaçlar (Yıldırım ve Şimşek, 2016:73). 

Araştırma süreci nitel bir şekilde görüşme yapılarak sürdürülmüştür. Görüşme sosyal bilimlerde en sık 
kullanılan araştırma yöntemlerinden birisi olarak dikkat çekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 129). 

Bu yöntemde veri toplayan ile verileri sağlayan kişiler sözlü iletişim kurarlar. Ancak Patton (1987), bu 

yöntemin sadece konuşma ve dinlemeden ibaret olmadığını buna ek olarak karşılıklı duyarlılık ve 

yoğunlaşma gerektirdiğini ifade etmiştir.  
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2.1. Evren ve Örneklem 

 

Bu araştırmanın evrenini Bandırma’da faaliyet gösteren franchising şirketlerinin şubeleri 

oluşturmaktadır. Bu noktada yerli ve yabancı franchising şubelerinin toplam olarak net bir sayısını 

verebilmek mümkün değildir. Bunun sebebi olarak bu girişimlerin her gün artması ve azalması 

gösterilebilir. 

Araştırmanın örneklemi ise Bandırma’da faaliyet gösteren yabancı franchising şirketlerine ait 

şubeler oluşturmaktadır. Bandırma’da gıda sektöründe dört ayrı markanın şubeleri yer almaktadır. Bu 
markalardan bir tanesinin iki şubesi diğer üç tanesinin tek şubesi vardır. Toplam beş şube içerisinden 

araştırma her bir markaya ait birer şubede yani dört şubede yürütülmüştür. Dolayısıyla araştırmanın 

örneklemi dört franchising şubesidir.  

2.2. Araştırmanın Kısıtları ve Varsayımları 

Araştırma sürecinde görüşmeler şubelerin vardiya amirleri ile yürütülmüştür. Şubeler gıda 

hizmetleri sektöründe faaliyet gösterdiğinden amirlerin görüşmelere tam olarak odaklanamaması ve kısa 

cevaplar vermesi araştırmanın kısıtlarındandır. Bu durum araştırmanın görüşme yönteminde sınırlı 
kalmasına sebep olarak derinlemesine görüşme olmasının önüne geçmiştir. Yine de araştırma sürecinde 

verilen cevapların doğru ve objektif olduğuna inanılmaktadır.  

2.3. Analiz ve Bulgular 

 

Tablo 1. Görüşmelerden Elde Edilen Bulgular 
Şubeniz kaç yıldır burada hizmet vermektedir? 

1. İşletme (En Yaşlı) 2. İşletme 3. İşletme 4. İşletme (En Yeni) 

10 8 7 4 

Siz kaç yıldır burada çalışmaktasınız? 

1. İşletme (En Yaşlı) 2. İşletme 3. İşletme 4. İşletme (En Yeni) 

5 5 5 4 

Şu anda kaç mesai yapılıyor? 

1. İşletme (En Yaşlı) 2. İşletme 3. İşletme 4. İşletme (En Yeni) 

3 3 3 2 bazı departmanlar 3 veya 4 

Şu anda kaç çalışanınız var? 

1. İşletme (En Yaşlı) 2. İşletme 3. İşletme 4. İşletme (En Yeni) 

12 12 16 14 

Bir mesaide kaç kişi çalışıyor? 

1. İşletme (En Yaşlı) 2. İşletme 3. İşletme 4. İşletme (En Yeni) 

Günlere göre değişkenlik 

gösteriyor 
3 veya 4 7 veya 8 6 

Dışarı servislerinizde kaç kişi çalışıyor? 

1. İşletme (En Yaşlı) 2. İşletme 3. İşletme 4. İşletme (En Yeni) 

5 Yok Yok 9 

Çalışanlarınızın yaş aralıklarını belirtebilir misiniz? 

1. İşletme (En Yaşlı) 2. İşletme 3. İşletme 4. İşletme (En Yeni) 

20-30 18-25 20-25 20-30 

Gençlere iş verme konusunda şirketinizin faydalı olduğunu düşünüyor musunuz?  

1. İşletme (En Yaşlı) 2. İşletme 3. İşletme 4. İşletme (En Yeni) 

Evet, çalışanlarımızı gençler 

oluşturuyor. 

Evet, çalışanlarımızı gençler 

oluşturuyor 

Evet - Çalışanların çoğu öğrenci Evet gençlere iş sağlamak 

noktasında faydalı olduğumuzu 

düşünüyoruz. 

Engelli vatandaşlarımıza iş verme noktasında duruşunuz nedir? 

1. İşletme (En Yaşlı) 2. İşletme 3. İşletme 4. İşletme (En Yeni) 

Engelli vatandaşlarımıza iş 

veriyoruz. Onların çalışmalarını 

teşvik ediyoruz. Şubemizi iki 

kadın engelli çalışanımız 

mevcut. 

Engelli personel çalıştırıyoruz 
Engelli kadromuz var ancak 

başvuru henüz olmadı 

Engelli bir çalışanımız veya 

engelli çalışan prosedürümüz 

bulunmuyor. 

Bandırma'da istihdam ve kalkınmaya şirketinizin bir katkısı olduğunu düşünüyor musunuz?  
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1. İşletme (En Yaşlı) 2. İşletme 3. İşletme 4. İşletme (En Yeni) 

Bandırma'nın istihdamına katkı 

sağlıyoruz. Buna ek olarak 

bizim gibi kurumsal markaların 

böyle ilçelere gelmesi halkın 

gözünde etki yaratıyor. 

Böylelikle diğer yatırımcılar da 

Bandırma'yı göz önüne almaya 

başlıyorlar. 

Bandırma'ya sadece istihdam 

anlamında katkı sağlıyoruz. 

Gençlere istihdam sağlıyoruz. 

Bandırma'dan herhangi bir ürün 

tedarik etmiyoruz. 

Öğrencilerin cep harçlığını 

çıkarmasına yardımcı oluyoruz. 

Bandırma'ya istihdam 

sağlıyoruz. Ancak bununla 

kalmıyoruz. Zincirimizin 

dağıtım merkezine Bandırma 

merkezli şirketlerden ürünler 

alınıyor. Yani Bandırma'lı 

üreticilerle işbirliği yapılıyor.  

 

Tablo 1.’de görüşme yöntemiyle yapılan araştırmanın bulgularına yer verilmiştir. Yapılan 

görüşmelerin değerlendirilmesi araştırmacı tarafından yapılarak tablolaştırılmıştır. Buna göre araştırılan 
franchising şubelerinden en yaşlısının on yıldır Bandırma’da faaliyet gösterdiği görülmektedir. En yaşlı 

işletmeden başlanarak bulgular yorumlanacak olursa; bu işletmenin vardiya amirinin beş yıldır orada 

çalıştığı görülmektedir. Günde üç ayrı mesai yapılan işletmede toplam 12 çalışanın istihdam edildiği ve 
bu çalışanların 20 ile 30 yaş aralığında olduğu ifade edilmektedir. Her mesaide kaç kişinin çalışacağının 

net olarak belli olmadığı işletmede yoğunluğa göre mesailerde çalışanların sayısının farklılık gösterdiği 

aktarılmıştır. İşletme’nin Bandırma’da dışarı servis için çalıştırdığı beş kişi olduğu ifade edilmiştir. 
Çalışanların yaş aralığından da hareketle işletmede çalışanların çoğunun gençlerden oluştuğu 

bildirilmiştir. Ayrıca işletmenin engelli vatandaşlara iş verme noktasında açık görüşlü olduğu onların 

çalışmalarını teşvik ettiği aktarılmıştır. Bandırma’da sadece istihdama katkı sağladığını ifade eden 

işletme ayrıca kurumsal bir marka olarak yeni yatırımcıların da buraya yatırım yapmalarına sebep 

olabileceklerini vurgulamışlardır.  

İkinci yaşlı işletmenin sekiz yıldır Bandırma’da faaliyet gösterdiği görülmektedir. Vardiya 

amirinin ilk işletmeye benzer şekilde beş yıldır bu işletmede çalıştığı ifade edilmiştir. Bu işletmede de 
her gün üç mesai yapıldığı görülmektedir. Toplam çalışan sayısı olarak da en yaşlı işletme ile benzer 

şekilde 12 kişi çalıştırılmaktadır. 8 yaşındaki işletmenin bir mesaide 3 veya 4 çalışana görev verdiği 

görülmektedir. Ancak bu şubenin dışarı servisi olmadığı ifade edilmiştir. İşletmede çalışanların yaş 

aralığı ise 18 ile 25 olarak ifade edilmiştir. Çalışanları gençlerden oluşan bu işletmede engelli çalışanlara 
da istihdam sağlandığı aktarılmış ancak sayı verilmemiştir. Bandırma’dan herhangi bir iş ortakları 

olmadığını aktaran vardiya amiri sadece İstihdam sağlayarak Bandırma ekonomisine etki ettiklerini 

aktarmıştır.  

Üçüncü işletme yedi yıldır Bandırma halkına hizmet vermektedir. Vardiya amirinin de önceki 

işletmelerde olduğu gibi 5 yıldır bu işletme için çalıştığı görülmektedir. Üç ayrı mesai yapılan işletmede 

toplam 16 çalışan bulunmaktadır. Bir mesai süresinde 7-8 kişinin aynı anda çalıştığı ifade edilmektedir. 
İşletmenin dışarıya servis hizmeti vermediği ifade edilmiştir. Çalışanların yaş aralığı 20-25 olarak ifade 

edilmiştir. İşletme gençlere istihdam sağlama konusunda etkili olduğunu çalışanlarının çoğunun öğrenci 

olduğunu vurgulamıştır. Engelli çalışanlar için prosedürleri ve kadroları olduğunu vurgulayan vardiya 

amiri engelli çalışan kadrolarına başvuru olmadığı için çalışanları bulunmadığını ifade etmiştir. 
Bandırma’ya katkı olarak sadece istihdam sağladıklarını ve öğrencilerin para kazanmalarına yardımcı 

olduklarını ifade eden vardiya amiri, herhangi bir yerel üreticiden ürün tedarik etmediklerini ifade 

etmiştir. 

Dördüncü ve en genç işletme Bandırma’da dört yıldır faaliyet göstermektedir. Bu işletmenin 

vardiya amiri de işletme kuruluşundan beri amirlik yaptığını aktarmıştır. Genelde iki mesai yaptıklarını 

ancak bazı departmanların günde üç veya dört mesai yaptıklarını ifade eden vardiya amiri 14 çalışanları 
olduğunu vurgulamıştır. Bir mesaide ortalama altı kişinin çalıştığı ifade edilmiştir. Toplam dokuz 

kişinin dışarı servisler için şoförlük yaptığı aktarılmıştır. Şubede çalışanların yaş aralıklarının 20 ile 30 

arasında olduğu dolayısıyla gençlere iş sağlamak noktasında faydalı oldukları ifade edilmiştir. Bu 

işletmede engelli çalışan olmadığı ve bu konuda bir prosedür hakkında kendisine bilgi gelmediğini 
aktaran vardiya amiri her şekilde istihdama katkı sağladıklarını ifade etmiştir. Ayrıca şirketlerinin 

Bandırma’da üretim yapan bazı yerel şirketlerden tedarik ettiği ürünler olduğunu ve bu ürünlerin şirketin 

zincirinde yer alarak diğer şubelere de gittiğini aktarmıştır.  
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3. Sonuç ve Öneriler 

 

Bandırma 150 binden fazla nüfusu ile Türkiye’nin büyük ilçelerinden birisidir. Böyle kentler için 

istihdam oldukça önemli bir meseledir. Toplum iş yapıp çalışabildiği yerlerde yaşamaya eğilim gösterir. 
Dolayısıyla bu gibi kentlerin gelişimi ve topluma ev sahipliği yapması için iş imkanları ve olanakları 

büyük önem taşır. Franchising şirketleri/şubeleri girdikleri pazarlara bu iş imkanlarını getirirler. Üretime 

dayalı bir iş modeli olmasa bile işsizliği azaltması açısından franchising şubeleri önemli birer girişimdir. 
Bu araştırma neticesinde Bandırma’da faaliyet gösteren yabancı markalı franchising şubelerinin 54 

kişiye istihdam sağladığı görülmektedir. 54 kişi bakıldığında en küçük aileler bağlamında bile ele alınsa 

en az 162 kişinin bu istihdamdan faydalandığını göstermektedir. Sadece dört şube ile franchising 

şubelerinin Bandırma için az da olsa önemli bir istihdam katkısı olduğunu söylemek mümkündür. 

Bu şubelerin çalıştırdığı elemanların gençlerden oluşması dikkat çeken başka önemli bir noktadır. 

Türkiye’de genç işsizlik son dönemlerde artış eğilimine girmiştir. Yabancı markalı franchising 

şubelerinin gençlere istihdam kapısı olması genç işsizliğin azalması noktasında önemli katkılar 
sunabilir. Bir diğer önemli husus şubelerden birisi hariç diğerlerinin engelli personel çalıştırma 

noktasında etkin olmasıdır. Bu durum elbette kanuni bazı zorunluluklardan ötürü de olabilir. Fakat yine 

de engellilerin çalıştırılması noktasında şirket politikalarının varlığı istihdamın bu yönüne de katkı 

sunmaktadır.  

Genel olarak şubelerdeki amirler bu iş modelinin istihdama sağladığı ufak katkı dışında bir katkısı 

olmadığı ifade etmektedirler. Ancak bir amirin değindiği kurumsal olarak markalaşmış girişimlerin 

küçük kentlere girmesi ve daha fazla yatırımcıyı çekmesi noktası dikkat çekicidir. Bunu ifade eden amir 
en eski girişimin amiri olduğundan araştırmada daha dikkat çekici bir detayı ortaya çıkarmaktadır. İlk 

kurulan girişimden en erken iki yıl sonra diğerlerinin Bandırma’ya giriş yaptığı görülmektedir. Bu 

durum bir tesadüf de olabilir ancak dikkat çekici bir araştırma bulgusu olarak da değerlendirilebilir.  

Son olarak en genç işletmenin ifade ettiği Bandırma’lı üreticilerden tedarik sağlanması katkısı 

bölge ekonomisi için önemli bir değerdir. Üstelik bu şirketin tedarik zincirinde kendine yer bulan 

Bandırma’lı şirketlerin olması ayrı bir dikkat çekici husus haline gelmektedir. Ancak sadece tek bir 
işletme için böyle bir durumun varlığı diğer şirketlerin bu şekilde bir katkısının olmaması olumsuz bir 

görüntüyü ortaya çıkartmaktadır. Bu durumda kentin genç işgücünü düşük ücretlere çalıştıran ve 

üreterek kazanılan paraların hizmet sektörüne akarak kente geri dönüşümünü sağlamayan girişimler 

şeklinde yorumlanmasına imkan tanınmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’deki franchising işletmelerinin 
faaliyet gösterdikleri bölgelerin üreticilerine şans tanıması gerektiği vurgulanması gereken bir mesele 

olarak gün yüzüne çıkmaktadır. 

Gelecekte yapılacak araştırmalarda bu şubelerde çalışan herkesi kapsayan ampirik incelemeler 
yapılması önerilebilir. Çünkü sağlanan istihdamda nasıl bir işgücü döngüsü olduğu ve çalışanların 

bulundukları konumlara karşı duydukları memnuniyet gibi konular muamma olarak görünmektedir.  
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Kadın İstıhdamında Mikro Kredilerın Önemi: 

Türkıye Açısından Bir Değerlendirme 
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1
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Mikro kredi uygulamaları, son yıllarda kadın istihdamında kullanılan ve yoksulluğu ortadan 

kaldırmaya yönelik ortaya çıkan uygulamalardan biridir. Mikro kredi, girişim fikri olan, ancak bu fikri 
finanse etmek adına yeterli sermayesi olmayan kadınlara verilen bir kredi türüdür. Bu çalışmada birçok 

ülkede ve Türkiye’ de kullanım alanı bulmuş olan mikro kredi uygulamaları incelenmektedir. Konu 

kadın istihdamı açısından ele alınmakta, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye’ de mikro kredi 
sunan kuruluşlar tarafından elde edilen veriler aracılığı ile değerlendirilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kadın İstihdamı, Finansman, Mikro Kredi. 
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The Importance of Micro Credits in Women Employment:  

A Study of Turkey 

 
Micro-credit applications have been used in women's employment in recent years and are one of 

the emerging practices aimed at eradicating poverty. Microcredit is a type of credit that is given to 

women who have the idea of enterprise but do not have enough capital to finance it. In this study, micro-

credit applications, which have used in many countries, and Turkey, are examined. The issue is being 
addressed in terms of women employment, and assessed through data obtained by Turkish Statistical 

Institute and organizations, which are providing micro-credit in Turkey. 
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   1.Giriş  

 

    İş hayatına katılım cinsiyet açısından farklılıklar göstermektedir. Kadınların eğitim, sosyal, 

sağlık ve istihdam olanakları bakımından hemen hemen her ülkede erkeklere göre daha arka planda 

kaldığı bilinmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 1992 yılında yayınlanan rapora göre, 
kadınların geleneksel sorumlulukları  (ev işleri, çocuk bakımı v.b.) nedeni ile iş hayatında erkeklerle eşit 

statülerde yer alamamaları evrensel eşitsizlik yaratıcı bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.Cinsiyet 

eşitsizliği eğitim hayatından işe ilk alıma, ücretlerden mesleki ayrıma ve işten çıkarmalara kadar 

istihdam sürecinin her aşamasında hissedilmektedir. 

Sürdürülebilir kalkınma için kadınların iş hayatına aktif katılımını kolaylaştıracak politikalar ve 

düzenlemeler önemli bir yer tutmaktadır. Kadınların ekonomik yaşamda daha fazla yer almaları, 

gelişmiş ülkelerde aile içindeki konumlarının iyileşmesinin sağlanması, kalkınmışlığın gereğidir. 

Kadınların işgücü piyasasına daha kolay erişimlerinin sağlanması, çalışma hayatındaki önündeki 

sosyo-kültürel ve ekonomik engellerin aşılması ve  işgücü piyasasında yer alan kadınlara yönelik 

iyileştirici ve geliştirici politikalara ve uygulamalara zemin hazırlama kapsamında yapılan 

uygulamalardan biri de mikro kredi olarak ortaya çıkmaktadır. 

Mikro kredi kavramı, mikro finans başlığı altında değerlendirilmektedir. Mikro kredi temelde 

yoksulluğu önleme aracı perspektifinde yoksul insanlara istihdam yaratıcı etkisi ile etkin bir yöntem 
görülmektedir. Mikro kredi, 1970’li yılların sonunda Bangladeş’te iktisat profesörü olan Prof. 

Muhammed Yunus’un öncü hareketiyle dünya çapında uygulanabilirlik kazanmıştır.  

Klasik yollarla (banka kredisi) kredi alamayacak kişilere yoksulluğu, gelir dağılımındaki 

adaletsizliği ve işsizliği azaltacak şekilde ailesi ve kredi alan için, kendi kendine gelir getirici bir faaliyet 
yapılmasını, ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamaya katkı sağlayacak sermaye ihtiyacını karşılamak 

amacıyla verilen mikro kredi; insanların birbirine güvenmesi gerekliliği ve kredinin bir insanlık hakkı 

olduğu esasına dayanmaktadır (http:www.israf.org 8.11.2019) 

 

2. Mikro Kredi Uygulaması 

 
Mikro kredi kavramı, mikro finans başlığı altında değerlendirilmektedir. Mikro finans, bankacılık 

ve bankacılıkla ilgili faaliyetlere erişim güçlüğü çeken küçük işletmelere ve girişimcilere sağlanan 

finansal hizmetleri ifade etmektedir. İlgili birimlere hizmet sunarken, iki farklı ilişki merkezli bankacılık 

modeli bu sistemin birinci ayağını oluşturmaktadır. Mikro kredi ve diğer hizmetler için grup 
başvurusunun yapıldığı, dolayısıyla grup tabanlı model ise ikinci ayağını oluşturmaktadır. Türkiye’ de 

uygulanan model ikinci model olup, beş girişimcinin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır 

(http://tgmp.net/tr/sayfa/mikro-finans-nedir--/127/1, 17.11.2019). 

 

Mikro krediyi diğer parasal desteklemelerden ayıran en önemli fark, kredinin geri ödenmek 

suretiyle kredi verilen kişilerin bu sayede başladıkları ekonomik faaliyetlerine devam etmesini teşvik 
etmektir. Bu nedenle mikro kredi uygulamaları kredi verme esasları, ürün tipi ve müşteri profili 

bakımından geleneksel bankacılık sisteminden önemli ölçüde ayrılmaktadır. 

 

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) , Türkiye’de hizmet veren ilk ve tek 
mikrofinans kuruluşudur. TGMP,  Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından kurulmus 

olup, Grameen Trust tarafından desteklenen ve kar amacı gütmeyen bir mikrofinans kuruluşudur. 

TGMP, yoksulluk yaşayan ve girişimcilik faaliyetinde bulunmak isteyen kadınlara finansal hizmetler 
sağlamada öncülük etmektedir. Kurumda Türkiye genelinde 64 ilde, 97 şube ile 39.000 üzerinde 

mikrogirişimciye destek saglamaktadir (http://tgmp.net/tr/sayfa/biz-kimiz-/117/0, 17.11.2019). 

 

http://tgmp.net/tr/sayfa/mikro-finans-nedir--/127/1
http://tgmp.net/tr/sayfa/biz-kimiz-/117/0
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Mikro krediler, temel kredi, girişimci kredisi, hayvancılık kredisi, sosyal kalkınma kredisi ve 
iletişim kredisi olmak üzere beş başlıkta değerlendirilir. (http://tgmp.net/tr/sayfa/hizmetlerimiz/84/0, 

17.11.2019; TGMP 2019 Faaliyet Raporu, ). 

 

 Temel Kredi; TGMP’nin ana mikrokredisidir. Eski ve yeni mikrogirişimciler için geçerli olan 

ilk mikrokredi çeşididir. Yeni mikrogirişimcilere 100 TL-1.000 TL arasında mikrokredi 
verilebilmektedir. Mikrokredi geri ödemesi 46 hafta boyunca yapılır.  

 

 Girişimci Kredisi; küçük miktardaki mikrokredi uygulaması yerine daha büyük bir iş 

kurulmasına olanak veren mikrokredi türüdür. Bu kapsamdaki mikrogirişimciler için 1.000 TL 
- 5.000 TL arasında verilen ve geri ödemesi 48 hafta boyunca devam eden mikrokredi türüdür.  

 

 Hayvancılık Kredisi; Hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyen mikrogirişimcilere 5.000 TL’ ye 

kadar verilmektedir. Bu mikro kredi ozellikle kırsal bölgelerde hayvan besiciliği ve 
yetiştiriciliği yapmak isteyen mikrogirisimcilere verilmektedir. Kredinin geri ödemesi 26 hafta 

boyunca yapılmaktadır. 

 

 Sosyal Kalkınma Kredisi; Mikrogirişimcilere aldıkları mikrokredilere ek olarak kendilerine ek 

gelir sağlayacak çeşitli ticari faaliyetlerde bulunmaları adına sunulan, temizlik ürününden 
kozmetik ürünlerine kadar çeşitli ürünlerin yer aldığı mikrokredi çeşididir. Kredinin geri 

ödemesi 46 haftada gerçekleşmektedir. 

 

 İletişim Kredisi; Mikrogirişimcilere kullandıkları mikrokredilerin yanında, teknolojik 
gelişimlerini hedefleyen mikrokredi türüdür. Üyeler, bu mikrokredi türü ile akıllı telefonlara 

sahip olabilmektedir. Bu kredinin geri ödemesi 46 haftada gerçekleşmektedir.  

 
 

Grafik 1. TGMP’ nin Verdiği Kredilerin Sektörel Dağılımı 

 
Kaynak: TGMP 2019 Faaliyet Raporu 
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TGMP kapsamında kredi kullanan girişimcilerin aldıkları kredilere ilişkin sektörel dağılımı 

yukarıdaki grafikte gösterilmektedir. Grafiğe göre sektörel dağılımda ticaret %34,39, işlem ve üretim 

%34,01, işletme sahipliği %24,12, hayvancılık %7,58, hizmetler %2,09 ve tarım %1,82 yer almaktadır.  
 

Grafik 2. Verilen Toplam Mikro Kredi Tutarları (Milyon TL) 

 
Kaynak: TGMP 2019 Faaliyet Raporu 

 

 

TGMP kapsamında girişimcilere verilen mikro kredi tutarları Grafik 2’ de gösterilmektedir. 

Verilen kredinin yıl bazında arttığı görülmektedir.   
 

 

Grafik 3. Mikro Kredi Verilen Kişi Sayısı 

 
Kaynak: TGMP 2019 Faaliyet Raporu 
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Grafik 3 ise, yıl bazında mikro kredi kullanan kişi sayısını göstermekte olup en yüksek değere 
2012 yılında ulaştığı görülmektedir. 

 

3.Literatür Taraması 

Can ve Karataş (2007), Muğla, da 44 kadın girişimci üzerinde yaptığı çalışmada, kadın 
girişimcilerin ekonomik kalkınmadaki etkilerini ve karşı karşıya kaldıkları finansal sorunları 

belirlemeye çalışmıştır. Muğla’ da faaliyet gösteren kadınların üçte birinin kuruluş sermayesinin mikro 

kredi olduğu, kadınların %60’ nın sermaye sorunu yaşadıkları ve %70’ nin banka kredisine 

başvurmadıklarını ortaya koyulmuştur. 

Ören vd. (2012), Isparta’ da mikro kredi kullanan 51 kadının deneyimlerinden yararlandıkları 

çalışmalarında, kadın girişimcilerin mikro krediyi daha çok mal ve malzeme alımında kullandıklarını 
ortaya koymuştur. Çalışmada banka kredisi gibi geleneksel fon kaynağı yerine geri ödemelerde faizin 

olmadığı bu yeni yaklaşımın girişimciler tarafından olumlu karşılandığı belirtilmiştir.  

Özmen (2012), Ekim 2008- Aralık  2010 döneminde aylık veriler kullanarak, mikro kredilerin 

kadın istihdamındaki önemini incelemiştir. Çalışmada kendi hesabına çalışan kadın sayısı bağımlı 
değişken, kadınların kullandığı mikro kredi tutarı ve mikro kredi kullanıcı sayısı ise bağımsız değişken 

olarak analiz edilmiştir. Türkiye’ de mikro kredi uygulamasının yeni olması nedeniyle ekonometrik 

analizler için veri setinin sınırlı olduğu vurgulanan çalışmada, regresyon sonuçlarına göre mikro kredi 
kullanımındaki bir birimlik bir etkinin, kendi hesabında çalışan kadın sayısında %3,8 birimlik bir 

değişime neden olacağı belirtilmiştir. 

Öz ve Çolakoğlu (2014), Sakarya’ da mikro kredinin temel özelliklerini, mikro kredinin kullanım 

alanlarını ve kullanım amacını araştırmışlardır. Çalışmada mikro kredi kullanan 90 grup lideri ile 
görüşülmüştür. Ankete katılanların %21,1’ i yeni iş kurmak, %60’ i mevcut işlerini geliştirmek, %2,2’ 

si yardımda bulunmak, %10’ u aile bütçesine katkıda bulunmak, %6,7’ si de boş zamanlarını 

değerlendirmek amcayla mikro kredi kullandıklarını belirtmiştir. Çalışmada ayrıca mikro kredinin en 

fazla el işi yapımı ve satımında kullanıldığı ortaya konulmuştur.  

Aşkın ve Barış (2015), Tokat’ ta mikro kredi kullanan 225 kadın üzerinde yaptığı çalışmada mikro 

kredinin kadın istihdamında etkili bir yöntem olmadığını ortaya koymuşladır. Çalışmada kullanılan 
kredi miktarının sınırlı olduğu ve bu düşük kredi miktarının işyeri sahibi olabilmede yetersiz olduğu 

vurgulanmıştır. Ankete katılanlar arasında %12,9 iş kurma, %20,4 mevcut işi geliştirme, %52 geçim 

sıkıntısı, %7,6 çocukların eğitimine, %7,1 ‘i ise eşinin isteği üzerine kredi kullandığını belirtmiştir.  

Çelebi Boz ve Çınar (2016),  TRA1 Bölgesinde (Erzurum, Erzincan, Bayburt) mikro kredi 
uygulamalarının kentsel yoksulluğu azaltmadaki etkisini araştırmıştır. Araştırma kapsamında 492 anket 

uygulanmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre kadınların en fazla %42, 7 ile aile bütçesine katkıda 

bulunmak, %23 ile mevcut islerini geliştirmek ve %21,5 ile yeni iş kurmak amacıyla mikro krediye 
başvurmaktalar. Elde edilen bir diğer sonuç, mikro kredi kullanıcılarının en fazla %30.3 ile elişi yapımı 

ve satımında, %26,6 ile kozmetik/temizlik ürünü alım ve satımında ve %10,4 ile giysi/çamaşır alim 

satımında bulundukları belirtilmiştir.  

Tapşın (2016), İzmit’ te 231 mikro kredi kullanıcısı kadın girişimci üzerinde yaptığı çalışmada, 

mikro kredilerin istihdam üzerindeki etkisini üç bakış açısıyla ele almıştır. Bunlar girişimcilik 

deneyiminden sonra işgücü piyasasına geri dönüş etkisi, gelir yaratan faaliyetlerin koşulları ve 

girişimcinin is sahibi olduktan sonra elde ettiği profesyonel ve sosyal yetenekleridir. Çalışmada ankete 
katılanların %5,2’ sinin 1-2 yıl, %54,5’ nin 3-4 yıl ve %40,3’ unun 5 yıl ve üzeri işe devam ettirme 

süresi olduğu belirtilmiştir.  

Coşan ve Çiloğlu Yörübulut (2017), mikro kredilerin sorunları üzerinde durdukları  
çalışmalarında kredi surecinde yaşanan sorunları beş başlık altında incelemişledir. Bunlar sırasıyla beş 

kişilik oluşturulan gruplarda yaşanan sorunlar, hizmet bedelinin yüksek olması ve mikrokredi 

görevlilerinin ilgisizliği, çocuk işçiliğe neden olması ve yeni bir yoksulluk sarmalına düşme riski olarak 

belirlenmiştir.  
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Altunöz (2018), 1999-2016 dönemi için Türkiye’ de mikro kredilerin kadın istihdamı ve ekonomi 
üzerindeki etkisini incelemiştir. Aylık verilerin kullanıldığı analizde regresyon yönteminden 

yararlanılmış, kendi işinde çalışan kadınların sayısı, mikro kredi kullananların sayısı, kullandırılan kredi 

tutarı, reel gayri safi yurt içi hasila değişkenleri kullanılmıştır. Çalışmadaki analiz sonucuna göre 

Türkiye’ de kullandırılan mikro kredideki bir birimlik bir artış, kendi hesabına çalışan kadın sayısında 

%4,5 birimlik artışa ve ekonomik büyüme üzerinde %5 birimlik artışa neden olmaktadır.  

Cengiz ve Yeşil (2018), Türkiye’ de kadın istihdamında mikro kredilerin önemini incelemişlerdir. 

Çalışmalarında literatürde “mikro kredi” anahtar kelimesini takip ederek yapılmış olan makaleleri 
istihdam boyutu ile incelemişlerdir. Bu kapsamda yedi farklı çalışma tespit edilmiş ve Doğu Anadolu 

Bölgesi’ nin mikro kredi kullanımı açısından en fazla araştırılan bölge olduğu belirtilmiştir. Çalışmada 

mikro krediler ile ilgili olarak ödeme surelerinin uzatılması gerekliliği, kredi miktarının arttırması 
gerekliliği, bireysel kredi kullanımının da olması gereği, sigorta prim desteğinin verilmesi gibi 

önerilerde bulunulmuştur.  

Çuhadar ve Algan (2019), 2006-2016 dönemi için mikro kredi düzeyi ile kadın yoksullu 

arasındaki nedenselliği Hacker-Hatemi J simetrik nedensellik testi ile incelemiştir. Çalışmada kendi 
hesabına çalışan kadın oranındaki artışın, kadın yoksulluğunu azaltmada etkili olup olmadığı ve mikro 

kredi miktarındaki artışın kadın yoksulluğu ile ilişkili olup olmadığı ile ilgili iki farklı model test 

edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, kadın yoksulluğu ile kendi hesabına çalışan kadın sayısı arasında 
pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunurken, mikro kredi ile kendi hesabına çalışan kadın sayısı arasında 

pozitif ancak düşük seviyede bir etki tespit edilmiştir.  

Ece ve Ergeneli (2019), Şırnak’ ta mikro kredi uygulamaları üzerine yaptığı çalışmada 153 

kadınla görüşmüştür.  Üç farklı grupta (en az bir yıl mikro kredi kullanan, kendi olanakları ile 
girişimcilik faaliyetinde bulunan ve ev kadınları) değerlendirdikleri kadınları, girişimcilik ve kişilik 

boyutları açısından ele almışlardır. Analizde mikro kredi kullanan kadınların sadece özerklik 

bakımından girişimci kadınlara benzedikleri belirtilmiştir.  

           Sonuç 

 

 Türkiye’de mikro kredi uygulamalarının işleyişinde başladığı günden bu yana önemli ilerlemeler 
kaydedilmiştir. Mikro kredi verilen merkez sayısı, mikro kredi kullanan kişi sayısı ve dağıtılan mikro 

kredi miktarında önemli artışlar olduğu görülmektedir. Ancak mikro kredi kullananların yaşamlarındaki 

olumlu gelişmelere rağmen mikro kredi miktarının yetersizliği ve geri ödeme süresinin kısalığı,sorun 

teşkil etmektedir. Bu yüzden mikro kredi kullanan kişilerin kabiliyetleri ve performansları 
doğrultusunda mikro kredi uygulamasında  yeni düzenlemeler yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 
 

240 
 

Kaynaklar 
 

Altunöz, U. (2018), Türkiye’ de Mikro Kredilerin Kadınların İş Gücüne Katılımı ve Ekonomik 

Büyüme Üzerindeki Etkisi, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 18 (41), 207-232. 

 
Aşkın, E.Ö. Ve Barış, S. (2015), Kadın İstihdamının Artırılmasında Mikro Kredi Uygulamasının 

Etkisi: Tokat İli Örneği, Çalışma ve Toplum, 46, 63-94. 

 
Can, Y. ve Karataş, A. (2007), Yerel Ekonomilerde Kalkınmanın İtici Gücü Olarak Kadın 

Girişimcilerin Rolü ve Mikro Finansman: Muğla İli Örneği, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. 

Dergisi Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, 251-261. 
 

Cengiz, M. Ç. ve Yeşil, Y. (2018), Türkiye’de Kadın İstihdamının Geliştirilmesi Açısından 

Mikrokredi Uygulamasının Öneminin İncelenmesi, Journal of Current Researches on Social Sciences, 

8 (3), 55-70. 
 

Coşan, B. ve Çiloğlu Yörübulut, M. (2017), Küreselleşme-Yoksulluk İkileminde Mikro Kredi 

Çıkmazı, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, (ICMEB 17) Özel Sayı, 43-54. 
Çelebi Boz, F. ve Çınar, Ö (2016), Mı̇kro Kredı̇nı̇n Yoksulluk ve İstı̇hdam Üzerı̇ne Etkı̇sı̇: TRA1 

Bölgesı̇nde Alan Araştırması, Gümüşhane Ünı̇versı̇tesı̇ Sosyal Bı̇lı̇mler Enstı̇tüsü Elektronı̇k Dergı̇sı̇, 

7(18), 107-135. 

Çuhadar, P. ve Algan, N. (2019), Kadın Yoksulluğu ve Mikro Kredi: Türkiye Üzerine Ampirik 
Bir İnceleme, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 41 (1), 83-105. 

 

Ören, K., Negiz, N. ve Akman, E. (2012), Kadınların Yoksullukla Mücadele Aracı Mikro Kredi: 
Deneyimler Üzerinden Bir İnceleme, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26 (2), 313-

338. 

 
Öz, C.S. ve Çolakoğlu, C. (2014), Türkiye’ de Mikro Kredi Uygulamasının Sakarya İli Özelinde 

İncelenmesi, Çalışma ve Toplum, 43, 177-206. 

 

Özmen, F. (2012), Türkiye’ de Kadın İstihdamı ve Mikro Kredi, Süleyman Demirel Üniversitesi 
Vizyoner Dergisi, 3(6), 109, 130. 

 

Süreyya, E. ve Erheneli, A. (2019), Mikro Kredi Kullanan ve Kullanmayan Kadınların Girişimci 
Kişilik Özellikleri: Şırnak Örneği, Business and Economics Research Journal, 10 (2), 435-450. 

Tapşın, G. (2016), Mikrokredi Uygulamaları ve Kadın İstihdamı: İzmit Örneği, İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (29), 265-292. 
http:///www.ısraf.org.tr.,18.112019. 

http://www.tgmp.net/tr/sayfa/biz-kimiz-/117/0, 17.11.20 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 
 

241 
 

Türkiye’de Kadın İstihdamının Yeri ve Önemi 
 

Ezgi ÖZBAY
1
, Mehmet Emin ERÇAKAR

2
 

 

 

Özet 

Kadın istihdamı ülkelerin refah seviyelerini arttırmasında, ekonomik büyüme hedeflerini 

yakalamasında ve sürdürülebilir bir kalkınma düzeyinin sağlanmasında önem arz etmektedir. Türkiye 
ekonomisinde toplumsal cinsiyet ayrımcılığı göz önünde tutulduğunda kadınların erkeklere oranla 

işgücüne katılması daha düşük seviyede kalmaktadır. Toplumların kalkınma sürecinde kadın işgücünün 

çalışma hayatına katılması ve cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik uğraşlar önemli bir 
etken olduğundan dolayı günümüzde kadın işgücünün yapısı ve kadın istihdamının önemi artmış 

bulunmaktadır. Kadınların ise işgücüne katılımını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Kadınların 

medeni durumu, yaşı, eğitim seviyeleri ve ekonomik koşullar bu faktörlerden bazılarıdır. Bu çalışmada 

da kadın istihdamının Türkiye ekonomisi üzerine etkisi incelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kadın İstihdamı, İşgücü, Kalkınma 

JEL Kodları: E24, J2, O1 
 

 

The Place and Importance of Women Employment in Turkey 

 

Abstract 

Women's employment is important in increasing welfare levels of countries, achieving 

economic growth targets and achieving a sustainable level of development. When gender discrimination 

is taken into account in the Turkish economy, women's participation in the labor force remains lower 

than men's. Since the participation of women in the workforce and the efforts to eliminate gender 

inequality are an important factor in the development process of societies, the structure of women's 

workforce and the importance of women's employment have increased today. There are many factors 

affecting the participation of women in the labor force. Women's marital status, age, education levels 

and economic conditions are some of these factors. This study will examine the effect on the 

employment of women in Turkey's economy. 
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1. Giriş 

Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınma düzeyinin sağlanmasında ülkeler açısından en 

önemli unsurlardan biri kadın istihdamıdır. Kadınların istihdam edilmeleri durumunda kadınlar 

ekonomik özgürlüğe kavuşmakta ve toplum ve aile içindeki karar alma süreçlerindeki güçleri 

artmaktadır. Kadın istihdamı, yoksulluk sorunu olan ülkelerde yoksulluğun azalması açısından da büyük 
önem taşımaktadır. Çünkü kadın istihdamı eve daha fazla gelir girmesini sağlamakta aynı zaman da 

yaşam standartlarının yükselmesinde katkı yapmaktadır. 

Tarihsel süreç içerisinde kadınlar Sanayi Devrimi ile birlikte üretim alanına girmişler ve ücret 
karşılığı çalışmaya başlamışlardır. Kadınların çalışma hayatında aktif olmaya başlamasının diğer bir 

sebebi de savaş zamanlarında erkeklerin cepheye gitmesiyle birlikte kadınların emek piyasasında yer 

almasıdır. Türkiye ekonomisinde kadının işgücüne katılması 1950’li yıllardan itibaren başlamıştır. 
Kırdan kente göçlerin artmasıyla birlikte kadınlar tarım sektöründen sanayi ve hizmetler sektörüne geçiş 

yapmıştır. Kırsal alanda tarım sektöründe kadın işgücü ücretsiz aile işçisi konumundayken kente geçiş 

ile birlikte kadınlar ev hanımı statüsünde değerlendirilmiştir. 

Günümüzde Türkiye’de aktif nüfusun yaklaşık yarısını oluşturan kadınlar işgücü piyasasına yeteri 
kadar dahil olmamaktadır. Özellikle kadın ve erkek arasındaki cinsiyet eşitsizliği nedeniyle kadın işgücü 

erkek işgücünün gerisinde kalmaktadır. Kadınların işgücü piyasasına katılımını engelleyen birçok faktör 

bulunmaktadır. Kadınların eğitim seviyesi, yaş faktörü, medeni durumları, ücretsiz aile işçiliği, kayıt 
dışı istihdam, zor çalışma koşulları ve aile içi sorumluluklar gibi engellerden dolayı kadınlar işgücü 

piyasasına katılamamaktadır. 

2. Kadının İşgücüne Katılımını Belirleyen Faktörler 

Kadınların çalışma hayatına katılamamasının en önemli nedenlerinden biri annelik görevidir ve 
kadın annelik vasfından dolayı çalışma hayatında geri planda kalmaktadır. Özellikle ataerkil olarak 

adlandırılan toplumlarda erkeklerin kadınlara göre daha baskın olması kadınların çalışma hayatına 

katılmasındaki önemli nedenlerden bir diğeri olmaktadır. Genellikle toplumlarda erkeklerden beklenen 
görev üretime katılmak, üretimi arttırmak iken kadınlardan beklenen görev çocuk doğurmak, büyütmek 

ve evin düzenini sağlamaktır (Gözener, 2012: 3). Ataerkil zihniyeti dışında kadınların işgücüne 

katılmasını engelleyen faktörler eğitim seviyesi, yaş sorunu, medeni hali, ücretsiz aile işçisi, kayıt dışı 

istihdamdır.  

2.1. Eğitim Seviyesi 

Türkiye’de kadınların işgücüne katılımının düşük olmasının sebebi kadınların yetersiz eğitim 

seviyelerinden kaynaklanmaktadır.  

Tablo 1. Kadın ve Erkeklerin Eğitim Durumlarına Göre İş Gücüne Katılım Dağılımı, 2018, 

(15+) 

Eğitim Durumu                                                          Kadın(%)                         Erkek(%) 

Okuma Yazma Bilmeyen                                               16.1                                    31.4 

Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen            21                                     56.9 

İlkokul                                                                            31.3                                    70.6 

İlköğretim                                                                       33.9                                    92.6 

Ortaokul veya Dengi Meslek Ortaokul                          22.2                                    58.8 

Genel Lise                                                                      34.7                                     72.3 

Lise Dengi Mesleki Okul                                               42.7                                     81.1 

Yüksek Öğretim                                                       71.6                                 86.1 

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr/ 

Tablo 1’de 2018 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri incelediğinde kadınların işgücüne 

katılma oranı %71,6 ile yükseköğretim seviyesinde görülmektedir. Kadınların eğitim seviyesi arttıkça 

https://biruni.tuik.gov.tr/
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işgücüne katılma oranı da artmaktadır. Kadınların işgücüne katılma oranı ile eğitim seviyesi arasında 
pozitif ilişki vardır (Bedük, 2005: 106-117). Ancak erkek ve kadında son bitirilen eğitim seviyesi ne 

olursa olsun kadınların işgücüne katılma oranı erkeklerin gerisinde kalmaktadır. 

Tablo 2. Eğitim Durumuna Göre İstihdam Oranı (%) (2018) 

 Kadın  Erkek 

Okuma Yazar Olmayanlar 15,5 27,2 

Lise Altı Eğitimliler 25,1 62,5 

Lise  27,1 64,9 

Mesleki ve Teknik Lise 33,8 74,5 

Yükseköğretim 59,4 78,3 

Kaynak: www.tuik.gov.tr 

Eğitim durumuna göre kadın istihdam ve erkek istihdam oranları incelendiği Tablo 2’de her 

eğitim seviyesinde kadın istihdam oranı erkek istihdam oranından düşük olduğu görülmektedir. 

Tablo 3. Eğitim Durumuna Göre İşsizlik Oranı (%) (2018) 

 Okur-Yazar 

Olmayanlar 

Lise Altı 

Eğitimliler 

Lise Yükseköğretim 

Kadın 3,4 10,9 20,2 17,1 

Erkek 11,7 9,8 10,3 9,1 

 Kaynak: www.tuik.gov.tr 

Tablo 3’de kadın ve erkek olarak eğitim durumuna göre işsizlik oranları incelendiğinde 
yükseköğretimden mezun olan kadınların işsizlik oranı %17,1 iken erkeklerin işsizlik oranının %9,1 

olduğu görülmektedir. Kadınlar erkekler kadar kolay iş bulamamakta ve düşük ücretlerle çalışmaya 

devam etmektedir. Kadın ve erkek olarak eğitim durumuna göre işsizlik oranı arasındaki bu fark 

neticesinde kadınlar ev hanımlığını tercih etmektedir. 

2.2. Yaş Sorunu ve Medeni Durum 

Türkiye genelinde kadınlar genellikle 25-34 yaş aralığında istihdam etmektedir. Türkiye’de 

kadınlar 30 yaşına kadar işgücüne katılmakta daha sonra evlenme ve çocuk sahibi olma gibi nedenlerle 
işgücü piyasasından çekilmektedir. Bu sebeple Türkiye’de yaş durumu tek tepeli bir eğri konumundadır. 

Gelişmiş ülkelerde ise iki tepeli bir eğri konumunda olan yaş durumu incelendiğinde; ilk başta kadınlar 

işgücüne katılmakta sonra evlenme ve çocuk gibi sebeplerden dolayı ayrılmakta, daha sonra tekrar 
katılmakta, son olarak da 50 yaş sonrasında emekli olma gibi durumlardan dolayı ayrılmaktadır (Çolak 

ve Kılıç, 2001: 33).  Boşanma, kadınlar üzerinde ekonomik açıdan olumsuz etkiler yaratmaktadır. 

Kadınların eski eşlerinden yeterli nafaka alamaması kadınları sıkıntı içerisine sokmaktadır. Bu sebeple 

boşanan kadınların işgücüne katılma kararları pozitif olmaktadır (Fosu, 1999: 7). 

2.3. Ücretsiz Aile İşçiliği 

Kadın istihdamı incelendiğinde ülkedeki aktif nüfusun yarısını oluşturan kadınların konumu 

ücretsiz aile işçisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ücretsiz aile işçiliği kırsal alanda daha yaygın olmakla 
birlikte kentsel alanda daha az yaygın olmaktadır. Bu durum hem kırsal hem kentsel alanda kadın 

istihdam oranlarını birbirinden farklılaştırmaktadır. Kırsal alanda kadınlar daha çok tarım sektöründe 

çalışmakla birlikte emek piyasasında yer almaktadır. Kentsel alanda ise kadınlar emek sektörü dışında 
bırakıldığı için yaşlı bakımı, çocuk bakımı, yemek yapma gibi ev içi hizmetlere yönelmektedir. 

http://www.tuik.gov.tr/
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Kadınların yaptıkları hizmetler emek olarak nitelendirilmediği için karşılığında ücret verilmemektedir. 
Böyle bir durumda ücretsiz aile işçiliği ortaya çıkmakta ve bu durum kadının işgücüne katılmasında 

önemli bir engel arz etmektedir (Bozkaya, 2013: 77). 

2.4. Kayıt Dışı İstihdam 

Ülkemizde en önemli sorunlardan biri de kayıt dışı çalıştırılan kadın oranıdır. Genellikle 
günübirlik işlerde kadınların daha fazla çalışma olanağı bulunduğundan dolayı kayıt dışı istihdam 

alanında kadınlar erkeklere göre daha fazla yer almaktadır. Kadınların ailelerine ek olarak daha fazla 

gelir getirmek istemesi nedeniyle kadınlar enformel sektörler de düşük ücretlerle ucuz işgücü olarak 
çalıştırılmaktadır. Ayrıca kadınların çocuklarını bırakabilecek yerlerinin olmamasından dolayı kadınlar 

daha çok ev içinde para getiren işlere yönelmektedir (Özer ve Biçerli, 2003: 67).  

3. Türkiye’de Kadın İstihdamının Görünümü 

Türkiye’de aktif nüfusun yarısını kadınlar oluşturmaktadır. Ancak kadın ve erkek arasındaki 

cinsiyet eşitsizliğinden dolayı kadın işgücü erkek işgücünün gerisinde kalmaktadır (Sarı, 2017: 1191-

1192). Türkiye’de kadın istihdamı profiline baktığımızda erkeklerin işgücüne katılma oranları ile 

karşılaştırıldığında kadın istihdamının ciddi oranda düşük olduğu görülmektedir. Tablo 4’de Türkiye’de 
15 yaş ve yukarı yaştakilerin oluşturduğu nüfusun cinsiyete göre dağılımını gösteren veriler 

incelenmiştir. 

Tablo 4. Türkiye’de Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı (2019 Ağustos) 

15 ve daha yukarı 

yaştakiler 

Toplam Erkek Kadın 

Nüfus (000) 65 591 30 431 31 160 

İşgücü (000) 33 180 22 261 10 919 

İstihdam (000) 28 529 19 527 9 002 

İşgücüne Dahil 

Olmayanlar (000) 

28 411 8 170 20 241 

İşgücüne Katılma 

Oranı (%) 

53,9 73,2 35,0 

İstihdam Oranı (%) 46,3 64,2 28,9 

İşsizlik Oranı (%) 14,0 12,3 17,6 

Kaynak: www.tuik.gov.tr 

Tablo 4’de 2019 Ağustos Tüik verileri incelendiğinde 15 yaş ve yukarı üzerindeki aktif nüfus 65 
milyon 591 bin kişidir. Aktif nüfusun 30 milyon 431 bin erkeklerden oluşmakta 31 milyon 160 bini ise 

kadınlardan oluşmaktadır. 31 milyon kadın içerisinde 10 milyon kadın işgücüne katılmakta iken 20 

milyon kadın işgücüne dahil olmamaktadır. İşgücüne katılma oranı incelendiğinde erkeklerin işgücüne 
katılma oranı %73.2 iken kadınların işgücüne katılma oranı %35 tir. İstihdam oranları incelendiğinde 

erkeklerin istihdam oranının %64,2, kadınların istihdam oranının %28,9 olduğu görülmektedir.   
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Tablo 5. İşgücüne Dahil Olmayanların İşgücüne Dahil Olmama Nedenleri 2019 Ağustos (milyon) 

 Toplam Kadın 

İşgücüne Dahil Olmayan 

Nüfus 

28 411 20 241 

İş Aramayıp, Çalışmaya 

Hazır Olanlar 

2 248 1 417 

İş Bulma Ümidi Olmayanlar 613 261 

Diğer 1 635 1 156 

Mevsimlik Çalışanlar 74 62  

Ev İşleriyle Meşgul  11 417 11 417 

Eğitim Öğretim 3 934 2 123 

Emekli 4 965 1 229 

Çalışamaz Halde 3 844 2 605 

Diğer 1 929 1 388 

Kaynak: www.tuik.gov.tr 

Tablo 5’te kadınların işgücüne dahil olmama nedenlerine bakıldığına 20 milyon kadının işgücüne 

dahil olmadığı görülmektedir. İş gücüne dahil olmayan 20 milyon kadın içerisinde yer alan 11 milyon 

kadın ev işleriyle meşgul olduğundan dolayı işgücüne katılmamaktadır. 

Tablo 6. Türkiye’de İşgücünün Cinsiyete Göre Dağılımı 

Yıllar  Kadın İşgücü  Erkek İşgücü  Toplam İşgücü  

2000  6,188  16,890  23,078  

2001  6,451  17,040  23,491  

2002  6,760  17,058  23,818  

2003  6,555  17,086  23,641  

2004  5,669  16,348  22,017  

2005  5,750  16,704  22,454  

2006  5,916  16,836  22,752  

2007  6,016  17,098  23,114  

2008  6,329  17,476  23,805  

2009  6,851  17,898  24,749  

2010  7,383  18,257  25,640  

2011  7,859  18,867  26,726  

2012  8,192  19,147  27,339  

2013  8,674  19,597  28,271  

2014  8,729  20,057  28,786  

2015  9,225  20,453  29,678  

2016  9,637  20,899  30,536  

2017 10.159 21.484 31,643 

2018 10.473 21.801 32,274 

 Kaynak: www.tuik.gov.tr 

Kadınların ve erkeklerin işgücüne katılımlarının gösterildiği Tablo 6’da kadınların işgücü 2000 

yılından 2004 yılına kadar azalmakta, 2004 yılından 2018 yılına kadar artmaktadır. Ancak bütün yıllar 

incelendiğinde kadın ve erkek arasındaki cinsiyet eşitsizliğinden dolayı kadın işgücü erkek gücünün 
gerisinde kalmaktadır. Kadın işgücünün düşük olması, kadının üretim alanından çekilmesi anlamına 

gelmektedir. Bu durumda kadın işgücünün ekonomik büyümeye yapacağı katkı zayıf olmaktadır 

(Gündoğdu, 2018: 19). 
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Tablo 7. Türkiye’de Cinsiyete Göre İşgücüne Katılım Oranları 

Yıllar  Kadınların İşgücüne Katılım 

Oranları(%)  
Erkeklerin İşgücüne Katılım 

Oranları(%)  

2000  26,6  73,7  

2001  27,1  72,9  

2002  27,9  71,6  

2003  26,6  70,4  

2004  23,3  70,3  

2005  23,3  70,6  

2006  23,6  69,9  

2007  23,6  69,8  

2008  24,5  70,1  

2009  26  70,5  

2010  27,6  70,8  

2011  28,8  71,7  

2012  29,5  71  

2013  30,8  71,5  

2014  30,3  71,3  

2015  31,5  71,6  

2016  32,5  72  

2017 33,6 72,5 

2018 34,2 72,7 

  Kaynak: www.tuik.gov.tr 

15 yaş üstü kadın ve erkek nüfusun işgücüne katılım oranları incelendiği Tablo 7’de 2000-2018 

yılları arasında kadınların işgücüne katılım oranlarının erkeklerin işgücüne katılım oranlarından daha az 

olduğu görülmektedir. 2018 yılında kadınların işgücüne katılım oranı %34.2 iken erkeklerde bu oran 
%72,7’dir. Kadın ve erkek arasındaki farkın oransal olarak hala devam ettiği görülmektedir. Kadınların 

işgücüne katılım oranlarının düşük olması Türkiye ekonomisinde kadınların ekonomik etkinliğinin zayıf 

olduğunu göstermektedir. 

Tablo 8. Kadın ve Erkek İstihdam Oranları 

Yıllar  Kadın İstidamı (%)  Erkek İstihdamı (%) 

2006  21  62,9  

2007  21  62,7  

2008  21,6 62,6  

2009  22,3 60,6  

2010  24  62,7  

2011  25,6 65,1  

2012  26,3  65,0 

2013  27,1  65,2  

2014  26,8  64,8  

2015  27,5  65  

2016  28  65,1  

2017 28,9 65,6 

2018 29,4 65,7 

Kaynak: www.tuik.gov.tr 

Kadın ve erkek istihdam oranlarının gösterildiği Tablo 8’de 2006-2018 yılları arasında kadın 

istihdam oranının erkek istihdam oranından düşük seviyede olduğu görülmektedir. 2018 yılında kadın 

istihdam oranı %29,4 iken erkek istihdam oranı %65,7’dir. 

http://www.tuik.gov.tr/
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Tablo 9. Türkiye’de Kadın İstihdamının Sektörel Dağılımı 

Yıllar  Tarım  Sanayi  İnşaat  Hizmetler  Toplam  

2004  2565  784  26  1672  5047  

2005  2367  819  28  1895  5109  

2006  2295  823  37  2104  5259  

2007  2288  824  36  2208  5356  

2008  2354  834  42  2366  5596  

2009  2445  857  40  2530  5872  

2010  2724  966  56  2680  6426  

2011  2944  1003  54  2973  6974  

2012  2872  1031  57  3350  7310  

2013  2826  1109  62  3645  7642  

2014  2533  1235  79  3839  7686  

2015  2527  1230  71  4231  8059  

2016  2384  1239  83  4006  7712  

2017 2471 1278 82 4897 8728 

2018 2353 1363 82 5219 9017 

Kaynak: www.tuik.gov.tr 

Türkiye’de istihdamın sektörel dağılımı Tablo 9’da gösterilmektedir. Türkiye’de istihdamın 

sektörel dağılımına baktığımızda 2004-2018 yılları arasında tarım kesimi istihdamı azalırken hizmetler 

ve sanayi istihdam payları artmıştır. İstihdamın sektörel dağılımına bakıldığında, istihdamın en fazla 
hizmet sektöründe olduğu en az ise inşaat sektöründe olduğu görülmektedir. Kadın istihdamı ve sektörel 

dağılımı arasındaki ilişki incelendiğinde Türkiye’de tarım ve sanayi sektörlerinden hizmetler sektörüne 

geçiş olduğu görülmektedir. 

Tablo 10. OECD Ülkelerinde Kadınların İşgücüne Katılma Oranı (%) 

Seçili Ülkeler, 2017 Oran 

İzlanda 85,7 

Almanya 74,0 

İspanya 69,9 

Japonya 69,4 

Fransa 67,9 

Macaristan 64,2 

OECD 64,0 

Polonya 62,6 

Yunanistan 60,3 

İtalya 55,9 

Meksika 46,7 

Türkiye 37,6 

Kaynak: OECD 

Tablo 10’da OECD ülkeleri içerisinde yer alan seçili ülkelerde kadınların işgücüne katılımı ile 

ilgili oranlar gösterilmiştir. Türkiye OECD ülkeleri içerisinde kadınların işgücüne katılım oranı olarak 

%37.6 ile son sırada yer almaktadır. OECD ülkelerinde kadınların işgücüne katılım ortalaması %64’tür. 

4. Sonuç 

Türkiye açısından kadın istihdamı incelendiğinde 1950’li yıllar itibariyle köyden kente göçün 

artması ile kadınların istihdamında artışların yaşandığı söylenebilir. Küreselleşmenin artmasıyla birlikte 
tarım sektörünün yıllar itibariyle azalma göstermesi, bunun sonucunda tarım sektöründe faaliyet 

gösteren kadının zamanla hizmet sektörüne geçiş yapması aynı zamanda yedek işgücü ve ucuz ücret 
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karşılığı çalıştırılması nedeniyle artmıştır. Yıllar itibariyle kadın istihdamında kısmen artışlar yaşansa 

da hala kadın istihdamı Türkiye ekonomisinde yetersiz kalmaktadır. 

Türkiye ekonomisinde aktif nüfusun yaklaşık yarısını oluşturan kadınlar erkek işgücünün 

gerisinde kalmaktadır. Türkiye ekonomisinde kadın istihdamının istenilen seviyeye ulaşması için temel 

şart erkek ve kadın arasındaki cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda kadın ve 
erkek arasındaki ücret eşitsizliği de ortadan kaldırılmalıdır. Kadınların ucuz işgücü olarak görülmesi ve 

düşük ücretlerle çalıştırılması kadın istihdamının erkek istihdamının gerisinde kalmasına sebep 

olmaktadır. Kadınların eğitim düzeyinin yeterli seviyede olmaması da kadın istihdamının artmasını 
engelleyen en önemli unsurlardan biri olmaktadır. Kadınların aile içi sorumlulukları ve zor çalışma 

koşulları kadının işgücü piyasasına girmesini engellemektedir. Kadınların işgücüne katılması için 

istihdam politikalarında kadına pozitif ayrımcılık tanınmalıdır. Aynı zamanda kadın ve erkek arasındaki 
cinsiyet ve ücret eşitsizliğinin giderilmesi gerekmektedir. Kadınlara daha esnek çalışma koşulları 

sunulmalıdır. Yarı zamanlı ya da evden çalışma gibi iş alanları kadın istihdamının artmasını 

sağlayacaktır. 
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Bölgesel Kalkınma için Girişimciliği Destekleme Modeli Önerisi: Bölgesel Kitle Fonlama 

Platformları 

Yasin AKKUŞ
1
, Dindar ŞİNO

2
  

 

Özet 

Girişimciler bulundukları ekosistemde sürdürülebilir kalkınma açısından önemli görevler 

üstlenmektedir. Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri (2030) arasında girişimciliğin de 

yer alması bu görüşü kanıtlamaktadır. Bu kapsamda girişimcilerin bulundukları bölgenin kalkınmasında 
da etkin rol oynadığı ileri sürülebilmektedir. Ancak finansal kaynakların ve büyük işletmelerin 

faaliyetlerinin çoğunu Türkiye’nin belirli bölgelerinde yoğunlaştırması girişimcileri de bu bölgelere 

çekmektedir. Nüfusun ve iş fikrinin sadece belirli bölgelere göçünün önlenmesi için girişimcilerin 

yatırımlarını bulundukları bölgede yapmaları gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için ise 
girişimcilerin bulundukları bölgedeki fon kaynakları tarafından yine bulundukları bölgede fonlanması, 

çözüm olarak öne sürülebilir. Önerdiğimiz destekleme modeli, girişimcilerin bulunduğu bölgede 

faaliyet gösteren bölgesel kitle fonlama platformlarından oluşmaktadır. Bu modelle girişimciler; sadece 
bulundukları bölgede fona ulaşmakla kalmayacak ayrıca bu platformların mentörlük, koçluk, 

danışmanlık gibi yan desteklerinden de yararlanabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kitle Fonlama, Bölgesel Kalkınma 

JEL Kodları: M13, Q01, E59 

 
Recommendatıon of the Entrepreneurshıp Model for Regıonal Development: Regıonal 

Crowdfundıng Platforms 

 

 Abstract 

Entrepreneurs play an important role in sustainable development in their ecosystem. The fact 

that entrepreneurship is among the United Nations' sustainable development goals (2030) proves this 
view. In this context, it can be argued that entrepreneurs play an active role in the development of the 

region. However, most of the entrepreneurs in Turkey to intensify the activities of certain of its 

financial resources and also attract large enterprises in these regions. In order to prevent the migration 
of the population and business idea to certain regions, entrepreneurs need to make investments in the 

region where they are located. In order to achieve this, it may be suggested that the funding of the 

entrepreneurs in the region by the fund sources in the region where they are located as a solution. The 
support model we propose consists of regional crowdfunding platforms operating in the region where 

entrepreneurs are located. Entrepreneurs with this model; Not only will they reach the fund in their 

region, they will also benefit from the side supports of these platforms such as mentoring, coaching 

and consultancy. 
 
Keywords: Entrepreneurship, Crowdfunding, Regional Development 

JEL Codes: M13, Q01, E59 
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1.Giriş 

Günümüzde girişimcilik birçok yönüyle ekonomik kalkınmada öne çıkan kavramlar arasında 

bulunmaktadır. Girişimciliğin ilk tanımlarını yapanların iktisatçı ve ekonomist olması bunun delilleri 

arsında sayılabilmektedir. 18. yüzyılda Richard Cantillon; girişimciliği, kar elde etmek üzere girdilerin, 
henüz belirginleşmemiş bedelle çeşitli birimlerde satılması olarak tanımlarken J. Babtiste Say ise daha 

sonra girişimci ile risk arasındaki ilişkiyi ön plana çıkarmıştır. 20. yüzyılda bir başka ekonomist olan 

Joseph Schumpeter girişimciliğin yıkıcı yaratıcılığın mimarı olduğunu belirterek yenilikçiliği ön plana 
çıkarmıştır. Günümüz bakış açısıyla girişimcilik; ekonomik ya da sosyal fayda etmek üzere, yenilikçi 

bakış açısı ile üretim faktörlerini bir araya getirerek potansiyel müşterilere değer önerisi olarak sunma 

biçiminde tanımlanabilmektedir (Yılmaz, 2018: 18-25). 

Girişimciler içinde bulundukları sosyo-ekonomik ve kültürel yapıdan etkilendikleri gibi aynı zamanda 

bu yapıları etkilemektedir. Bu etkileme ve etkilenme süreci yerel, ulusal ve küresel düzeylerde 

gerçekleşmektedir. Girişimciliğin özellikle ekonomik birimlerde önemli rol oynaması nedeniyle hem 

gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler girişimciliğin geliştirilmesine yönelik düzenlemeler 

yapmaktadır (Eyuboğlu, 2004: 15-17). 

Günümüzde neredeyse tüm ekonomiler için girişimcilik ve özellikle teknolojik girişimcilik önemli rol 

oynamaktadır. Teknolojik yani katma değeri yüksek girişimcilik, bölgesel ve ulusal düzeyde içinde 
bulunduğu ekonomik birimlere oldukça etkili katkılar yapmaktadır. Bir anlamda ekonomik birimlerin 

geleceğinin teknolojik girişimciliğe bağlı olduğu söylenebilmektedir. Teknolojik girişimcilik için ise ar-

ge ve inovasyon (yenilikçilik) temel kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknoloji ağırlıklı 

sektörlerde yaşanan yüksek düzeydeki rekabet ise girişimcileri zorlamaktadır. Henüz buluş, prototip, 
ürün geliştirme gibi başlangıç aşamalarında bulunan girişimciler (startuplar) için hız olmazsa olmaz bir 

faktör olarak sayılmaktadır. Girişimcilerin hızlı davranıp yenilikçi ürünlerini pazara rakiplerinden önce 

sunabilmesi için ise çeşitli finansal kaynaklara ihtiyacı bulunmaktadır (İrmiş ve Özdemir, 2011: 139-
142). Bu finansman kaynakları arasında girişimcinin kendi ortaya koyduğu sermaye, erken dönem 

devlet destekleri, banka kredileri, risk sermayesi, melek yatırımcılar, kitle fonlama platformları gibi 

farklı enstrümanlar bulunmaktadır (Er, Şahin, ve Mutlu, 2015: 33-35). Bu çalışmanın ikinci bölümünde 
kitle fonlamanın genel yapısı ortaya konulacak ve üçüncü bölümde önerilen bölgesel kitle fonlama 

platformları açıklanacaktır. 

2.Kitle Fonlama 

Kitle fonlama günümüzde, girişimciler ve startuplar tarafından giderek artan oranlarda 
kullanılmaya başlayan bir finansman yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kitle fonlama sisteminde 

girişimci; banka, risk sermayesi, melek yatırımcı gibi görece sınırlı ve küçük finansman kaynakları 

yerine kalabalık bir kitle halindeki küçük yatırımcılara/bağışçılara ulaşmaktadır. Kitle fonlamada çeşitli 
destekleme modelleri bulunmaktadır. Bu modeller bağış, borca dayalı fonlama, hisse senedine dayalı 

fonlama olarak sayılabilmektedir (Günay, 2018: 55-56). Destekleme modelleri çeşitli bakış açıları ile 

ayrı bir alt başlık halinde incelenecektir.  

2.1. Kitle Fonlama Modelleri 

Kitle fonlama modelleri fonun finansman modelleri, yatırımcıların beklentileri ve girişimci-fon 

ilişkisi açısından farklı başlıklar halinde gruplandırılabilmektedir. Kitle fonlamayı yatırımcı 

beklentilerine göre gruplayan çalışmalar da görülmektedir. Bağış modeli yine ilk model olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Diğer modelde fonlayanlara düşük maliyetli anımsatıcı ödüller verilmektedir. Ön satış 

modelinde ise yatırımcı elde edilecek ürün/hizmetin ilk örneklerini önden satın almaktadır. Proje 

tamamlandığında ortaya çıkan ürün/hizmetler yatırımcılara öncelikli olarak ve daha uygun maliyetle 
ulaştırılmaktadır. Borç verme modelinde yatırımcılar faizli ya da faizsiz olarak projeye borç vermekte 

proje tamamlandığında geri almaktadır. Faizsiz borç verme modeli daha çok sosyal sorumluluk 

projelerinde tercih edilmektedir. Ayni fon modelinde yatırımcılar girişimcinin projesindeki 

etkinliklerinin bir kısmını ayni olarak gerçekleştirerek katkıda bulunmaktadır. Yatırım modelinde 
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girişimci ile yatırımcı arasında hisse bazlı bir ilişki bulunmaktadır. Sponsorluk modelinde girişimci 
sponsor yatırımcı tarafından desteklenmekte karşılığında ürün ya da hizmetle beraber sponsorun tanıtımı 

gerçekleştirilmektedir. Gelir paylaşımı modelinde ise yatırımcı girişimcinin proje sonuçlandığında elde 

edeceği geliri paylaşmaktadır. Ayrıca tüm bu modellerin değişik kombinasyonlarını içeren karma 

modeller de uygulanabilmektedir (Zengin, Yüksel, ve Kartal, 2017: 26-27). 

Kitle fonlama modelleri girişimci-fon ilişiklisi açısından da iki temel başlığa ayrılmaktadır. “Ya hep ya 

hiç” ile “hepsini tut” olarak adlandırılabilecek modellerde kimi zaman karma uygulamalarla da 

karşılaşılmaktadır. Ya hep ya hiç modelinde girişimci toplanan kaynağı almakta ancak başarısız olursa 
kullandığı kaynağı geri ödemektedir. Hepsini tut modelinde ise girişimci başarısız olsa da kaynağı 

kullanmaya devam etmektedir (Fettahoğlu ve Khusayan, 2017: 501).  

2.2. Kitle Fonlama Süreci 

Kitle fonlama sürecinde girişimci öncelikle projesini platform üzerinde sunarak çağrıya 

çıkmaktadır. Bu aşamada girişimci ürünü ve/veya iş modelini açıklayan yazılı ve görsel materyalleri de 

sisteme yüklemektedir. Talep edilen fon miktarı ve süre sisteme girildikten sonra kitle fonlama 

başlamaktadır. Fon sağlayan görece küçük yatırımcılar beğendikleri, ürün ya da hizmet talep ettikleri 
projelere fon sağlayarak sosyal fayda ya da maddi fayda beklemektedir. Fon toplandığında platform 

fonu ilgili girişimciye yukarıda sıralanan modellerle aktarmaktadır (Çonkar ve Canbaz, 2018: 122). 

Bazı çalışmalar ise süreci benzer bir şekilde ama farklı kavramsal başlıklar halinde açıklamaktadır. Buna 
göre süreçteki ilk adım girişimcinin kitle fonlama talebi için kampanyasını geliştirmesidir. İkinci adımda 

ise girişimci kampanyası için uygun olan kitle fonlama platformunu belirlemektedir. Farklı kitle fonlama 

platformlarının farklı destekleme modelleri bulunduğundan bu adımın girişimci açısından oldukça 

önemli olduğu belirtilmektedir. Sonraki adımda girişimci sosyal medya ve benzeri yapılarla projesinin 
desteklenmesi için çağrıya çıkmaktadır. Fon toplanıp kaynak girişimciye aktarıldıktan sonra proje 

gerçekleştirilerek ödül ya da diğer vaatler yatırımcılara aktarılmaktadır (Ayhan ve Ertemsir, 2019: 60). 

2.3. Türkiye’de Kitle Fonlama Uygulamaları ve Kitle Fonlama Mevzuatı 

Türkiye’deki kitle fonlama incelendiğinde ise kitle fonlamanın gelişmiş ülkelere kıyasla 

oldukça yeni olduğu gözlenmektedir. Türkiye’deki kitle fonlama platformlarının başında Crowdfon, 

Fonlabeni, Fongogo, Arıkovanı, Buluşum ve Fonbulucu gelmektedir. Bu platformların kitle fonlamaya 
bakışları farklılık göstermektedir. Kimi platformlar sadece bağış temelli çalışmakta kimileri ise sadece 

sosyal sorumluluk projelerine fonlayan bir yapıda bulunmaktadır. Bazı platformlar girişimciden 

herhangi bir ücret ya da komisyon talep etmemekte bazıları ise %7 ile %15 arasında komisyon talep 

etmektedir. Platformların fon topladıkları projeleri sınırladıkları da gözlenmektedir. Sadece yenilikçi 
ürünlere fon toplayan platformlar olduğu gibi edebiyattan teknolojiye, çevreden sinemaya hemen hemen 

tüm alanlar için fon toplayan platformlar da bulunmaktadır (Çubukçu, 2017: 161). 

Türkiye’deki kitle fonlama uygulamalarının yeterince yaygınlaşmamasının başlıca sebepleri arasında 
kitle fonlamaya uygun bir mevzuatın bulunmaması sayılmaktadır. Bu mevzuat eksikliğini gidermek için 

2017 yılında “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 

düzenlemeler yapılmıştır. Bu kanun değişiklikleri ile kitle fonlamanın tanımı yapılmış, içinde ya da 
dışında tutulduğu yapılar belirlenmiştir. Yine belirtilen kanun ile kitle fonlama platformlarının tanımı 

yapılarak tabii olduğu temel hükümler sıralanmıştır. Bu kapsamda kitle fonlama platformlarını 

denetleyen ve düzenleyen kurum olarak Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yetkilendirildiği 

görülmektedir (Ata, 2018: 287-292).  

3.Bölgesel Kitle Fonlama Platformları Modeli 

Sürdürülebilir ekonomik kalkınmada bölgelerin önemi hızla artmaktadır. Bölgelerin kendilerine 

özgü ekonomik, sosyal ve kültürel ögeler sayesinde yine kendilerine özgü kalkınma modelleri 
oluşturabileceği düşünülmektedir. Bölgelerdeki ekonomik ve sosyal sermayenin yine bölgedeki 

girişimcilerde değerlendirmesi bu kalkınma modellerini güçlendireceği düşünülmektedir (Aydın, 2016: 

88-90). 
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Türkiye’de bölgeler istatiki bölge birimleri sınıflamasına göre çeşitli düzeylerde sınıflandırılmaktadır. 
Birinci düzeyde 12 bölgeye ayrılan yapılar ikinci düzeyde 26 alt bölgeye ayrılmaktadır. Son düzeyi ise 

iller oluşturmaktadır (Şengül, Shiraz, ve Miraç, 2013: 78). 

Tablo 1. Türkiye’de İBBS’ye göre sınıflandırılmış başlıca bölgeler. 

Kod 
Düzey 1 

(12 bölge) 
Kod 

Düzey 2 

(26 alt bölge) 
Düzey 3 (81 il) 

TR1 İstanbul TR10 İstanbul alt bölgesi İstanbul 

  
TR21 Tekirdağ alt bölgesi Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 

TR2 Batı Marmara 

  TR22 Balıkesir alt bölgesi Balıkesir, Çanakkale 

  TR31 İzmir alt bölgesi İzmir 

TR3 Ege 

TR32 Aydın alt bölgesi Aydın, Denizli, Muğla 

TR33 Manisa alt bölgesi 
Manisa, Afyonkarahisar, Kü-

tahya, Uşak 

  TR41 Bursa alt bölgesi Bursa, Eskişehir, Bilecik 

TR4 Doğu Marmara TR42 Kocaeli alt bölgesi 
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, 

Yalova 

TR5 Batı Anadolu 
TR51 Ankara alt bölgesi Ankara 

TR52 Konya alt bölgesi Konya, Karaman 

Kaynak: Şengül ve diğ. (2013: 78) . Türkiye’de istatistiki bölge birimleri sınıflamasına göre düzey 

2 bölgelerinin ekonomik etkinliklerinin DEA yöntemi ile belirlenmesi ve Tobit Model 

uygulaması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(21), 75-99. 

İkinci bölümde özellikleri sıralanan kitle fonlama platformlarının, Tablo 1’de bazıları gösterilen 

Düzey 1 bölgelerinde kurulması model önerisi olarak sunulmaktadır. Böylece her birisi kendi bölgesinde 

faaliyet gösterecek 12 adet kitle fonlama platformunun kurulması önerilmektedir. Model önerisinde kitle 

fonlama platformlarının özerk bir yapıda olması ancak her bölgede bulunan Kalkınma Ajansları 
tarafından yürütülüp denetlenmesi vurgulanmaktadır. Kalkınma Ajanslarının ekonomik ve sosyal 

kalkınmada üstlendikleri rol ve yapılanması nedeniyle platformların yürütülmesini başarı ile sağlayacağı 

düşünülmektedir (Işık, Baysal, ve Ceylan, 2010: 10-15). 

Modelde, bölgesel kitle fonlama platformlarını dışarıdan destekleyen bir diğer unsur olarak da 

Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ya da Ticaret ve Sanayi Odaları önerilmektedir. Bölgedeki ilgili odaların 

platformda hem doğrudan hem de dolaylı desteğinin bulunması gerektiği düşünülmektedir. Odalar kendi 
üyeleri arasındaki gönüllü girişimciler aracılığı ile proje sahibi girişimcilere mentörlük, koçluk ya da 

danışmanlık gibi destekleri sağlayabilecektir. Yine odalar sayesinde proje sahibi girişimcilere yönelik 

tanıtım ve demo gösterimi faaliyetleri yapılabilecektir. 

Modele genel olarak bakıldığında; Şekil 1.’de görüleceği üzere Kalkınma Ajansları ve Ticaret 
ve Sanayi Odaları bölgesel kitle fonlama platformunun denetim, kontrol ve destek tarafında yer 

almaktadır. Desteklenen taraf platforma proje sunan bölgenin girişimcisi iken fon sağlayanlar ise 

bölgedeki küçük yatırımcılar olmaktadır. Yine bölgesel faktörler göz önüne alındığında yerel yönetimler 

gibi unsurların platformlara katkı sağlayan ve destekleyen ilave kurumlar olması beklenmektedir.  
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Şekil 1. Bölgesel Kitle Fonlama Platformu Modeli 

 

4.Sonuç 

Bölgeler arasında bulunan hem ekonomik hem de sosyolojik farklılıkların yine bölgelerin kendi 

dinamikleriyle girdirilebileceği düşünülmektedir. Bölge dışından sağlanan geçici desteklerin bölgelerin 
sürdürülebilir kalkınmasında yeterli etki sağlamayacağı belirtilmektedir. Bölgelerdeki sürdürülebilir 

kalkınmanın yine bölgedeki kurumlar ve bölgedeki girişimciler tarafından gerçekleştirilebileceği 

düşünülmektedir. Bölgelerin sürdürülebilir kalkınmayı sağlaması sonucu hem bölgeler arası sosyo-

ekonomik farklar giderilecek hem de ulusal kalkınma gerçekleştirilebilecektir (Sevinç, 2011: 50-53). 

Birleşmiş Milletlerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında önemli bir hedef olan 

girişimciliğin ve özellikle yenilikçi girişimciliğin hem ulusal hem de bölgesel düzeyde arttırılması 

gerekmektedir. Özellikle bölgesel düzeyde yenilikçi girişimciliğin gelişmesi; kazançların adil bir şekilde 
paylaşılması ve kalkınmanın gelecek nesillerde de sürdürülebilmesinde önemli bir faktör olarak 

sayılmaktadır. Böylece dolaylı olarak bölgelerdeki sosyal ve ekonomik adalet anlayışının gelişmesi 

beklenmektedir (Peşkircioğlu, 2016). 

Önerilen bölgesel kitle fonlama platformu sayesinde bölgedeki özellikle yenilikçi girişimcilerin 

yine bölgedeki küçük yatırımcılar tarafından desteklenmesi hedeflenmektedir. Türkiye’nin sosyo-

kültürel yapısı nedeniyle böyle bir oluşumun daha etkili olması beklenmektedir. Küçük yatırımcılarda, 

olumsuz deneyimler sonucu oluşan/oluşabilecek güvensizlik duygusunun bölgesel kitle fonlama 
platformlarıyla aşılabileceği düşünülmektedir. Kalkınma Ajansının ve Ticaret ve Sanayi Odalarının 

düzenleyici, denetleyici ve destekleyici rol oynadığı bir platforma bölgedeki küçük yatırımcıların güven 

duyması ve ilgi göstermesi beklenmektedir. Sonuç olarak bu modelle; yenilikçi girişimcilerin fon bulma 
amacıyla büyük metropollere yönelmesinin önüne geçilmesi ve girişimcilerin kendi bölgelerine yatırım 

yapmasının sağlanması amaçlanmaktadır. 
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Girişimci Sayısını Etkileyen Bazı Ekonomik ve Demografik Faktörler: Trakya (TR21) Bölgesi 

İçin Bir Panel Veri Analizi 
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Özet 
 

Girişimcilik ve girişimci sayısı üzerinde etkileri bulunan birçok faktör bulunmaktadır. 

Girişimcilik ekosistemi olarak adlandırılan bu yapı içerisinde bulunan bazı faktörlerin girişimcilik ile 

olan ilişkisi analizlerle ortaya konmuştur. Ancak kavramsal olarak, girişimcilikle ilişkisi olduğu 
düşünülen bazı faktörler henüz ampirik çalışmalarla desteklenmemiştir. Bu çalışmada Trakya (TR21) 

Bölgesindeki girişimci sayılarına potansiyel etkisi olduğu düşünülen bazı faktörlerin ilişkisi ele 

alınmaktadır. Trakya Bölgesindeki nüfusun, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) ve kredi kullanımı 
tutarının girişimci sayıları üzerinde etkiler çeşitli doğrusal regresyon modelleri açıklanmaya 

çalışılmaktadır. Bazı doğrusal regresyon modelleri ulusal düzeyde de analiz edilerek Trakya Bölgesi ile 
karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Trakya, GSYH, Nüfus 

JEL Kodları: A12, C23, M13 

 

 

Some Economic and Demographic Factors Affecting the Number of Entrepreneurs: A Panel 

Data Analysis For The Thrace (TR21) Region 

Abstract 

There are many factors that have an impact on entrepreneurship and the number of 

entrepreneurs. The relationship between some factors and entrepreneurship in this structure called 

entrepreneurship ecosystem has been revealed by analysis. Conceptually, however, some factors that 
are thought to be related to entrepreneurship have not yet been supported by empirical studies. In this 

study, the relationship between some factors that are thought to have a potential impact on the number 

of entrepreneurs in Thrace (TR21) Region is discussed. Various linear regression models that affect the 

number of entrepreneurs of the population, gross domestic product (GDP) and the amount of credit 
utilization in the Thrace Region are tried to be explained. Some linear regression models were analyzed 
at national level and compared with Thrace Region. 

 Keywords: Entrepreneurship, Thrace, GDP, Population 
    JEL Codes: A12, C23, M13 
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1.Giriş 

Girişimciliğin ilk tanımı, 18.Yüzyılın başlarında Richard Cantillon’un yaptığı tanımdır. 

Cantillon’un 1755 yılında basılan “Essai sur la nature du commerce en general” adlı eserinde, 

girişimcinin risk alma özelliğini vurguladığı kavram Jean Baptiste Say tarafından da kullanılmıştır. Say 

bu tanıma; “girişimcinin riski üstlenmenin yanında üretim faktörlerini örgütleme ve yönetme gibi 
nitelikleri de taşıması gerektiği” eklemelerini yaparak girişimcilik kavramını geliştirmiştir. Girişimcilik 

teorisinde önemli sayılacak bir katkı da “The Theory of Economic Development” isimli eserinde 

girişimciyi yenilik sunarak geliştiren kişi şeklinde tanımlayan Joseph Schumpeter tarafından yapılmıştır. 
Joseph Schumpeter girişimcinin, özde bilinen çalışma biçiminden çıkarak yeni bir tarz yaratıp 

çalışmasını sürdürdüğünü belirtmiştir. Yani girişimci inovasyonu sağlayan ve denenmiş teknolojileri 

farklılaştıran, yenilikçi kişi olarak tanımlanmıştır.(Bozkurt, Kalkan, Koyuncu, ve Alparslan, 2012) 

Yenilik fikrini yeni bir ürün, hizmet ya da işe dönüştürme akışı olarak da tanımlanan 

girişimcilik, iş imkânı yaratma, yeni işletme oluşturma, yenilikler getirme, ekonomik büyüme ve toplum 

refah seviyesini yükseltme gibi pozitif katkıları sebebiyle ekonomik gelişme ve büyüme için önemli bir 

öğe olarak değerlendirilmektedir. Ülkelerin gelişmişlik ve kalkınmışlık anlamında dikkate alması 
gereken bir diğer konu da bölgesel ekonomik farklılıklardır. Bölgesel ekonomik farklılıkların ortadan 

kaldırılması sorununa yönelik gelişmekte olan ülkeler ve ülkemiz hükümet politikaları oluşturmaktadır. 

Bunun için gelişmesi istenen öncelikli yöreler belirlenmekte ve bu bölgelere yönelik teşvik sistemleri 
uygulanmaktadır. Bölgesel ekonomik farklılığın ortadan kaldırılmasında önemli faktörlerden biri de o 

bölgede var olan girişimci sayısıdır. Girişimciler bölge ekonomisini canlandırmakta ve birçok yeni iş 

kolu yaratmaktadırlar. Pek çok sektörün karşılaştığı karmaşık çevresel koşullarda, özellikle büyük 

firmaların faaliyetlerini devam ettirme ve geliştirmelerinde, girişimcilik tutumları önem taşımaktadır 

(Karakaya ve Kızıloğlu, 2015: 309-323).  

Ekonomik büyümeyi sağlayan ülkelere bakıldığında, endüstriyel yapıda gelişmenin sağlanması, 

rekabet gücünün elde edilmesi, ekonomik büyümenin hızlandırılması, istihdamın artması ve gelir 
düzeyinde iyileşme gibi etkilerin gerçekleşebilmesi için ekonomik yapının girişimci ve yenilikçi olması, 

farklılaşması gerekir. (Üzülmez, 2008) 

Günümüzde girişimcilik, ekonomik büyümenin sağlanması, GSYH’nın arttırılması, işsizlikle 
mücadele edilmesi ve toplumsal anlamda gelişimin sağlanmasında temel bir kavramdır. Bu sebeple hem 

ulusal hem de bölgesel anlamda girişimci sayısı ve girişimci sayısını etkileyen faktörler önem 

kazanmaktadır.  

Girişimcilik, girişimcinin (kendi işinde çalışanın), diğer çalışanlardan farkını: kendine ait bir işi 
olması, ne zaman çalışıp ne zaman dinlenebileceğine karar verebilmesi, çalışanlarını kendisinin 

seçebilmesi, kararlarında bağımsızlık ve daha çok kazanç sağlama olanağına sahip olması şeklinde 

sıralanmaktadır. Girişimciliği etkileyen faktörleri, ekonomik, sosyal, politik, kişisel geçmiş, kişilik, 

kişilik özellikleri olarak belirtilmektedir.(Sezer, 2013) 

Girişimciliği etkileyen kişilik ve çevre faktörlerinin bulunduğu savunulmaktadır. Kişilik 

faktörlerini dikkate alan yaklaşımlar, girişimcinin sahip olduğu kişisel özellikleri incelemişlerdir. 
Girişimci kişilikle özdeşleşen özellikler; başarı ihtiyacı, riski yüklenmek ve denetim odağı olabilmektir. 

Çevresel faktörleri dikkate alan yaklaşımlar ise, pazar mekanizmaları ve devlet politikalarının etkili 

olduğunu savunmuşlardır. Gelişmiş ülkelerde pazar mekanizmaları girişimciliği etkileyen bir faktör 

iken; gelişmemiş ülkelerde, hükümet politikaları girişimciliği yönlendirmektedir. Çeşitli görüşler 
ışığında, kişilik özellikleri önemli bir faktördür, ancak bunun yanında, girişimcilik çok sayıda faktörün 

bileşiminde etkilenen bir akıştır (Uçkun ve Girginer, 2012).  

Ekonomik gelişme, bilginin ticari mal ve hizmete dönüştürülmesi, girişimcilik gibi konular 
gelişmekte olan ülkeler açısından oldukça önemlidir. Ancak yeni bir girişim yapılacak ya da var olan 

girişimlerin büyütüleceği ülkenin sosyo-kültürel yapısı, siyasi ortamı, ekonomik yapısı, ülkede mevcut 

vergilendirme, faiz oranları, eğitim seviyesi büyük önem taşımaktadır. Girişimciliğe ve girişimci 

sayısını arttırmaya yönelik teşvikler, yasal düzenlemeler, sermaye kaynaklarına kolayca ulaşma 
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imkanları ve alınan tedbirler vb. uygulamalar yapılmaktadır. Bu bağlamda girişimcilik kültürü; 
girişimciye yeni bir statü sağlayan, başkalarına da istihdam yaratan yeni bir toplumun oluşmasını 

gerçekleştirebilen yapı olarak ifade edilebilir. Girişimcilik kültürünün oluşmasında girişimci kilit 

noktayı oluşturmaktadır. Girişimci genel olarak insan ihtiyaçlarını karşılayan, mal ve hizmet üreten, 

üretim faktörlerini bir araya getirip faaliyette bulunan kişi olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda finansal 

riski üstlenen kişidir (Karasioğlu ve Duman, 2006). 

Daha önce girişimcilik ve kalkınma arasındaki ilişkiyi incelemek için birçok araştırma 

yapılmıştır. Bu araştırmalarda girişimci sayısı kalkınmanın önemli göstergelerinden birisi olarak kabul 
edilen gayri safi yurtiçi hasıla arasındaki ilişki irdelenmiştir. Yine benzer araştırmalarda nüfusun önemli 

bir bölümünü oluşturan işgücünün de girişimcilikle olan ilişkisi incelenmiştir (Karagöz, 2016: 75-79). 

Bu çalışmanın amacı gayri safi yurtiçi hasıla ve nüfusun girişimci sayısı üzerindeki olası etkilerinin 
incelenmesidir. Olası etkilerin incelenmesi için Trakya Bölgesinin ve Türkiye’nin 2009-2017 yılları 

arasındaki değerleri panel veri analizi ile incelenmektedir.  

2.Veri Seti Ve Yöntem 

Toplam girişimci sayısını etkileyen faktörlerin incelenmesi için ekonomik ve demografik 
faktörler üzerine odaklanılmıştır. Demografik faktörlerin başında olan nüfus bağımsız değişken olarak 

belirlenmiştir. Ekonomik faktörlerde ise gayri safi yurtiçi hasıla seçilmiş ve modele yerleştirilmiştir. 

Buna göre toplam girişimci sayısı bağımlı değişken olurken nüfus ve gayri safi yurtiçi hasıla bağımlı 
değişken olarak belirlenmiştir. Çalışılan yıl aralığı 2009 ve 2017 yılları arası olarak tercih edilmiştir. 

2008 yılı ve öncesi küresel kriz ve etkileri nedeniyle çalışmaya dahil edilmemiştir. 2018 ve 2019 

yıllarına dair veriler ise henüz yayınlanmadığı için araştırmaya girememiştir.  

Yukarıda sıralan değişkenlere dair veri seti için iki farklı kaynak kullanılmıştır. Ulusal düzeyde 
toplam girişimci sayısı, nüfus ve gayri safi yurtiçi hasıla rakamları TÜİK’in veri seti üzerinden temin 

edilmiştir. Trakya (TR21) Bölgesi için veriler için ise yine TÜİK üzerinden Tekirdağ, Kırklareli ve 

Edirne illeri için ayrı ayrı elde edilmiş ve sonradan birleştirilmiştir. Girişimci sayıları ve nüfus için üç 

ilin verileri toplanmıştır. Gayri safi yurtiçi hasıla için ise üç ilin ortalaması alınmıştır. 

2009 ve 2017 yılları arasında, ulusal ve bölgesel düzeyde girişimci sayıları, nüfus ve gayri safi 

yurtiçi hasılaya dair veriler Eviews programına aktarılmıştır. Model aşamasında kullanılmak üzere 
değişkenlere ait veriler için ek işlemler uygulanmıştır. Bu kapsamda değişkenlerin logaritması, farkı, 

karesi alınarak kopya değişkenler oluşturulmuştur. Etkilerin sabit olduğu varsayımına dayanılarak panel 

veri analizinde “sabit etkiler modeli” tercih edilmiştir (Hill, Griffiths, ve Lim, 2018).  

Sabit etkiler modeli olarak kurulan panel veri analizinde regresyon denklemi aşağıdaki şekilde 

kurulmuştur: 

𝑦𝑖𝑡 =  �̅� +  𝜎 𝑖 +  𝛽2𝑥2𝑖𝑡 + 𝛽3𝑥3𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

Modelde y bağımlı değişkeni, x2 ve x3 ise bağımsız değişkenleri temsil etmektedir. 
Modelimizde, i kesit birimini ve t ise dönemi göstermektedir. Buna dayanarak modelin Trakya Bölgesi 

için regresyon denklemi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

(𝑇𝑅𝐴𝐾𝑌𝐴𝑇𝐺𝐼𝑅𝐼𝑆𝐼𝑀)𝑖𝑡 =  �̅� +  𝜎 𝑖 +  𝛽2(𝑇𝑂𝑃𝐿𝐴𝑀𝑁𝑈𝐹𝑈𝑆)𝑖𝑡 + 𝛽3(𝐺𝑆𝑌𝐻𝑂𝑅𝑇)𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Trakya Bölgesine benzer şekilde modelin ulusal düzeydeki regresyon denklemi ise aşağıdaki şekilde 

düzenlenmiştir:  

(𝑇𝑈𝑅𝐾𝐼𝑌𝐸𝑇𝐺𝐼𝑅𝐼𝑆𝐼𝑀)𝑖𝑡 =  �̅� +  𝜎 𝑖 +  𝛽2(𝑇𝑈𝑅𝐾𝐼𝑌𝐸𝑇𝑁𝑈𝐹𝑈𝑆)𝑖𝑡 + 𝛽3(𝑇𝑈𝑅𝐾𝐼𝑌𝐸𝐺𝑆𝑌𝐻)𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  
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             3.Bulgular 

Önceki bölümde açıklanan değişkenlerin sabit etkiler modelinin test edilmesi için öncelikle 

Trakya Bölgesine dair ham ve logaritmik veriler analiz edilmiştir. Bu analize dair özet tablolar aşağıda 

sunulmaktadır: 

Tablo 1. Trakya Bölgesi Ham Veriler İstatistik Tablosu 

Bağımlı Değişken: TRAKYAYENITGIRISIM  

Yıllar: 2009 2017   

     
     Değişken Katsayı Std. Hata t-değeri P   

     
     TRAKYATOPLAMNUFUS 0.038686 0.003051 12.68024 0.0000 

TRAKYAGSYHOR -0.742499 0.234169 -3.170786 0.0193 
C 26441.71 5685.922 4.650381 0.0035 

     
     R2 0.966150       

F-değeri 85.62690    
P 0.000039    

           

Tablo 2. Trakya Bölgesi Logaritmik Veriler İstatistik Tablosu 

Bağımlı Değişken: LOGTRAKYAYENITGIRISIM  

Yıllar: 2009 2017   

     
     

Değişken Katsayı Std. Hata t-değeri P   

     
     

LOGTRAKYATOPLAMNUFUS 0.775786 0.060293 12.86688 0.0000 

LOGTRAKYAGSYHOR -0.108229 0.032112 -3.370326 0.0150 

C 1.216447 0.902086 1.348482 0.2262 
     
     

R2 0.966632       

F-değeri 86.90740    

P 0.000037    

     
     

 

Trakya Bölgesinin model analizine dair varsayımlar incelenmiştir. Bu varsayımlardan öncelikle 

varyans etki faktörlerine bakılmıştır. Varyans etki faktörü değerleri (Variance Inflation Factors-VIF) 1’e 

yakın olarak bulunmuştur. VIF değerleri 1 ile 5 arasında olduğundan modelde çoklu doğrusal bağlantı 

olmadığı sonucuna varılmaktadır. 

Modelin normalliğine bakıldığında Jarque-Bera testi değerinin 1.429346 olduğu ve testin P 

değerinin 0.489352 olduğu görülmüştür. Ters hipotez sonucu testin anlamsız çıkması nedeniyle verilerin 

normal dağıldığı sonucu ortaya çıkmaktadır.  

Modelin otokoralasyonu incelemek için 1 ile 16 gecikme arasındaki değerler incelenmiştir. Bu 

değerlerin belirlenen sınırlar içinde kaldığı görülmüş ve otokorelasyonun olmadığı tespit edilmiştir.  
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Değişen varyans varsayımı incelenmesinde White yöntemi uygulanmıştır. İnceleme sonucunda 
P değerinin 0,05’ten büyük olduğu görülmüş ve kurulan ters hipotez sonucunda değişen varyans 

olmadığı ve sabit varyans bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Son varsayım olarak artıkların ortalamasına bakılmıştır. Artıkların ortalamasının değerlerine 

bakıldığında bu rakamın sıfıra yakın olduğu görülmüştür. 

Aynı analizler Türkiye için ulusal düzeyde yapıldığında ise aşağıdaki tablolardaki bulgular elde 

edilmiştir: 

Tablo 3. Türkiye Ham Veriler İstatistik Tablosu 

Bağımlı Değişken: TURKIYETGIRISIM  
Yıllar: 2009 2017   

     
     Değişken Katsayı Std. Hata t-değeri P   

     
     TURKIYETOPLAMNUFUS 0.054987 0.003130 17.56996 0.0000 

TURKIYEGSYH -32.12954 8.639623 -3.718860 0.0099 

C -433841.7 226342.4 -1.916749 0.1037 

     
     R2 0.981275       

F-değeri 157.2153    

P 0.000007    

           

Tablo 4. Türkiye Logaritmik Veriler İstatistik Tablosu 

Bağımlı Değişken: LOGTURKIYETGIRISIM  

Yıllar: 2009 2017   

     
     Değişken Katsayı Std. Hata t-değeri P   
     
     LOGTURKIYETOPLAMNUFUS -0.101055 0.025792 -3.918012 0.0078 

LOGTURKIYEGSYH 1.227277 0.067209 18.26074 0.0000 

C -6.293693 1.150951 -5.468254 0.0016 
     
     R2 0.982853       

F-değeri 171.9609    

P 0.000005    

          Türkiye için model analizine dair varsayımlar incelenmiştir. Bu varsayımlardan öncelikle 

varyans etki faktörlerine bakılmıştır. Varyans etki faktörü değerleri (Variance Inflation Factors-VIF) 1’e 

yakın olarak bulunmuştur. VIF değerleri 1 ile 5 arasında olduğundan modelde çoklu doğrusal bağlantı 

olmadığı sonucuna varılmaktadır. 

Modelin normalliğine bakıldığında Jarque-Bera testi değerinin 1.394392 olduğu ve testin P 

değerinin 0.497980 olduğu görülmüştür. Ters hipotez sonucu testin anlamsız çıkması nedeniyle verilerin 

normal dağıldığı sonucu ortaya çıkmaktadır.  

Modelin otokoralasyonu incelemek için 1 ile 16 gecikme arasındaki değerler incelenmiştir. Bu 

değerlerin belirlenen sınırlar içinde kaldığı görülmüş ve otokorelasyonun olmadığı tespit edilmiştir.  

Değişen varyans varsayımı incelenmesinde White yöntemi uygulanmıştır. İnceleme sonucunda 
P değerinin 0,05’ten büyük olduğu görülmüş ve kurulan ters hipotez sonucunda değişen varyans 

olmadığı ve sabit varyans bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Son varsayım olarak artıkların ortalamasına bakılmıştır. Artıkların ortalamasının değerlerine 

bakıldığında bu rakamın sıfıra yakın olduğu görülmüştür. 

4.Sonuç 

Trakya Bölgesi ve ulusal düzeyde girişimci sayısı, nüfus ve GSYH değerlerinin incelenmesi 

sonucunda ileri sürülen modellerin anlamlı olduğu görülmüştür. İki model için de ileri sürülen 
varsayımların geçerli olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular sonucunda iki model için katsayılar 

yerleştirildiğinde aşağıdaki denklemler elde edilmiştir: 

(𝐿𝑂𝐺𝑇𝑅𝐴𝐾𝑌𝐴𝑇𝐺𝐼𝑅𝐼𝑆𝐼𝑀)𝑖𝑡

=  𝟏. 𝟐𝟏𝟔𝟒𝟒𝟕 +  𝜎 𝑖 +  𝟎. 𝟕𝟕𝟓𝟕𝟖𝟔 (𝐿𝑂𝐺𝑇𝑂𝑃𝐿𝐴𝑀𝑁𝑈𝐹𝑈𝑆)𝑖𝑡

− 𝟎. 𝟏𝟎𝟖𝟐𝟐𝟗(𝐿𝑂𝐺𝐺𝑆𝑌𝐻𝑂𝑅𝑇)𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

(𝐿𝑂𝐺𝑇𝑈𝑅𝐾𝐼𝑌𝐸𝑇𝐺𝐼𝑅𝐼𝑆𝐼𝑀)𝑖𝑡

= −𝟔. 𝟐𝟗𝟑𝟔𝟗𝟑 + 𝜎 𝑖 + 𝟏. 𝟐𝟐𝟕𝟐𝟕𝟕(𝐿𝑂𝐺𝑇𝑈𝑅𝐾𝐼𝑌𝐸𝑇𝑁𝑈𝐹𝑈𝑆)𝑖𝑡

− 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟎𝟓𝟓(𝐿𝑂𝐺𝑇𝑈𝑅𝐾𝐼𝑌𝐸𝐺𝑆𝑌𝐻)𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

Regresyon denklemleri incelendiğinde Trakya Bölgesi ve Türkiye’nin benzer ve yakın 

katsayılara sahip olduğu görülmektedir. Sabit sayı dışında işareti farklı bir değer bulunmamaktadır. 

Logaritması alınan verilerle yapılan analizde özellikle GSYH’ın işaretinin negatif olduğu, Türkiye ve 

Trakya Bölgesinde birbiriyle neredeyse aynı olduğu görülmüştür. Bu noktada Trakya Bölgesindeki 
girişimci sayısının GSYH’dan Türkiye ile aynı oranda etkilendiği ortaya çıkmaktadır. Nüfus açısından 

bakıldığında işaretleri aynı olsa da katsayılar açısından Trakya Bölgesi ile Türkiye arasından farklılık 

bulunmaktadır. Trakya Bölgesindeki nüfusun denklemdeki katsayısının daha küçük olduğu 
görülmektedir. Buna göre nüfusun, Trakya Bölgesindeki girişimci sayısını ulusal düzeye göre daha 

düşük oranda etkilemektedir. 

Tüm bu değerlendirmeler ışığında hem ulusal hem bölgesel (TR21) düzeyde girişimci sayısı nüfus ve 

gayri safi yurtiçi hasıladan etkilenmektedir. Ancak benzer etkilerin ters yönde de görülebileceği göz 
önünde bulundurulmalıdır. Nüfusun girişimci sayısına etkileri pozitif olarak tespit edilse de gayri safi 

yurtiçi hasılayla olan ilişkisi negatif olarak gözlenmiştir. Özellikle negatif olarak gözlemlenen gayri safi 

yurtiçi hasıla ilişkisinin konuya daha fazla odaklanan çalışmalarla ortaya konmasının gerektiği 
düşünülmektedir. Gelecek araştırmalarda gayri safi yurtiçi hasılanın yüksek olduğu bölgelerde 

girişimciliğin düşük olmasının nedenlerinin incelenmesi tavsiye edilmektedir.  
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Muhasebe Meslek Mensuplarının Problemleri: 

Bandırma İlçesi Örneği 

Reyhan SARIÇİÇEK
* 

 

Özet 

Bandırma, şehir merkezinde önemli sanayi tesislerine sahip ve yoğun ticari faaliyetlerin olduğu 

kırsalında ise tarım yapılan ekonomik açıdan oldukça canlı bir ilçedir. İlçedeki yoğun ekonomik 

faaliyetlerin sorunsuz sürdürülmesinde büyük payı olan meslek gruplarından birisi de muhasebe meslek 
mensuplarıdır. Bandırma ilçesinde Balıkesir SMMM Odasına bağlı 179 muhasebe meslek mensubu 

bulunmaktadır.  

Bu çalışma, Bandırma’daki muhasebe meslek mensuplarının karşılaşmış oldukları problemleri 
tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren muhasebe meslek 

mensuplarıyla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Muhasebecileri etkileyen temel problemler; 

genel olarak değişen mevzuat ve iş yükündeki artış, müşterilerle yaşanan sorunlar ve ücret tahsilinde 

yaşanan zorluklar olarak belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Meslek Mensupları, SMMM, Problemler. 

JEL Kodları: M40, M41, M49. 

 

Problems of Accounting Professionals: 

Bandırma District Example 

 

Abstract 

Bandırma is a is a very lively district which  has important industrial facilities in the city center, 
and agriculture in the rural. One of the occupational groups that have a large share in the continuation 

of intensive economic activities in the district is the professional accountants. There are 179 professional 

accountants listed  in Balikesir Chamber of Public Accountants and Financial Advisors in Bandırma 

district. 

This study aims to identify the problems faced by professional accountants in Bandırma. In this 

context, face-to-face interviews were conducted with professional accountants in Bandırma. Basic 

problems affecting accountants; In general, changing legislation and increase in workload, problems 

with customers and difficulties in wage collection were determined. 

Keywords: Accounting Professionals, CPA, Problems. 

JEL Codes: M40, M41, M49. 
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1. Giriş 
Muhasebe mesleği, 20. yüzyıl boyunca çarpıcı bir değişim geçirmiştir, muhasebecilik vergi 

hesaplama ve hazırlama rolünden sıyrılmış ve işletme içinde stratejik yönetim danışmanlarından biri 

haline gelmiştir. Muhasebeciler arka bürodan ön büroya taşınarak, bilgi işlemci pozisyonundan stratejik 

iş danışmanlığına uzanan rollerini yeniden tanımlamışlardır (Holtzman, 2004:949).  

Grant Thornton'un yaptığı kamu ve özel şirketlerdeki 500 üst düzey finans yöneticisinin katıldığı 

araştırmaya  göre, finans yöneticileri muhasebe uzmanlarını işe alırken, eğitirken ve istihdam ederken 

yepyeni bir beceri seti aramaktadırlar. Bunlar; Uluslararası Finansal Raporlama kapsamında faaliyet 
gösteren meslek mensupları için, eleştirel düşünme, problem çözme, müzakere ve iletişim gibi hassas 

beceriler; finansal raporlamayı düzenleyen kurallar ve düzenlemeler hakkında sağlam bir teknik anlayış; 

teknolojiye aşina olmak, liderlik ve yönetim becerileri ve iyi bir eğitimdir (Kranacher, 2010:80). 

İçinde bulunduğumuz zaman diliminde muhasebecilerin rolü değişmiştir, muhasebecilerin 

rolünde bu değişimi meydana getiren kilit faktörler arasında seri üretim, muhasebe firmaları arasında 

rekabetin artması, bilgi teknolojisindeki gelişmeler, denetim hizmeti pazarında doygunluk, denetim 

hizmeti ortakları üzerindeki baskılar, küreselleşme ve sürekli değişen düzenleyici ortam yer almaktadır 
(Holtzman, 2004:949). Muhasebecilerin geleneksel rolü sıkıcı ve ilgisiz kimseler olarak 

tanımlanmaktayken (Dzuranin, 2018) meslek mensuplarının değişen rolü iş ilişkisi içerisinde oldukları 

kişi ve kurumların kendilerinden beklentilerinin artmasına sebep olmuştur. Beklentilerin artması meslek 
mensuplarının işin mevcut problemlerin yanı sıra yeni problemlerde de yüzleşmelerini gerektirmiştir. 

Mevcut çalışmada günümüzde değişen muhasebecilik mesleğini icra eden muhasebe meslek 

mensuplarının sorunları, Bandırma ilçesi özelinde incelenerek tespit edilmeye çalışılmıştır.  

2. Muhasebe Meslek Mensuplarının Problemleri 

Muhasebe mesleğinin sürekli evrimi, herhangi bir dönemde var olan ana sorunlara ve 

düzenlemelere cevap vermesini kolaylaştırır. Ancak bu metamorfoz, meslek mensupları için fırsatlar ve 

zorluklar doğurur hatta bazen ilerleyebilmesi için mesleğin mücadele etmesi gereken keskin çelişkilerle 
sonuçlanır (Holtzman, 2004:949). Yetenekleri ve deneyimleriyle, değişen muhasebe ortamına adapte 

olabilmek için muhasebecilerin elinde çok çeşitli çözümler vardır. Muhasebe meslek mensuplarının 

rolü, tüm alanların ve bölümlerin kesişme noktasında benzersiz bir konumda olduğu ve standartlar 
belirleyen, modeller geliştiren ve raporlayan bilgileri üreten yetenek ve yetkiye sahip olduğu için 

kurumlar nezdinde daha fazla önem kazanmaktadır (Stanescu vd., 2018:117).  

İşletme problemlerini formüle etmek ve çözmek için verilerin nasıl kullanılacağını anlamak, 

muhasebe meslek mensubuna işletmede ileri görüşlü bir stratejik ortak olma fırsatı verir. Günümüzde 
muhasebeciler için zor olan, gelişmiş analizler yoluyla verilerden değer elde etmek için gereken 

becerileri geliştirmektir. Muhasebe meslek mensuplarının rolü, tüm departmanların ve faaliyet 

alanlarının kesişme noktasında benzersiz bir konumda olduğundan organizasyon için giderek daha fazla 
önem kazanmaktadır. Muhasebeciler standartlar belirleme, modeller geliştirme ve raporlama yapma ve 

bilgi toplama yetkisine sahiptir (Stanescu vd., 2018:117).  

Ülkemizde muhasebecilik mesleğini ve muhasebe meslek mensuplarının kanun karşısındaki 
durumlarını düzenleyen 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’dur.  13 Haziran 1989 Tarih ve 20194 Sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı Kanun, kanunun ilk düzenlemesinde muhasebe mesleğini 

yerine getirecek olan meslek mensuplarını; Serbest Muhasebeci (SM), Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavir (YMM) olarak gruplandırmıştır.  26 Temmuz 2008 Tarih 

ve 5786 Sayılı Kanun ile meslek mensuplarının durumu revize edilmiş ve Serbest Muhasebeci unvanı 

3568 Sayılı Kanun’dan çıkarılmış böylece muhasebe mesleğini icra eden meslek mensupları Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir olarak iki grupta toplanmıştır. 3568 Sayılı Serbest 

Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile muhasebe 

meslek mensuplarının görev ve sorumlulukları açıkça belirlenmiştir Muhasebe meslek mensupları 

görevlerini ifa ederken, çeşitli kurumlar ile iş ilişkisinde bulunmaktadır. Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik 
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Kurumu ve muhasebe meslek mensuplarının bağlı oldukları meslek odaları bu kurumlara örnek 

verilebilir (Deran vd., 2016:84). 

Muhasebe meslek mensuplarından olan beklenti gün geçtikçe artmaktadır. Kamunun, 

müşterilerin, meslektaşların iş ilişkisinde bulunulan meslek mensubundan olan beklentilerinin artması 

meslek mensupları açısından bazı mesleki problemlerin doğmasına neden olmaktadır. Muhasebe meslek 
mensuplarının yaşadığı problemlere örnek olarak; mevzuatın anlaşılmasının zaman zaman güç olması 

ve mevzuatın sık değişmesi, müşterilerin daha az vergi hesaplanması talebi, müşterilerin muhasebe 

meslek mensubunun isteyeceği bilgi ve belgeleri vermemesi veya vermekte gecikmesi, meslek 
mensupları arasında yaşanan haksız rekabet ortamı, denetimlerin sıklıkla yapılması, muhasebecilerin 

çok fazla sorumluluğa rağmen fazla yetkiye sahip olmamaları,  mesleğin arzu edilen saygıyı görmemesi, 

muhasebe alanında çalışacak kalifiye eleman eksikliği, hak edilen muhasebe ücretini tahsil etmede 

yaşanan güçlükler verilebilir.  

Müşteriler, işletme sahipleri, müdürler ve yönetim kurulu üyeleri, birim müdürleri ve diğer 

meslektaşları, mesleki kararlarını alırken muhasebecileri mesleğin getirdiği sorumluluklara aykırı 

davranmaları için baskı yapmaktadır (Payne vd., 2019). Giderek artan bu olumsuz baskı 

muhasebecilerin mesleki hayatında problemler yaşamasının temel nedenlerindendir.  

Meslek mensuplarının problemlerinin neler olduğunu belirleyebilmek için konuya ilişkin literatür 

incelenmiş ve problemler ana başlıklar haline getirilerek, ilgili problemlerden bahseden kaynaklar 

aşağıdaki gibi listelenmiştir:  

1) Mükelleflerin muhasebe ücretini ödemede gecikmeleri (Biyan, 2012; Kalaycı ve Tekşen, 2006; 

Yıldırım ve Güney, 2012; Gökgöz ve Zeytin, 2012, Doğan ve Özulucan, 2004; Güçlü, 2007; 

Işık vd. 2006; Alagöz ve Ceran, 2007; Tuğay ve Tekşen, 2017; Katkat Özçelik, 2018; Uzay ve 
Güngör, 2004).  

2) İş yükünün fazla olması (Alagöz ve Ceran,2007; Deran vd., 2016; Kalaycı ve Tekşen, 2006; 

Gökgöz ve Zeytin, 2012, Doğan ve Özulucan, 2004; Sayım ve Usman, 2016; Katkat Özçelik, 
2018; Arıkan, 2006; Işık vd. 2006; Tuğay ve Tekşen, 2017; Uzay ve Güngör, 2004).  

3) Alınan ücretin görece olarak düşük kalması (Deran vd., 2016, Gökgöz ve Zeytin, 2012, Güçlü, 

2007;  Uzay ve Güngör, 2004; Yıldırım ve Güney, 2012).  
4) Meslek mensupları arasında yaşanan haksız rekabet (Biyan, 2012; Güçlü, 2007; Deran vd., 

2016, Uzay ve Güngör, 2004; Kalaycı ve Tekşen, 2006; Işık vd. 2006; Katkat Özçelik, 2018). 

5) Muhasebecilerin sorumluluğunun yetkilerinden fazla olması (Uzay ve Güngör, 2004, 

Hacıhasanoğlu ve Karaca, 2014). 
6) Mevzuatta sık sık yapılan değişikliklerin takip edilmesindeki zorluklar (Alagöz ve Ceran,2007; 

Doğan ve Özulucan, 2004; Işık vd. 2006; Deran vd., 2016, Tuğay ve Tekşen, 2017, Uzay ve 

Güngör, 2004, Kalaycı ve Tekşen, 2006; Yıldırım ve Güney, 2012; Katkat Özçelik, 2018). 
7) Müşterilerin daha az vergi ödemeye ilişkin talepleri ve az vergi hesaplamanın iyi muhasebecilik 

örneği olarak görülmesi (Katkat Özçelik, 2018; Tuğay ve Tekşen, 2017, Kalaycı ve Tekşen, 

2006; Hacıhasanoğlu ve Karaca, 2014).  
8) Denetimlerin çok sık yapılması (Tuğay ve Tekşen, 2017). 

9) Kalifiye personel ihtiyacını karşılamada yaşanan zorluklar (Biyan, 2012; Deran vd., 2016; 

Doğan ve Özulucan, 2004; Katkat Özçelik, 2018; Sayım ve Usman, 2016; 

10) Müşterilerden sağlanan bilgi ve belge akışındaki gecikmeler/ mükelleflerin evraklarını 
zamanında ulaştırmaması/ yeterli bilgi vermemesi (Deran vd., 2016, Doğan ve Özulucan, 2004; 

Gökgöz ve Zeytin, 2012;  Katkat Özçelik, 2018).  

11) Mesleki saygınlığın olmaması (Biyan, 2012; Işık vd. 2006). 
12) Meslek mensuplarına yüklenen sorumlulukların ve sıkça çıkarılan afların mükellefler ile meslek 

mensupları arasındaki ilişkiyi zedelemesi (Yıldırım ve Güney, 2012). 

13) Devlet dairelerinde bürokratik işlemlerin fazlalığı (Alagöz ve Ceran, 2007; Gökgöz ve Zeytin, 

2012; Güçlü, 2007; Işık vd. 2006; Katkat Özçelik, 2018). 
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14) Yasal düzenlemelerin eksikliği sebebiyle karşılaşılan sorunlar (Güçlü, 2007; Hacıhasanoğlu ve 
Karaca, 2014). 

15) Belgesiz ve korsan olarak mesleği ifa edenler ile ilgili sorunlar (Güçlü, 2007; Katkat Özçelik, 

2018). 

16) Meslek mensuplarının kariyer planlamalarıyla ilgili sorunlar (Güçlü, 2007).  
17) Muhasebe mesleğinin sürdürülebilirliği ile ilgili sorunlar (Biyan, 2012). 

18) İşlerin çok zaman alması sebebiyle iş hayatı özel hayat dengesini kurmakta yaşanan zorluklar 

(Arıkan, 2006; Hacıhasanoğlu ve Karaca, 2014; Katkat Özçelik, 2018). 
19) Mesleğin yoğun temposunun meslek mensuplarında sağlık sorunlarına sebep olması (Sayım ve 

Usman, 2016). 

20) Yetkili makamlarca yeterli eğitim verilmemesi (Katkat Özçelik, 2018). 
21) Ahlaki olmayan bir biçimde veya yasa dışı davranma baskısı (Payne vd., 2019). 

 

3. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı  

Bu çalışma Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin 
mesleki sorunlarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında öncelikli olarak konuya 

ilişkin literatür incelenmiş, sonra Bandırma’da faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının 

mesleki sorunlarının neler olduğunun ortaya konulabilmesi için ilçede faaliyet gösteren muhasebe 

meslek mensuplarıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

Balıkesir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına Bağlı toplam 1021, Bandırma ilçesinde 

ise Balıkesir SMMM Odasına bağlı 179 muhasebe meslek mensubu bulunmaktadır (Balıkesir SMMMO 

2018 Faaliyet Raporu). Araştırmanın ana kütlesini Bandırma ilçesinde bulunan 179 muhasebe meslek 
mensubu oluşturmaktadır (Tablo 1). Bu meslek mensuplarından 7’si serbest, 16’sı bağımlı çalışan 

Serbest Muhasebeciyken, 96’sı serbest ve 60’ı da bağımlı çalışan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirdir.  

Tablo 2.  Bandırma İlçesinde Balıkesir SMMMO’da Kayıtlı Meslek Mensubu Sayısı 

 

 

BANDIRMA 

Serbest Muhasebeci 
Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavir 

 

 

TOPLAM 
Serbest Bağımlı Serbest Bağımlı 

7 16 96 60 179 

Kaynak: Balıkesir SMMMO 2018 Faaliyet Raporu 

 

Ayrıca Bandırma’da 12 SMMM stajyeri, 43 de SMMM stajyer adayı vardır (Balıkesir SMMMO 
2018 Faaliyet Raporu). Bu rakamlar düşünüldüğünde Bandırma ilçesindeki muhasebe meslek mensubu 

sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Öyle ki; Bandırma’daki muhasebe meslek mensubu sayısı 

ülkemizde aralarında Bartın, Bilecik, Kırıkkale, Kars, Niğde, Kırşehir, Sinop vb. gibi 12 ilin SMMM 
Odasındaki üye sayısından fazladır (TÜRMOB Meslek Mensubu Dağılım Tablosu, 2019). Dolayısıyla 

birçok ilde bulunan meslek mensubu sayısından daha fazla meslek mensubu bulunduran Bandırma 

ilçesinde meslek mensuplarının problemlerinin araştırılması mesleki açıdan önem taşımaktadır. 

Araştırma için nitel bir araştırma deseni tasarlanmıştır. Muhasebe meslek mensuplarıyla yüz yüze 

görüşme yöntemi tercih edilmiş ve standartlaştırılmış açık uçlu görüşme tekniğiyle veriler toplanmıştır. 

Standartlaştırılmış açık uçlu görüşme tekniğini kullanmaktaki amaç soruların önceden hazırlanarak 

görüşme sırasında konunun dağılması ve asıl araştırılmak istenilen konudan sapmasını engellemektir 
(Yıldırım ve Şimşek, 2001).  Araştırma kapsamında veri toplarken kartopu örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Bu yöntem araştırma problemine ilişkin zengin bilgi kaynağı olabilecek birey veya 

durumların saptanmasında oldukça etkilidir, örneklemde bulunanlardan biriyle görüşürken “bu konuya 
ilişkin başka kimlerle görüşmemi önerirsiniz?” sorusu yardımıyla daha fazla katılımcı sayısına 

ulaşılmaya çalışılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2001:111). Böylelikle araştırmaya katılan meslektaşlarının 
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yönlendirmesi sonucu araştırmacı ile karşılaşan meslek mensubunun mesleki sorunlarını paylaşırken 
kendisini daha rahat hissetmesi sağlanmıştır. Ayrıca araştırmayı yapan akademisyenin de aynı zamanda 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olması araştırma sırasında meslek mensuplarıyla yaptığı 

görüşmelerin daha kapsamlı olmasını sağlamıştır. 

4. Bandırma İlçesindeki Muhasebe Meslek Mensuplarının Problemleri 

Araştırma kapsamında Bandırma ilçesinde mesleki faaliyetlerini sürdüren on muhasebe meslek 

mensubuyla görüşülmüştür. Bandırmadaki muhasebe meslek mensuplarının temel sorunları olarak; 

mevzuatta meydana gelen değişiklikler, değişen teknoloji ve artan müşteri beklentileri sonucunda 
muhasebe meslek mensuplarının iş yükünde meydana gelen artış, müşterilerle yaşanan sorunlar, 

müşterilerin kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri zamanında getirmemesi veya hiç getirmemesi, 

müşterilerin eksik veya hatalı bildirimleri, mesleki saygınlığın olmaması, meslek mensuplarına 
yüklenen sorumlulukların ve sıkça çıkarılan afların mükellefler ile meslek mensupları arasındaki ilişkiyi 

zedelemesi, devlet dairelerinde bürokratik işlemlerin fazlalığı ve ücret tahsilinde yaşanan zorluklar 

olarak bildirilmiştir. Bandırma’da yaşayan muhasebe meslek mensuplarının yaşadığı genel problemler 

literatürde aktarılan; ülkemizin diğer yerlerinde yaşayan meslektaşlarının yaşadığı problemlerle 

benzerlikler göstermektedir.   

Bandırma’da yaşayan meslek mensuplarında hiçbiri literatürde rastlanan; iş ve özel yaşam 

arasında denge kurabilme sorunu, mesleğin zor olması sebebiyle sağlık problemlerine yol açabilmesi 
sorunu, kaçak ve belgesiz çalışan muhasebeciler sorunu ve kalifiye eleman eksikliği sorunundan 

bahsetmemişlerdir. İş ve özel yaşam arasındaki denge ve sağlık problemlerine sebebiyet konusunda 

sorun görülmemesindeki temel faktör Bandırma’nın bir ilçe olması sebebiyle trafik ve ulaşımda geçen 

zamanların büyük şehirlere oranla görece olarak azlığı, mükelleflere ulaşmanın daha kolay olması vb. 
sebeplerle buralarda harcanacak zamanın özel yaşama veya sportif faaliyetlere aktarılabilir olması 

olabilir. Meslek mensuplarının kaçak ve belgesiz çalışanlarla ilgili bir sorundan bahsetmemiş olmaları 

söz konusu araştırmanın batı bölgesinde yapılmış olması ve buralarda denetimlerin daha sık olmasından 
dolayı bu şekilde bir çalışma tarzının mümkün olmamasından kaynaklanmış olabilir. Ayrıca bölgede 

yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ve Bandırma Meslek Yüksekokulunun muhasebe meslek 

mensuplarının ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanları sağlıyor olması sebebiyle Bandırma’daki 

muhasebecilerin kalifiye eleman eksikliği sorunundan bahsetmediği düşünülebilir.  

Meslek mensuplarının tamamı yaşadıkları problemlerin Bandırma özelinde olmadığını, meslek 

mensubu olmaktan kaynaklandığını düşünmektedirler. Ayrıca Bandırma’da yaşayan meslek mensupları 

bilindiği kadarıyla akademik literatürde henüz rastlanmayan fakat meslek mensuplarının kendi 
forumlarında sıkça dile getirdiği; beyan ve bildirimlerle ilgili sorunlardan bahsetmişlerdir. Sürekli beyan 

ve bildirimlerde bulunmalarının iş yükleri üzerinde bir artış ve sürekli son tarihlerle çalışmanın 

kendilerinde bir stres faktörü oluşturduğunu belirtmişlerdir. 

5. Sonuç 

Günümüzde tüm kuruluşların mevcut kaynaklarını en verimli şekilde kullanması bir 

zorunluluktur ve herhangi bir işletme için en değerli kaynaklardan biri beşeri sermayesidir (Kranacher, 
2010:80). İşletmelerin en önemli beşeri sermaye unsurlarının başında da muhasebeciler gelmektedir. 

Muhasebecilerin karşılaştıkları sorunların azalması veya yaşadıkları problemlerini çözmeye yönelik 

yaklaşımlar işletme açısından beşeri sermeyenin daha verimli kullanılmasına sebep olacaktır. 

Sanayi açısından gelişmiş olan Bandırma ilçesinde görece olarak meslek mensubu sayısının fazla 
olması muhasebe meslek mensupları tarafından hem avantajlı hem de dezavantajlı bir durum olarak 

görülmektedir. Mesleğin gelişimi, iş yükünün paylaşılması, yardımlaşma gibi alanlarda avantajlı olan 

bu durum, ücret paylaşımı, mesleki saygınlığın azalması açısından dezavantajlı olabilmektedir. 
Bandırma ilçesinde muhasebe meslek mensuplarının karşılaştığı problemler genel olarak 

meslektaşlarının karşılaştıkları problemlerle benzerlikler göstermektedir. Ancak Bandırmada bulunan 

meslek mensupları, literatürde bulunan bazı problemlere hiç değinmemişken akademik literatürde 

bilindiği kadarıyla henüz rastlanmayan beyan ve bildirimlerle ilgili sorunlardan bahsetmişlerdir. Sürekli 
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beyan ve bildirimlerde bulunmalarının iş yükleri üzerinde bir artış ve sürekli son tarihlerle çalışmanın 
kendilerinde bir stres faktörü oluşturduğunu belirtmişlerdir. Daha geniş bir örnekle daha kapsamlı 

yapılacak bir çalışma muhasebecilerin problemlerinin daha iyi açığa çıkmasını sağlayabilir, aynı 

zamanda diğer bölgelerde bu konuda yapılacak yeni araştırmalar benzer veya farklı yeni problemlerin 

tespit edilmesini sağlayabilir.  

Meslek Mensuplarının yaşadıkları sorunlara çözüm bulabilmeleri açısından bağlı oldukları 

odalarla daha sıkı iş birliği içinde olmaları önem arz etmektedir. Günümüzde meslek mensuplarının 

finansal raporlamayı düzenleyen kurallar ve düzenlemeler hakkında sağlam bir teknik anlayışa sahip 
olmaları, eleştirel düşünme, problem çözme, müzakere, iletişim; teknolojiye aşinalık; liderlik ve iyi 

yönetim becerilerine sahip olmaları (Kranacher, 2010:80) karşılaştıkları problemlerle daha kolay baş 

edebilmelerine olanak sağlayacaktır.  

Kaynaklar 

Alagöz, A. Ceran, Y. (2007). Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları, Meslek Örgütünden 

Beklentileri ile Mesleki Vizyon Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Konya İli 

Uygulaması. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik 

Araştırmalar Dergisi, (14) 291-312. 

Arıkan, Yahya (2006). Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Uygulamalarındaki Sorunlarına İlişkin 

Çözüm Önerilerimiz, Mali Çözüm, (75) 13-19.  

Balıkesir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Faaliyet Raporu (2018). 

<https://www.blksmmmo.org.tr/faaliyetraporuyeni/pdf/2018-5.pdf >(26.11.2019). 

Biyan, Ö. (2012). Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir ÇalıĢma: Meslek Mensuplarının 

Demografik Durumları, Mesleki Sorunları ve Değerlendirilmesi",Sosyo Ekonomi Dergisi, 17 

(17), 106-134. 

Deran, A., Erdurdu, İ., Keleş, D. (2016). Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Sorunları ve Meslek 

Odalarından Beklentilerinin Demografik Özellikler ve Faaliyet Gösterilen Ekonomik Çevre 
Açısından Değerlendirilmesi: Ordu Örneği. Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal Ekonomik 

Araştırmalar Dergisi, 16(32):84-109. 

Doğan, Z. ve Özulucan A. 2004. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli 

Mali Müşavirin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri, TÜRMOB Yayınları – 242.  

Dzuranin, A. C., Jones, J. R., Olvera, R.M. (2018). Infusing data analytics into the accounting 

curriculum: A framework and insights from faculty, Journal of Accounting Education, 43:24-39. 

Gökgöz, A., Zeytin, M. (2012). "Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Faaliyetlerinde 
Karşılaştıkları Sorunlar Ve Beklentileri: Bilecik Ve Yalova İlleri Uygulaması", Süleyman 

Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 17 (1), 477-493. 

Güçlü, A. D. 2007. Türkiye’de Muhasebe Mesleğinin Sorunları ve Çözüm Yolları, Kahramanmaraş 

Sütçü İmam Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Projesi, Kahramanmaraş.  

Hacıhasanoğlu, T., Karaca, N. (2014). Bağımsız Çalışan Muhasebe Meslek Mensuplarının ve Muhasebe 

Çalışanlarının Tükenmişlik, İş Tatmini ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan 
Araştırması, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 

(19):4:153-170. 

Holtzman, Y. (2004). The transformation of the accounting profession in the United States, Journal of 

Management Development, Vol. 23 No. 10, pp. 949-961.  

Işık, A., Özen, Z., Kabasoluk, O. (2006). Meslek Mensuplarının Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Denizli 

SMMMO, Yayın no:8. 

https://www.blksmmmo.org.tr/faaliyetraporuyeni/pdf/2018-5.pdf


3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 
 

268 
 

Kalaycı, Ş., Tekşen, Ö. (2006). Muhasebe Mesleğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Isparta 

İl Merkezi Uygulaması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 31, 90-101. 

Katkat Özçelik, M. (2018). Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Sorunları ve Bu Sorunların Cinsiyet 

Boyutu: Artvin ve Rize Örnekleri. Karadeniz Araştırmaları XV/58 –Yaz:99-125. 

Kranacher, M.J. (2010). A New CPA Profile. The Cpa Journal. August, 80. 

Payne, D., Corey, C., Raiborn, C. and Zingoni, M. (2019). An applied code of ethics model for decision-

making in the accounting profession.  Management Research Review, Vol. ahead-of-print No. 

ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/MRR-10-2018-0380. 

Sayım, F., Usman Ö. (2016). Muhasebe Mesleği İçin Mesleki Durum Analizi Kriterlerinin Belirlenmesi. 

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 7(16):105-122. 

Stanescu, S.G., Paduraru, A., Comandaru, A. M. (2018). The Role Of The Accounting Profession In 
Achieving The Objectives Of Sustainable Development, Annals - Economy Series, Constantin 

Brancusi University, Faculty of Economics, 3:117-122. 

TÜRMOB Meslek Mensubu Dağılım Tablosu (2019) https://www.turmob.org.tr/istatistikler/c8172e63-

2bef-4919-a863-86e403bfdf0a/meslek-mensubu-dagilim-tablosu-(sm-smmm) (26.11.2019). 

Uzay, Ş., Güngör, Ş. (2004). Muhasebecilerin Sorunları ve Beklentileri: Kayseri ve Nevşehir İlleri 

Uygulaması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (22):94-104. 

Yıldırım, S., Güney,S. (2012). Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Genel Sorunları: Erzurum İli 

Örneği",Muhasebe ve Denetime BakıĢ Dergisi,  36,35-48.  

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, 

Ankara.  

Warren, S., Davison, J., Baldvinsdottir, G., Burns, J., Nørreklit, H. and Scapens, R. (2009), "The image 
of accountants: from bean counters to extreme accountants", Accounting, Auditing & 

Accountability Journal, 22:(6):858-882. https://doi.org/10.1108/09513570910980445. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.turmob.org.tr/istatistikler/c8172e63-2bef-4919-a863-86e403bfdf0a/meslek-mensubu-dagilim-tablosu-(sm-smmm)
https://www.turmob.org.tr/istatistikler/c8172e63-2bef-4919-a863-86e403bfdf0a/meslek-mensubu-dagilim-tablosu-(sm-smmm)


3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 
 

269 
 

Üniversite Öğrencilerinin İnovasyon Becerilerinin Değerlendirilmesi: Isparta Uygulamalı 

Bilimler Üniversitesi Örneği 
 

 

Ercan KÜÇÜKEŞMEN 
1
, Ali ŞİMŞEK 

2
, Mustafa Erhan TÜRKOĞLU 

3
 

 
 

Özet 
 

Bu araştırmanın amacı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesindeki meslek 

yüksekokullarındaki önlisans öğrencilerinin yenileşim beceri değerlerinin belirlenmesidir. Bu 
çalışmanın araştırma yöntemi olarak nicel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Araştırma türü olarak 

betimsel, veri toplama tekniği olarak anket tekniği ve verilerin analizi için kullanılan analiz teknikleri 

ise tanımlayıcı analizler, tek örneklem bağımsız t-testi ile tek yönlü varyans testidir. Araştırmanın 
örneklemini, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesindeki meslek yüksekokullarındaki aktif 

olarak eğitim gören 21,884 önlisans öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin yenileşim becerilerinin 

belirlenmesine yönelik olarak oluşturulan anket formu için Chell ve Athayde (2009) tarafından 

geliştirilen ve Akkaya (2016)’nın Türkçe’ye uyarladığı “Gençler için İnovasyon Becerisi Ölçeğinden” 
yararlanılmıştır. Araştırma için hazırlanmış olan anketler önlisans öğrencilerine elektronik ortamda 

uygulanmış ve 901 anket elde edilmiştir. Bu anketlerden 847’si analiz için uygun görülmüştür. Elde 

edilen veriler, “Microsoft Excel 2016” programında kodlanmış ve “SPSS 22.0” programına aktarılarak 
uygun analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve bu sonuçlar 

ışığında önerilerde bulunulmuştur. 
 

Anahtar Kelimeler: Yenileşim, Yenileşim Becerileri, Eğitimde Yenileşim, Önlisans Öğrencileri 
JEL Kodları: O30, O31, I20, I23 

 

 

Evaluation of The Innovation Skills of University Students: The Case of Isparta Applied 

Sciences University 

 
 

Abstract 

 
The aim of this study is to determine the innovation skill values of associate degree students in 

vocational schools of Isparta University of Applied Sciences. Quantitative research method was used as 

the research method of this study. Descriptive analysis, one-sample independent t-test and one-way 

variance test were used as descriptive research, survey technique as data collection technique and 
analysis techniques used for data analysis. The sample of the study consists of 21,884 associate degree 

students who are actively studying at vocational schools of Isparta University of Applied Sciences. “The 

Innovation Skills for Young People Scale” developed by Chell and Athayde (2009) and adapted to 
Turkish by Akkaya (2016) was used for the questionnaire form which was designed to determine the 

students' innovation skills. The questionnaires prepared for the research were applied to associate degree 

students electronically and 901 questionnaires were obtained. 847 of these surveys were found suitable 
for analysis. The data obtained were coded in “Microsoft Excel 2016” program and transferred to “SPSS 

22.0” program and analyzed accordingly. The results obtained from the analyzes were evaluated and 

recommendations were made in the light of these results. 
 

Keywords: Innovation, Innovation Skills, Innovation in Education, Associate Degree Students 
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1. Giriş 

Küreselleşme, rekabet ortamı ile şartları, teknolojik alanların devamlı bir şekilde gelişim ve 

değişim göstermesi yenileşim kavramının günümüzdeki önemini daha da artırmaktadır (Nurov, 2019: 

14). Bu yüzden küreselleşen dünyada, ülkeler ekonomik açıdan refah düzeylerini artırabilmek için 
yenileşmeye yönelmektedirler. Yenileşim, gelişmiş ülkeler için önemli olduğu kadar gelişmekte olan 

ülkeler içinde önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü küreselleşmenin doğal olarak getirmiş olduğu 

ekonomik ve sosyal gelişim ile büyüme direkt olarak yeniliklerle ilişkilenmektedir. Bu durum yenileşim 
çabalarının gelişiminde doğrudan etkilidir (Özgür Güler ve Veysikarani, 2018: 158). Yenileşim 

sürecinin sadece teknolojik alanında değil aynı zamanda yenilikçi iş uygulamalarıyla birlikte de tercih 

edilmesi gerekmektedir. Bu sürecin iyi anlaşılması için eğitilebilir ve güçlü yanları ülkeler tarafından 
kendilerine özgü bir biçimde çeşitlendirildiği takdirde iyi bir sonuç ortaya çıkabilmektedir (Mil’shtein, 

2009: 234). 

Yenileşim (inovasyon) kavramının literatürde birçok tanımı bulunmaktadır. Bu tanımlamalardan 

bazıları, Türk Dil Kurumu’na göre inovasyon kelimesi “yenileşim” olarak ifade edilmektedir (Türk Dil 
Kurumu Sözlükleri, https://sozluk.gov.tr/, Erişim Tarihi: 10.11.2019). Schumpeter'e göre yenileşim, 

teknik (yeni ürünler ve üretim yöntemleri) ve teknik olmayan yönleri (yeni pazarlar ve organizasyon 

biçimleri) içeren karmaşık bir olgudur (Dadura ve Lee, 2011: 152). Kubaş (2018: 115)’e göre, bir ürün 
veya hizmetin bir kısmının geliştirilmesi veya tamamen yepyeni bir ürün veya hizmetin ortaya 

çıkarılması şeklinde tanımlamaktadır. 

İleri bilimsel ve teknik bilginin (bilginin prototiplere dönüştürülmesi ve üretilmesi), sadece 

varlığıyla otomatik olarak yenilikler üretmediği (ürünlerin ve işlemlerin ticarileştirilmesi de dâhil) kabul 
edilen yaygın bir görüştür. Bilgiyi yenileşime çeviren önemli unsurlardan bazıları, beceri ve uzmanlığın 

bireyler ve kuruluşlar tarafından geliştirilme ve kullanılma yöntemleri şeklindedir. Kısaca bilgi, beceri 

ve uzmanlığın birleşimi yenileşim olarak adlandırılmaktadır (Borras ve Edquist, 2014: 215). Küresel 
ekonomi, 2007 yılında bir krizle tanıştı ve birçok insan için finansal gelecek bir belirsizliğe dönüştü. 

Özellikle gençler için, istihdam, eğitim, öğretim ve finansal güvenlik alanları direkt olarak etkilenmiştir. 

Mevcut sorunlar, küresel kaymalar, ekonomik krizler ve devam eden çok sayıda sosyal problemler dizisi 
ve gelecek ile başa çıkabilmek için gelecek neslin eğitilme konusunda yani eğitim kilit konumda yer 

almaktadır. Eğer bu belirsizlik durumuna bir müdahale gerçekleştirilmezse her yaştan, renkten ve 

inançtan insanlar, çözümlerin, yenileşim ve sürdürebilirliğin belirgin olmadığı bir durumla karşı karşıya 

kalınabileceği öngörülmektedir (Chell ve Athayde, 2011: 615). 

Özgün bilgilerin yaratılma kabiliyeti ile birlikte yeteneklerin geliştirilmesi ancak uygun bir eğitim 

ve koşullara bağlı olarak gelişen aşamalı bir süreçtir. Bu uygun eğitim ve koşullarının, çeşitli 

aktivitelerle kademeli olarak oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle, yüksek kalitede sistematik bir 
üniversite eğitiminin sağlanması çok önemlidir (Lu, Yao ve Zheng, 2013: 115). 21. yüzyıl, bilgi temelli 

ekonomi dönemi olarak kabul edilmektedir. Bilim ve teknoloji, bilgi temelli ekonominin özünü 

oluştururken yenileşim (inovasyon; innovation) ise, bilgi temelli ekonominin ruhudur. Üniversiteler 
yenileşimde önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü üniversitelerin temel işlevleri bilginin üretilmesi ve 

yayılmasının sağlanmasıdır. Üniversitelerin yenileşim kabiliyeti, ulusal yenileşim kabiliyetinin önemli 

bir parçası olarak kabul edilmektedir (Song, Feng ve Wang, 2014: 6653). Ayrıca yenileşimin hayata 

geçirilmesi ve toplumlar tarafından kabul edilmesi için ekonomik açıdan değerli olması gerekmektedir 
(Yılmaz ve İncekaş, 2018: 156). Bu süreçte, çeşitli aktivitelerin kademeli olarak oluşturulması 

gerekmektedir. Bu aktivitelerin oluşturulabileceği yer olarak hem genç ve dinamik bir insan 

potansiyeline yani öğrenci potansiyeline sahip olmaları ve hem de akademik yetkinlikleri nedeniyle 

üniversiteler önemli bir yenileşim faaliyetlerinin yapılabileceği bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin yenileşim becerilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu 
amaç doğrultusunda, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesindeki önlisans öğrencilerinin yenileşim 

becerileri incelenmiştir. Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yenileşim ile ilgili 

genel bir bilgi verilmiştir. İkinci bölümde araştırmanın yöntemi açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise elde 

edilen bulgular tablo halinde verilmiş ve sonuçları yorumlanmıştır. 

2. Yöntem 

Çalışmanın bu bölümünde; araştırmanın amacı, kapsamı, yöntemi, verilerin toplanması ve 

verilerin analizinde kullanılan istatistiki analiz teknikleri belirtilmektedir. 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada, önlisans öğrencilerinin inovasyon becerilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır 

(HA: Önlisans öğrencilerinin betimsel özellikleri ile inovasyon becerileri arasında anlamlı bir farklılık 
vardır). Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin betimsel özellikleri ile inovasyon becerileri faktörleri 

arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığının belirlenmesi için beş temel alternatif hipotez 

belirlenmiştir. Bunlar Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1. Araştırma İçin Belirlenen Hipotezler 

Kod Hipotezler 

HA1 Önlisans öğrencilerinin betimsel özellikleri ile yaratıcılık arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA1.1 Önlisans öğrencilerinin tercih ettikleri meslek yüksekokulu ile yaratıcılık arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA1.2 Önlisans öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölümü ile yaratıcılık arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA1.3 Önlisans öğrencilerinin okudukları sınıf ile yaratıcılık arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA1.4 Önlisans öğrencilerinin öğrenim türleri ile yaratıcılık arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA1.5 Önlisans öğrencilerinin cinsiyetleri ile yaratıcılık arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA1.6 Önlisans öğrencilerinin yaş aralıkları ile yaratıcılık arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA1.7 Önlisans öğrencilerinin aylık ortalama harcama tutarları (₤) ile yaratıcılık arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA1.8 Önlisans öğrencilerin babalarının eğitim düzeyi ile yaratıcılık arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA1.9 Önlisans öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyi ile yaratıcılık arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA1.10 Önlisans öğrencilerin ailelerinin ortalama aylık gelirleri (₤) ile yaratıcılık arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA2 Önlisans öğrencilerinin betimsel özellikleri ile liderlik arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA2.1 Önlisans öğrencilerinin tercih ettikleri meslek yüksekokulu ile liderlik arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA2.2 Önlisans öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölümü ile liderlik arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA2.3 Önlisans öğrencilerinin okudukları sınıf ile liderlik arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA2.4 Önlisans öğrencilerinin öğrenim türleri ile liderlik arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA2.5 Önlisans öğrencilerinin cinsiyetleri ile liderlik arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA2.6 Önlisans öğrencilerinin yaş aralıkları ile liderlik arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA2.7 Önlisans öğrencilerinin aylık ortalama harcama tutarları (₤) ile liderlik arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA2.8 Önlisans öğrencilerin babalarının eğitim düzeyi ile liderlik arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA2.9 Önlisans öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyi ile liderlik arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA2.10 Önlisans öğrencilerin ailelerinin ortalama aylık gelirleri (₤) ile liderlik arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA3 Önlisans öğrencilerinin betimsel özellikleri ile enerji arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA3.1 Önlisans öğrencilerinin tercih ettikleri meslek yüksekokulu ile enerji arasında anlamlı bir farklılık vardır. 



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 
 

272 
 

Kod Hipotezler 

HA3.2 Önlisans öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölümü ile enerji arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA3.3 Önlisans öğrencilerinin okudukları sınıf ile enerji arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA3.4 Önlisans öğrencilerinin öğrenim türleri ile enerji arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA3.5 Önlisans öğrencilerinin cinsiyetleri ile enerji arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA3.6 Önlisans öğrencilerinin yaş aralıkları ile enerji arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA3.7 Önlisans öğrencilerinin aylık ortalama harcama tutarları (₤) ile enerji arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA3.8 Önlisans öğrencilerin babalarının eğitim düzeyi ile enerji arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA3.9 Önlisans öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyi ile enerji arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA3.10 Önlisans öğrencilerin ailelerinin ortalama aylık gelirleri (₤) ile enerji arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA4 Önlisans öğrencilerinin betimsel özellikleri ile öz-yeterlilik arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA4.1 Önlisans öğrencilerinin tercih ettikleri meslek yüksekokulu ile öz-yeterlilik arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA4.2 Önlisans öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölümü ile öz-yeterlilik arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA4.3 Önlisans öğrencilerinin okudukları sınıf ile öz-yeterlilik arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA4.4 Önlisans öğrencilerinin öğrenim türleri ile öz-yeterlilik arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA4.5 Önlisans öğrencilerinin cinsiyetleri ile öz-yeterlilik arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA4.6 Önlisans öğrencilerinin yaş aralıkları ile öz-yeterlilik arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA4.7 Önlisans öğrencilerinin aylık ortalama harcama tutarları (₤) ile öz-yeterlilik arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA4.8 Önlisans öğrencilerin babalarının eğitim düzeyi ile öz-yeterlilik arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA4.9 Önlisans öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyi ile öz-yeterlilik arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA4.10 Önlisans öğrencilerin ailelerinin ortalama aylık gelirleri (₤) ile öz-yeterlilik arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA5 Önlisans öğrencilerinin betimsel özellikleri ile risk eğilimi arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA5.1 Önlisans öğrencilerinin tercih ettikleri meslek yüksekokulu ile risk eğilimi arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA5.2 Önlisans öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölümü ile risk eğilimi arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA5.3 Önlisans öğrencilerinin okudukları sınıf ile risk eğilimi arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA5.4 Önlisans öğrencilerinin öğrenim türleri ile risk eğilimi arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA5.5 Önlisans öğrencilerinin cinsiyetleri ile risk eğilimi arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA5.6 Önlisans öğrencilerinin yaş aralıkları ile risk eğilimi arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA5.7 Önlisans öğrencilerinin aylık ortalama harcama tutarları (₤) ile risk eğilimi arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA5.8 Önlisans öğrencilerin babalarının eğitim düzeyi ile risk eğilimi arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA5.9 Önlisans öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyi ile risk eğilimi arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

HA5.10 Önlisans öğrencilerin ailelerinin ortalama aylık gelirleri (₤) ile risk eğilimi arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 

2.2. Araştırmanın Kapsamı 

Bu çalışmanın kapsamını; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesindeki meslek 
yüksekokullarındaki önlisans öğrencileridir. 2019-2020 eğitim öğretim yılında Isparta Uygulamalı 

Bilimler Üniversitesi bünyesindeki meslek yüksekokullarında toplam 21.884 önlisans öğrencisi 

bulunmaktadır. Çalışmanın sınırlılığı olarak ise; 4-11 Kasım 2019 tarihleri arasında araştırmaya 
katılmak isteyen öğrencileridir. Çalışma için belirlenen iki sayıltı ise; (i) “istenmedik değişkenlerin 
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ankete katılan ziyaretçileri aynı ölçüde etkilediği” ve “anket ile elde edilen verilerin gerçeği yansıttığı” 

şeklindedir. 

2.3. Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışmanın araştırma yöntemi olarak nicel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Araştırma türü 

olarak betimsel, veri toplama tekniği olarak anket tekniği ve verilerin analizi için kullanılan analiz 
teknikleri ise tanımlayıcı analizler (frekans, ortalama ve standart sapma), tek örneklem bağımsız t-testi 

ve tek yönlü varyans testidir. Araştırma için oluşturulan anketler 4-11 Kasım 2019 tarihleri arasında 

öğrencilere internet üzerinden (Google Drive) uygulanmıştır. 

Öğrencilerin inovasyon becerilerinin belirlenmesine yönelik olarak oluşturulan anket formu için 

Chell ve Athayde (2009) tarafından geliştirmiş ve Akkaya (2016)’nın Türkçe’ye uyarladığı “Gençler 

için İnovasyon Becerisi Ölçeğinden” yararlanılmıştır. Oluşturulan anket formu iki ana bölümden 
oluşmaktadır. Ankette, 10 betimsel ve 31 inovasyon becerilerinin ifadeleri olmak üzere 41 soru yer 

almaktadır. Birinci bölümde; öğrencilerin inovasyon becerilerinin (yaratıcılık, liderlik, enerji, öz-

yeterlilik ve risk eğilimi) belirlenmesine yönelik ifadeler yer almaktadır. Bu kavrama ait ifadeler 1-5 

arası kodlanmış ve bu ifadelere katılma dereceleri “kesinlikle katılmıyorum”-“kesinlikle katılıyorum” 
arasındadır. İkinci bölümde ise, ankete katılan öğrencilerin betimsel özellikleri ile ilgili 10 soru yer 

almaktadır. Öğrenciler ile ilgili; meslek yüksekokulu, bölüm, sınıf, öğrenim türü, cinsiyet, yaş aralığı, 

aylık ortalama harcama tutarı (₤), babasının ve annesinin eğitim düzeyi ile ailenin ortalama aylık 

geliriyle (₤) soruları bulunmaktadır. 

2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Anketlerin elektronik ortamda toplanmış ve elde edilen 901 anket formundan 847’si 

değerlendirmeye uygun görülmüştür. Anketlerden elde edilen bilgi ve veriler toplandıktan sonra 
düzenlenmiş ve araştırmanın amacına, niteliğine uygun olarak gözden geçirilerek kodlanmıştır. Elde 

edilen veriler ilk olarak “Microsoft Excel 2016” programında kodlanmış ve daha sonra “SPSS 22.0” 

programına aktarılmıştır. Bu programda uygun analizler yapılarak (tanımlayıcı analizler, faktör analizi, 

tek örneklem bağımsız t-testi ve tek yönlü varyans testi) sonuçlar düzenlenmiş ve yorumlanmıştır. 

3. Bulgular 

Bu bölümde yapılan analizler sonucu elde edilen bulgular ilk olarak tablo haline 
dönüştürülmüştür. Daha sonra ise elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Öğrencilerin betimsel özellikleri 

ile elde edilen bulgular Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2. Öğrenciler İle İlgili Betimsel Özellikler 

İfadeler n % 

Meslek Yüksekokulu Adı 

Aksu Meslek Yüksekokulu 21 2.50 

Atabey Meslek Yüksekokulu 42 5.00 

Eğirdir Meslek Yüksekokulu 73 8.60 

Gönen Meslek Yüksekokulu 121 14.3 

Isparta Meslek Yüksekokulu 498 58.8 

Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu 15 1.80 

Yalvaç Meslek Yüksekokulu 39 4.60 

Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu 38 4.50 

Bölüm Adı 

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 12 1.40 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü 6 0.70 

Çağrı Merkezleri Hizmetleri Bölümü 80 9.40 

Dış Ticaret Bölümü 114 13.5 

Halkla İlişkiler ve Tanıtımı Bölümü 39 4.60 

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü 75 8.90 

İşletme Yönetimi Bölümü 6 0.70 

Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü 15 1.80 

Lojistik Bölümü 232 27.4 
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İfadeler n % 

Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü 9 1.10 

Moda Tasarımı Bölümü 8 0.90 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü 23 2.70 

Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü 80 9.40 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü 129 15.2 

Yerel Yönetimler Bölümü 19 2.20 

Sınıf 
Birinci Sınıf 477 56.3 

İkinci Sınıf 370 43.7 

Öğrenim Türü 
Normal Öğrenim 612 72.3 

İkinci Öğrenim 235 27.7 

Cinsiyet 
Kadın 410 48.4 

Erkek 437 51.6 

Yaş Aralığı 

18 121 14.3 

19 223 26.3 

20 209 24.7 

21 ve üstü 294 34.7 

Ort. - Std. Sp. 20.3 2.21 

Aylık Ortalama Harcama Tutarı 

1 ₤-250 ₤ 98 11.6 

251 ₤-500 ₤ 225 26.6 

501 ₤-750 ₤ 203 24.0 

751 ₤-1000 ₤ 166 19.6 

1000 ₤ ve üstü 155 18.3 

Babanın Eğitim Düzeyi 

İlkokul/Lise 772 91.1 

Önlisans 30 3.50 

Lisans ve üstü 45 5.30 

Annenin Eğitim Düzeyi 

İlkokul/Lise 812 95.9 

Önlisans 12 1.40 

Lisans ve üstü 23 2.70 

Ailenin Ortalama Aylık Geliri 

2500 ₤ ve altı 521 61.5 

2501 ₤-3500 ₤ 168 19.8 

2501 ₤-4500 ₤ 74 8.70 

4501 ₤-5500 ₤ 39 4.60 

5501 ₤ ve üstü 45 5.30 

Toplam 847 100 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde öğrenim gören önliasns öğrencilerinden araştırmaya 

katılanlardan en fazla tercih ettikleri meslek yüksekokulu %58.8 ile Isparta Meslek Yüksekokuludur. En 
az tercih ettikleri ise %1.80 ile Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokuludur. Diğerlerinin sıralaması; %14.3’ü 

Gönen Meslek Yüksekokulu, %8.60’ı Eğirdir Meslek Yüksekokulu, %5.00’i Atabey Meslek 

Yüksekokulu, %4.60’ı Yalvaç Meslek Yüksekokulu, %4.50’i Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu ve 

%2.50’i Aksu Meslek Yüksekokulu şeklindedir. 

 

Araştırmaya katılanların en fazla katılım gösterdikleri bölüm %27.4 ile Lojistik Bölümü ve en azı 

%0.70’i Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü ile İşletme Yönetimi Bölümüdür. Diğer 
bölümlerin sıralaması; %15.2 ile Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü, %13.5 ile Dış Ticaret Bölümü, 

%9.40 ile Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü ve Çağrı Merkezleri Hizmetleri Bölümü, %8.90 ile 

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, %4.60 ile Halkla İlişkiler ve Tanıtımı Bölümü, %2.70 ile Muhasebe 
ve Vergi Uygulamaları Bölümü, %2.20 ile Yerel Yönetimler Bölümü, %1.80 Laborant ve Veteriner 

Sağlık Bölümü, %1.40 Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, %1.10 Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü 

ve %0.90 Moda Tasarımı Bölümü şeklindedir. 

Öğrencilerin %56.3’ü birinci sınıf ve %43.7’si ikinci sınıfta okumaktadırlar. Öğrenim türleri 
dağılımına bakıldığında, %72.3’ü normal öğrenimi ve %27.7’si ikinci öğrenimi tercih etmişlerdir. 

Cinsiyetlerine göre dağılımı, %48.4’ü kadın ve %51.6’sı erkek şeklindedir. Öğrencilerin yaş ortalaması 
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yaklaşık olarak 20’dir (20.3±2.21). Yaş aralıkları dağılımı, %14.3’ü 18, %26.3’ü 19, %24.7’si 20 ile 
%34.7’si 21 ve üstü şeklindedir. Öğrencilerin babalarının eğitim düzeyi dağılımı; %91.1 ile ilkokul/lise, 

%3.50 ile önlisans ve %5.30 ile lisans ve üstü şeklindedir. Öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyi 

dağılımı ile babalarının eğitim düzeyi dağılımı paralellik göstermektedir. Annelerinin eğitim düzeyi 

dağılımı; %95.9 ile ilkokul/lise, %1.40 ile önlisans ve %2.70 ile lisans ve üstü şeklindedir. Öğrencilerin 
aylık ortalama harcama tutarının dağılımı; %11.6’sı 1 ₤-250 ₤, %26.6’sı 251 ₤-500 ₤, %24.0’ı 501 ₤-

750 ₤, %19.6’sı 751 ₤-1000 ₤ ile %18.3’ü 1000 ₤ ve üstü şeklindedir. Ailelerin aylık ortalama gelir 

tutarının dağılımı; %61.5 ile 2500 ₤ ve altı, %19.8 ile 2501 ₤-3500 ₤, %8.70 ile 2501 ₤-4500 ₤, %4.60 

ile 4501 ₤-5500 ₤ ve %5.30 ile 5501 ₤ ve üstü şeklindedir. 

Anket tekniği ile elde edilen verilerin ilk olarak hem birebir hem de kendi içlerinde güvenilir, 

tesadüfi ve tutarlı olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu durumun tespit edilmesi için 
yapılan güvenirlik analizi sonucunda elde edilen değer güvenirlik katsayı değeri (Cronbach’s Alpha; α) 

olarak adlandırılmaktadır (Tanrıöğen, 2012: 176; Aziz, 2014: 58-59). Güvenirlik katsayı değeri 0 ile 1 

arasındaki değerleri almaktadır. Güvenirlik katsayı değeri, bir değerine ne kadar yakınsa, kullanılan 

ölçekteki maddelerin iç tutarlılığı durumunun o kadar büyük olduğu vurgulanmaktadır (Matkar, 2012: 
94). George ve Mallery (2019: 244)’e göre güvenirlik katsayı değeri 0.80-0.89 arasında “iyi” olarak 

kabul edilmektedir. Anket toplam 901 öğrenciye uygulanmış ve uygun görülen 847 anketten elde edilen 

sonuçlara ölçeğin güvenirlik katsayısı iyi olarak kabul edilmektedir (n=847 için α=0.879 ve k=31). 
Gençler için inovasyon becerisi ölçeğine (inovasyon becerisi ölçeği) yapılan faktör analizi sonucu Tablo 

3’de gösterilmektedir. 

Tablo 3. Gençler için İnovasyon Becerisi Ölçeğine Ait Faktör Analizi Sonuçları 

Faktörler 
Madde 

Sayısı 

Faktör Yükü 

Aralıkları 

Toplam Öz 

Değer 

Faktörlerin 

Varyansa Katkısı 

Güvenirlik 

Katsayı Değeri 

Yaratıcılık 6 Madde 0.431-0.650 7.112 22.942 0.691 

Liderlik 6 Madde 0.552-0.837 2.229 7.1920 0.854 

Enerji 7 Madde 0.499-0.665 1.694 5.4630 0.700 

Öz-Yeterlilik 8 Madde 0.326-0.667 1.573 5.0740 0.629 

Risk Eğilimi 4 Madde 0.498-0.732 1.399 4.5130 0.532 

İnovasyon Becerisi Ölçeği 31 Madde 0.326-0.837 ---- 45.184 0.879 

İnovasyon becerisi ölçeğine ait soruların faktör analizi için uygun olup olmadığının belirlenmesi 

için ilk olarak KMO (Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy) ve Bartlett Küresellik Testi 

Yaklaşımı (Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square) değerinin hesaplanması gerekmektedir. 
Faktör analizinin kabul edilebilir seviyede olabilmesi için; KMO değerinin 0.60’dan yüksek çıkması ve 

Bartlett Küresellik Testi Yaklaşımı değerinin ise 0.05’den daha düşük çıkması gerekmektedir 

(Büyüköztürk, 2019: 126). 

Field (2005: 640)’e göre KMO değeri, verilerin faktör analizi için uygun olup olmadığını 
göstermektedir. KMO değeri, 0.80-0.89 arasında “çok iyi” olarak kabul edilmektedir. Faktör analizi 

sonucu; 31 ifadeden oluşan inovasyon becerisi ölçeğinin beş faktöre dönüştüğü ve bu beş faktörün tüm 

ifadeleri %45.18’lik bir açıklayıcılığa sahiptir (KMO Değeri: 0.879; X2
847: 7211.384; sd (serbestlik 

derecesi-df): 465; p: 0.000). Faktör analizi ile inovasyon becerisi ölçeği; yaratıcılık, liderlik, enerji, öz-

yeterlilik ve risk eğilimi olmak üzere beş faktöre ayrılmaktadır. Tüm ifadeler; yaratıcılık faktörünü 

%22.94’ünü, liderlik faktörünü %7.19’unu, enerji faktörünü %5.46’sını, öz-yeterlilik faktörünü 

%5.07’sini ve risk eğilimi faktörünü ise %4.51’ini açıklamaktadırlar. Elde edilen beş faktörün toplam 

varyans değeri (birikimli) tüm ifadelerin %45.18’ini açıklamaktadır. 

Faktör analizi sonucu ifadelere yüklenen faktör yükü değerlerinin 0.30’dan yüksek olması 

gerekmektedir (Scherer, Luther, Wiebe ve Adams, 1988: 766). Tüm ifadelere ait faktör yükleri 
incelendiğinde tüm faktör yüklerinin 0.30’dan yüksek çıkmıştır. Yaratıcılık ile ilgili ifadelerin faktör 

yükleri “0.431-0.650” arasında, liderlik ile ilgili ifadelerin faktör yükleri “0.552-0.837” arasında, enerji 

ile ilgili ifadelerin faktör yükleri “0.499-0.665” arasında,  öz-yeterlilik ile ilgili ifadelerin faktör yükleri 
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“0.326-0.667” arasında ve risk eğilimi ile ilgili ifadelerin faktör yükleri “0.498-0.732” arasındaki 
değerlerdir. Sonuç olarak; iletişim becerisi ölçeğine ait 31 ifadenin faktör yükleri “0.326-0.837” 

arasındaki değerleri almıştır. 

Tablo 4. Normallik Testi 

Faktörler n Ort. Skewness (Basıklık) Kurtosis (Çarpıklık) 

Yaratıcılık  847 4.52 -1.459 0.084 1.668 0.168 

Liderlik  847 3.76 -0.654 0.084 -0.440 0.168 

Enerji  847 4.67 -1.567 0.084 1.900 0.168 

Öz-Yeterlilik  847 4.46 -1.092 0.084 0.627 0.168 

Risk Eğilimi  847 4.37 -1.045 0.084 0.288 0.168 

İnovasyon Becerisi Ölçeği 847 4.43 -0.693 0.084 -0.531 0.168 

Yapılan normallik testi sonucunda “inovasyon becerisi ölçeği” ve “bu ölçeğe ait her bir faktörün” 

değeri -2 ile +2 arasındadır. Elde edilen değer basıklık (Skewness) ve çarpıklık (Kurtosis) değerleri -2 

ve +2 arasında olursa verilerin normal dağılım gösterdiği kabul edilmektedir (Kunnan, 1998: 313). 
İnovasyon becerileri ölçeğinin (-0.693;-0.531) ve inovasyon becerileri faktörlerinin normal dağıldığı 

kabul edilerek uygun analizler (tek örneklem bağımsız t-testi ve tek yönlü varyans testi) yapılmış ve 

yorumlanmıştır. İnovasyon becerileri faktörleri ile öğrencilerin sınıf (Tablo 5), öğrenim türü ve 
cinsiyetleri (Tablo 6) arasındaki anlamlı farklılık olup olmadığı tek örneklem bağımsız t testi ile 

incelenmiştir. Tablo 5’de öğrencilerin sınıfları ile inovasyon becerileri faktörleri arasındaki sonuç 

gösterilmektedir. 

Tablo 5. Öğrencilerin Sınıfları ile İnovasyon Becerileri Faktörü Arasındaki Analiz 

Faktörler n ort. Ss. t df p 

Liderlik 
Birinci Sınıf 477 3.650 1.194 

-3.183 845 0.002 
İkinci Sınıf 370 3.900 1.105 

Öğrencilerin sınıfları ile liderlik faktörü (p≤0.005) arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 
İkinci sınıfta okuyan öğrencilerin birinci sınıfta okuyanlara oranla liderlik faktörüne ait özellikleri daha 

çok göstermektedirler. Öğrencilerin sınıfları ile yaratıcılık, enerji, öz-yeterlilik ve risk eğilimi faktörleri 

arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Tablo 6’da öğrencilerin cinsiyetleri ile inovasyon 

becerileri faktörleri arasındaki sonuçlar gösterilmektedir. 

 

Tablo 6. Öğrencilerin Cinsiyetleri ile İnovasyon Becerileri Faktörleri Arasındaki Analiz 

Faktörler n ort. Ss. t df p 

Liderlik 
Kadın 410 3.670 1.135 

-2.209 845 0.027 
Erkek 437 3.840 1.182 

Enerji 
Kadın 410 4.710 0.537 

2.207 845 0.028 
Erkek 437 4.630 0.583 

Risk Eğilimi 
Kadın 410 4.470 0.706 

3.708 845 0.000 
Erkek 437 4.270 0.872 

Öğrencilerin cinsiyetleri ile liderlik faktörü (p≤0.005), enerji faktörü (p≤0.005) ve risk eğilimi 

faktörü (p≤0.005) arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Erkek öğrencilerin kadın öğrencilere 
oranla liderlik özelliklerini daha çok sergilemektedir. Ancak kadın öğrenciler erkek öğrencilere oranla 

enerji ve risk eğilimi özelliklerini daha fazla göstermektedirler. Öğrencilerin cinsiyetleri ile yaratıcılık 

ve öz-yeterlilik eğilimi açısından anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. İnovasyon becerileri 

faktörleri ile öğrencilerin okudukları meslek yüksekokulları (Tablo 7), bölümleri, yaş aralıkları (Tablo 
8), aylık ortalama harcama tutarları (Tablo 9), babalarının ve annelerinin eğitim düzeyleri ile ailelerinin 
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aylık ortalama gelirleri arasındaki anlamlı farklılıklar tek yönlü varyans testi ile tespit edilmiştir. Tablo 
7’de öğrencilerin okudukları meslek yüksekokulu ile inovasyon becerileri faktörü arasındaki sonuç 

gösterilmektedir. 

Tablo 7. Öğrencilerin Okudukları Meslek Yüksekokulları ile İnovasyon Becerileri Faktörü 

Arasındaki Analiz 

Faktörler Kareler Toplamı df F p Anlamlı Farklılık 

Enerji 

Gruplar Arasında 7.153 7 

3.289 0.002 3-4 (0.315) Gruplar İçinde 260.623 839 

Toplam 267.776 846 

3: Eğirdir; 4: Gönen 

Tablo 7’deki sonuç incelendiğinde; öğrencilerin okudukları meslek yüksekokulları ile liderlik 
faktörü (F=3.289; p≤0.05) arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Eğirdir Meslek Yüksekokulunda 

eğitim gören öğrencilerin Gönen Meslek Yüksekokulundakilere göre liderlik özelliği açısından daha 

yüksek oldukları görülmektedir. Öğrencilerin okudukları meslek yüksekokulları ile yaratıcılık, enerji, 

öz-yeterlilik ve risk eğilimi açısından anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Tablo 8’de öğrencilerin 

yaş aralıkları ile inovasyon becerileri faktörü arasındaki sonuç gösterilmektedir. 

Tablo 8. Öğrencilerin Yaş Aralıkları ile İnovasyon Becerileri Faktörü Arasındaki Analiz 

Faktörler Kareler Toplamı df F p Anlamlı Farklılık 

Liderlik 

Gruplar Arasında 29.800 3 

7.523 0.000 
4-1 (0.298) 
4-2 (0.472) 

Gruplar İçinde 1.113,067 843 

Toplam 1.142,867 846 

1: 18 Yaşında; 2: 19 Yaşında; 4: 21 ve Üstü Yaşında 

Öğrencilerin yaş aralıkları ile liderlik faktörü (F=7.523; p≤0.05) arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. 21 ve üstü yaş aralığındaki öğrencilerin 18 ve 19 yaşındaki öğrencilere göre liderlik 

özelliği açısından daha yüksektir. Öğrencilerin yaş aralıkları ile yaratıcılık, enerji, öz-yeterlilik ve risk 
eğilimi açısından anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Tablo 9’da öğrencilerin aylık ortalama 

harcama tutarları ile inovasyon becerileri faktörleri arasındaki sonuçlar gösterilmektedir. 

Tablo 9. Öğrencilerin Aylık Ortalama Harcama Tutarları ile İnovasyon Becerileri Faktörleri 

Arasındaki Analiz 

Faktörler Kareler Toplamı df F p Anlamlı Farklılık 

Liderlik 

Gruplar Arasında 18.988 4 

3.556 0.007 
5-1 (0.503) 
5-2 (0.355) 

Gruplar İçinde 1.123,878 842 

Toplam 1.142,867 846 

Risk Eğilimi 

Gruplar Arasında 9.510 4 

3.741 0.005 
1-5 (0.318) 
2-5 (0.245) 

Gruplar İçinde 535.031 842 

Toplam 544.541 846 

1: 1 ₤-250 ₤ arası; 2: 251 ₤-500 ₤ arası; 5: 1001 ₤ ve üstü 

Öğrencilerin aylık ortalama harcama tutarları ile liderlik faktörü (F=3.556; p≤0.05) arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 1001 ₤ ve üstü harcama yapan öğrencilerin 1 ₤-250 ₤ arası ve 251 

₤-500 ₤ arası tutarında harcama yapan öğrencilere göre liderlik özelliği daha yüksektir. Öğrencilerin 

aylık ortalama harcama tutarları ile risk eğilimi faktörü (F=3.741; p≤0.05) arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmaktadır. 1 ₤-250 ₤ arası ve 251 ₤-500 ₤ arası tutarında harcama yapan öğrencilerin 1001 ₤ ve 

üstü harcama yapan öğrencilere göre risk eğilimi özelliği daha yüksektir. Öğrencilerin aylık ortalama 

harcama tutarları ile yaratıcılık, enerji ve öz-yeterlilik açısından anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. 

Tablo 10’da tüm alt hipotezlerin sonuçlarının derlenmesi gösterilmektedir. 
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Tablo 10. Hipotezlerin Derlenmesi 

Kod Hipotezler Sonuç 

HA1.1 
Önlisans öğrencilerinin tercih ettikleri meslek yüksekokulu ile yaratıcılık arasında anlamlı bir farklılık 
vardır. 

Red 

HA1.2 Önlisans öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölümü ile yaratıcılık arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA1.3 Önlisans öğrencilerinin okudukları sınıf ile yaratıcılık arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA1.4 Önlisans öğrencilerinin öğrenim türleri ile yaratıcılık arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA1.5 Önlisans öğrencilerinin cinsiyetleri ile yaratıcılık arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA1.6 Önlisans öğrencilerinin yaş aralıkları ile yaratıcılık arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA1.7 
Önlisans öğrencilerinin aylık ortalama harcama tutarları (₤) ile yaratıcılık arasında anlamlı bir farklılık 
vardır. 

Red 

HA1.8 Önlisans öğrencilerin babalarının eğitim düzeyi ile yaratıcılık arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA1.9 Önlisans öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyi ile yaratıcılık arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA1.10 
Önlisans öğrencilerin ailelerinin ortalama aylık gelirleri (₤) ile yaratıcılık arasında anlamlı bir farklılık 
vardır. 

Red 

 

HA2.1 
Önlisans öğrencilerinin tercih ettikleri meslek yüksekokulu ile liderlik arasında anlamlı bir farklılık 
vardır. 

Red 

HA2.2 Önlisans öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölümü ile liderlik arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA2.3 Önlisans öğrencilerinin okudukları sınıf ile liderlik arasında anlamlı bir farklılık vardır. Kabul 

HA2.4 Önlisans öğrencilerinin öğrenim türleri ile liderlik arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA2.5 Önlisans öğrencilerinin cinsiyetleri ile liderlik arasında anlamlı bir farklılık vardır. Kabul 

HA2.6 Önlisans öğrencilerinin yaş aralıkları ile liderlik arasında anlamlı bir farklılık vardır. Kabul 

HA2.7 
Önlisans öğrencilerinin aylık ortalama harcama tutarları (₤) ile liderlik arasında anlamlı bir farklılık 

vardır. 
Kabul 

HA2.8 Önlisans öğrencilerin babalarının eğitim düzeyi ile liderlik arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA2.9 Önlisans öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyi ile liderlik arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA2.10 
Önlisans öğrencilerin ailelerinin ortalama aylık gelirleri (₤) ile liderlik arasında anlamlı bir farklılık 
vardır. 

Red 

 

HA3.1 Önlisans öğrencilerinin tercih ettikleri meslek yüksekokulu ile enerji arasında anlamlı bir farklılık vardır. Kabul 

HA3.2 Önlisans öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölümü ile enerji arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA3.3 Önlisans öğrencilerinin okudukları sınıf ile enerji arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA3.4 Önlisans öğrencilerinin öğrenim türleri ile enerji arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA3.5 Önlisans öğrencilerinin cinsiyetleri ile enerji arasında anlamlı bir farklılık vardır. Kabul 

HA3.6 Önlisans öğrencilerinin yaş aralıkları ile enerji arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA3.7 Önlisans öğrencilerinin aylık ortalama harcama tutarları (₤) ile enerji arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA3.8 Önlisans öğrencilerin babalarının eğitim düzeyi ile enerji arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA3.9 Önlisans öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyi ile enerji arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA3.10 Önlisans öğrencilerin ailelerinin ortalama aylık gelirleri (₤) ile enerji arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

 

HA4.1 
Önlisans öğrencilerinin tercih ettikleri meslek yüksekokulu ile öz-yeterlilik arasında anlamlı bir farklılık 
vardır. 

Red 

HA4.2 Önlisans öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölümü ile öz-yeterlilik arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA4.3 Önlisans öğrencilerinin okudukları sınıf ile öz-yeterlilik arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA4.4 Önlisans öğrencilerinin öğrenim türleri ile öz-yeterlilik arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 
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Kod Hipotezler Sonuç 

HA4.5 Önlisans öğrencilerinin cinsiyetleri ile öz-yeterlilik arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA4.6 Önlisans öğrencilerinin yaş aralıkları ile öz-yeterlilik arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA4.7 
Önlisans öğrencilerinin aylık ortalama harcama tutarları (₤) ile öz-yeterlilik arasında anlamlı bir farklılık 
vardır. 

Red 

HA4.8 Önlisans öğrencilerin babalarının eğitim düzeyi ile öz-yeterlilik arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA4.9 Önlisans öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyi ile öz-yeterlilik arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA4.10 
Önlisans öğrencilerin ailelerinin ortalama aylık gelirleri (₤) ile öz-yeterlilik arasında anlamlı bir farklılık 
vardır. 

Red 

 

HA5.1 
Önlisans öğrencilerinin tercih ettikleri meslek yüksekokulu ile risk eğilimi arasında anlamlı bir farklılık 
vardır. 

Red 

HA5.2 Önlisans öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölümü ile risk eğilimi arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA5.3 Önlisans öğrencilerinin okudukları sınıf ile risk eğilimi arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA5.4 Önlisans öğrencilerinin öğrenim türleri ile risk eğilimi arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA5.5 Önlisans öğrencilerinin cinsiyetleri ile risk eğilimi arasında anlamlı bir farklılık vardır. Kabul 

HA5.6 Önlisans öğrencilerinin yaş aralıkları ile risk eğilimi arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA5.7 
Önlisans öğrencilerinin aylık ortalama harcama tutarları (₤) ile risk eğilimi arasında anlamlı bir farklılık 
vardır. 

Kabul 

HA5.8 Önlisans öğrencilerin babalarının eğitim düzeyi ile risk eğilimi arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA5.9 Önlisans öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyi ile risk eğilimi arasında anlamlı bir farklılık vardır. Red 

HA5.10 
Önlisans öğrencilerin ailelerinin ortalama aylık gelirleri (₤) ile risk eğilimi arasında anlamlı bir farklılık 
vardır. 

Red 

 

4. Sonuç 

Bu çalışmada, önlisans öğrencilerinin inovasyon becerilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu 

amaç doğrultusunda öğrencilerin betimsel özellikleri ile inovasyon becerileri faktörleri arasında anlamlı 
bir farklılık olup olmadığının belirlenmesi için beş temel alternatif hipotez belirlenmiştir. Bu çalışmanın 

kapsamını; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesindeki meslek yüksekokullarındaki önlisans 

öğrencileridir. Bu çalışmanın araştırma yöntemi olarak nicel araştırma yöntemi benimsenmiştir. 
Araştırma türü olarak betimsel ve veri toplama tekniği olarak anket tekniği şeklinde belirlenmiştir. 

Anketler elektronik ortamdan elde edilerek toplam 847’si değerlendirmeye uygun görülmüştür. Isparta 

Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde öğrenim gören önliasns öğrencilerinden araştırmaya katılanlardan 

en fazla tercih ettikleri meslek yüksekokulu Isparta Meslek Yüksekokulu ve en az tercih ettikleri ise 
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokuludur. Araştırmaya katılanların en fazla katılım gösterdikleri bölüm 

Lojistik Bölümü ve en azı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü ile İşletme Yönetimi 

Bölümüdür. Öğrencilerin yaş ortalaması yaklaşık olarak 20’dir. Öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyi 
dağılımı ile babalarının eğitim düzeyi dağılımı paralellik göstermektedir. Öğrencilerin aylık ortalama 

harcama tutarının dağılımında en fazla tutar 251 ₤-500 ₤ arasındadır. Ailelerin aylık ortalama gelir 

tutarının dağılımında ise en fazla miktar 2500 ₤ ve altı şeklindedir. 

İkinci sınıfta okuyan öğrencilerin birinci sınıfta okuyanlara oranla liderlik faktörüne ait özellikleri 
daha çok göstermektedirler. Öğrencilerin sınıfları ile yaratıcılık, enerji, öz-yeterlilik ve risk eğilimi 

faktörleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Erkek öğrencilerin kadın öğrencilere oranla 

liderlik özelliklerini daha çok sergilemektedir. Ancak kadın öğrenciler erkek öğrencilere oranla enerji 
ve risk eğilimi özelliklerini daha fazla göstermektedirler. Öğrencilerin cinsiyetleri ile yaratıcılık ve öz-

yeterlilik eğilimi açısından anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Eğirdir Meslek Yüksekokulunda 

eğitim gören öğrencilerin Gönen Meslek Yüksekokulundakilere göre liderlik özelliği açısından daha 
yüksek oldukları görülmektedir. Öğrencilerin okudukları meslek yüksekokulları ile yaratıcılık, enerji, 
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öz-yeterlilik ve risk eğilimi açısından anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. 21 ve üstü yaş 
aralığındaki öğrencilerin 18 ve 19 yaşındaki öğrencilere göre liderlik özelliği açısından daha yüksektir. 

Öğrencilerin yaş aralıkları ile yaratıcılık, enerji, öz-yeterlilik ve risk eğilimi açısından anlamlı bir 

farklılık tespit edilememiştir. 1001 ₤ ve üstü harcama yapan öğrencilerin 1 ₤-500 ₤ arası tutarında 

harcama yapan öğrencilere göre liderlik özelliği daha yüksektir. 1 ₤-500 ₤ arası tutarında harcama yapan 
öğrencilerin 1001 ₤ ve üstü harcama yapan öğrencilere göre risk eğilimi özelliği daha yüksektir. 

Öğrencilerin aylık ortalama harcama tutarları ile yaratıcılık, enerji ve öz-yeterlilik açısından anlamlı bir 

farklılık tespit edilememiştir. Analizler sonucunda en düşük inovasyon becerisi faktörü olarak liderlik 
ve en yüksek değere sahip faktör enerji şeklinde elde edilmiştir. Öğrencilerin öğrenim gördükleri meslek 

yüksekokulları, okudukları bölüm, aylık ortalama harcama tutarları, öğrenim türleri, babalarının ve 

annelerin eğitim düzeyleri ve ailelerinin aylık ortalama geliri ile inovasyon beceri faktörleri arasında 

anlamlı bir farlılık bulunamamıştır. 
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Ulusal Ar-Ge ve İnovasyon Sisteminde Üniversite-Sanayi İş Birliğinin Rolü 
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           Özet 

Ekonomik gelişme gösteren ülkeler için yüksek teknoloji ve katma değeri yüksek olan ürünler, 
ulusal inovasyon ve patentleşme sisteminde üniversite-sanayi iş birliği ile sürdürülebilir büyümede kilit 

faktördür. Yenilikçi çözümler geliştirmek için, Ar-Ge merkezleri ve üniversite-sanayi iş birliği, ülkeler 

için stratejik dönüm noktalarını oluşturmaktadır. Bu süreçler günümüzde üniversite-sanayi iş birliği ile 
Ar-Ge ve innovasyon rekabetinin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Ülkemizde kurulan 

teknoparklar ya da teknokentler gibi birimler bu iş birliğinin kurulabilmesi için en uygun ortamı 

yaratmayı amaç edinmiştir. Çalışmamızda araştırma kurumları ve sanayi arasındaki yakınlığın yerel 
inovasyon, patentleme ve akademik faaliyetler üzerindeki etkisine dair yeni yaklaşımlar sunulmuştur. 

İşbirlikçi araştırma, ortak patentleme, akademik araştırmalar ve bunların bilim alanları ve endüstri 

sektörleri arasındaki bilgi aktarım kanalları üniversite-sanayi iş birliğinde bilgi değişiminin inovasyon 

üzerindeki etkilerini değerlendirmedeki zorluklar ve fırsatlar incelenmiştir. Çalışmada ayrıca, 
ülkemizdeki politika göstergelerini kullanarak bilim-sanayi bilgi transferiyle ilgili kamu araştırmalarının 

yönetişimi konusundaki son eğilimler araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge, inovasyon, üniversite-sanayi 

JEL Kodları: I23, L60, O32 

 

The Role Of Unıversity-Industry Cooperatıon In Natıonal R & D And Innovation System 

Abstract 

High-tech and high value-added products are the key factor in sustainable growth through 

university-industry cooperation in the national innovation and patent system for economically 
developing countries. To develop innovative solutions, R & D centers and university-industry 

cooperation constitute strategic milestones for countries. These processes have become an indispensable 

element of R & D and innovation competition through university-industry cooperation. The units such 
as technoparks or technoparks established in our country aim to create the most suitable environment 

for the establishment of this cooperation. In this study, new approaches to the impact of the proximity 

between research institutions and industry on local innovation, patenting and academic activities are 
presented. Challenges and opportunities to evaluate the impact of knowledge exchange on innovation 

in collaborative research, joint patenting, academic research, and their knowledge transfer channels 

between science and industry sectors have been explored. In addition, the recent trends in the governance 

of public research related to the transfer of science and industry knowledge by using the policy indicators 

in our country were investigated. 

Keywords: R & D, innovation, university-industry 

JEL Codes: I23, L60, O32 
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1. Giriş  

 

Bilginin ekonomik büyümede önemli rol oynadığı günümüzde, ulusal inovasyon sisteminin Ar-

Ge kurumu olarak nitelendirilen üniversiteler giderek daha önemli hale gelmektedir. Üniversiteler 

sadece nitelikli işgücünü yetiştirmek için bir eğitim-öğretim kurumu değil aynı zamanda toplum için 
değerli bilgiler yaratacak bir Ar-Ge Kurumu olarak kabul edilmektedir (Carla M., João J. F., Carla M., 

2018, 708–718). Bu nedenle, üniversitelerin Ar-Ge fonksiyonu, eğitim rolünden daha çok ve girişimcilik 

rolünü yerine getirmek için bir temel faktördür. 

Bir üniversitenin Ar-Ge faaliyetleri, sadece bireysel düzeydeki ekonomik faktör değil, aynı 

zamanda bölgesel düzeydeki veya bir bütün olarak ekonomideki yenilikçiliğin derinliklerine kadar iç 

içe geçmiş durumdadır. İnovasyon çalışmalarında, üniversiteler bölgesel/ulusal düzeyde birçok bilimsel 
devrim yarattığı için, üniversitelerin teknolojik yeniliklerdeki rolünü ortaya koymaktadır. Özellikle 

biyo-mühendislik, elektronik, telekomünikasyon, yazılım vb. bilime dayalı endüstrilerin inovasyonuna 

katkıda bulunmaktadır. Toplum, bölgesel dinamiklerini oluşturmada üniversitelerden yenilikçi 

performansta yüksek beklentiler içindedir (Üçler Y.T. 2014, 3, 2). 

Bilim ve sanayide bilgi aktarımının veya iş birliğinin inovasyon ve yeni yaklaşımlar üzerindeki 

etkileri, bilim alanları ve sanayi sektörleri arasında çeşitli kurum ve kuruluşlar aracılığıyla ortaya 

çıkmaktadır. Bu işbirlikçi yaklaşımlarda akademik çalışma, Ar-Ge faaliyetleri, akademik danışmanlık, 
fikri mülkiyet işlemi, personel hareketliliği bulunmaktadır. İşbirlikçi yaklaşımlarda araştırma disiplinleri 

arasında bilgi aktarımındaki farklılıklar göz önüne alındığında, bilim-sanayide bilgi aktarımının 

inovasyon üzerinde belirli sosyo-ekonomik hedeflere ulaşma etkisi beklenmektedir. Üniversite-sanayi 

iş birliğinde olumlu çıktılar alabilmek için iş gücü ve üniversiteden sanayiye insan sermayesi akışı 
yakalandığında bilim endüstrisi etkileşiminin inovasyona etkisi ortaya çıkmaktadır (V. Özgüz, H. 

Mandal – 2013). 

Bu çalışmada bilim ve teknolojide yenilikler ile gelecekteki planlamalar için üniversiteler ve 
firmalar arasındaki iş birliğine dayalı Ar-Ge faaliyetleri incelenmiştir. Ayrıca üniversite-sanayi iş birliği 

ile şirketlerin yenilikçi fikirlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmasının yanı sıra akademik çalışmalar, 

Ar-Ge faaliyetleri, eğitim-öğretim ile ülkelerinin ulusal inovasyon sistemleri üzerindeki etkilerini 
küreselleşme boyutlarına kadar incelenmiştir. Üniversite-sanayi iş birliği içinde Ar-Ge merkezleri 

yenilikçi ürün tasarlanmasında önemli derecede fayda sağlamaktadırlar (A. Göker - MMO 2001). 

Dolayısıyla Türkiye'nin ihracat hacmini artırması Ar-Ge merkezlerinden beklenmektedir. Çalışmada 

ülkemizde Ar-Ge, inovasyon ve patentleşme sisteminde kamu araştırmalarının performansı, sanayinin 
ve üniversitelerin rolü, üniversite-sanayi-devlet iş birliğinde yenilik için neler yapılmış ve nasıl sonuçlar 

alınmış konuları ele alınmıştır. (TİM İhracat Raporu, 2019) 

2. Kalkınmada Üniversite-Sanayi-Devlet İş Birliği 

 

20. yüzyılın ortalarına kadar bilgi üreten tek kurum üniversiteler iken sanayi ise geleneksel 

üretimi benimsemiştir ve seri üretime önem vermiştir. Geleneksel üretim rekabetçilik açısından geride 
kaldığından, üretim maliyetleri yükseldiğinden bilgi ve teknolojiye dayalı etkili üretim için zemin 

hazırlamıştır (KÜSİ Stratejisi ve Eylem Planı, Mayıs, 2015). Henry Etzkowitz'in DNA modelinden 

ilham aldığı üniversite, sanayi ve devlet iş birliği ile daha yakın etkileşim içinde olunması gerektiğini 

öngörmüştür (Etzkowitz, H., 2003). Bu modelde, üniversiteler bilimsel gelişme kaynağını; endüstri yeni 
teknolojinin kullanıcısı ve pazarlayıcısı konumunda; devlet ise bu etkileşimde yürütülen araştırma 

faaliyetlerini finanse etme ve organize etme görevini üstlenmektedir. Günümüzde birçok ülke tarafından 

tercih edilen bu model, kurgu olarak ileri düzeyde iş birliğine olanak sağlamaktadır (K Koç, A Mente – 
2007). Etzkowitz tarafından önerilen üçlü sarmal modeli modelin şematik gösterimi Şekil 1'de 

verilmiştir. 
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Şekil 1. Üniversite - Sanayi - Devlet işbirliği şemaları (Etzkowitz, H., 2003) 

 

 

Üniversite-sanayi-devlet iş birliğinin inovasyona etkisini değerlendirmek için farklı yöntem ve 

veri kaynaklarının bir arada kullanılması gerekmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan 

Patent, Faydalı Model, Marka ve Tasarım alanlarında istatistikler incelendiğinde patent konusunda ciddi 

bir potansiyele sahip olan üniversitelerin başvurularının etkili olduğu görülmüştür (Türk Patent ve 
Marka Kurumu-2019). Bunun yanı sıra ülkemizde lisansüstü programların, teknopark/teknokentlerin, 

TTO’ların sayısındaki artış da üniversitelerdeki patent sayılarının yükselen grafiğine etkisi olmuştur. 

İnovasyon sisteminde üniversitelerin en önemli rolleri, bilimsel altyapıyı ve araştırma kabiliyetini 
geliştirmek, ulusal mükemmellik araştırma merkezlerini sürdürmek, gelişim için yeni fikirler üretmek, 

disiplinlerarası araştırma ve kültürünü geliştirmek ve ulusun bilimsel bir standardını geliştirmektir. 

Dünya’da teknoparkların kuruluş mantığı ekonomik büyümeye katkı sağlayan teknolojik 
yeniliklerin, dışa bağımlılık probleminin, firma kuruluş maliyetlerinin, piyasa koşullarında rekabete 

dayanılılığın ve yenilikçi firma oluşumlarının istenilen oranda gelişmesine katkı sağlamaktır. 1950’lerde 

Stanford Üniversitesinde çalışmalarını ticarileştirmek isteyen bir grubun öncülüğünde teknopark 

kurularak üniversite-sanayi ilişkisinin temeli atılmış oldu. 1980’lerde ise ABD’de kabul edilen Bayh-
Dole yasası ile AR-GE ve inovasyona yönelik olarak üniversite-sanayi iş birliğinin desteklenmesi resmi 

bir kamu politikası olarak kabul görülmüştür. 1980’lerden itibaren tüm dünyada hız kazanan 

teknoparklar, 1990’lara ağırlıklı olarak sanayileşmiş ülkelerde, zaman içerisinde Çin, Kore ve Hindistan 
gibi sanayileşmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme ve kalkınmayı destekleyici bir politika olarak 

uygulanmıştır (Eyyuboğlu, B.B, Günay Aktaş, S. 2016.). 

Türkiye’de kalkınma politikaları çerçevesinde, ulusal girişimcilik ve yenilikçilik için 1963 yılında 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve teknoparklar için 1989 yılında 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kurulmuştur. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ilk olarak 2001 

yılında Ankara ve Kocaeli’nde faaliyete geçen teknoparklar, zaman içerisinde İstanbul ve İzmir gibi 

sanayileşmiş ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek bölgelerde devam etmiştir. Ekim 2019 
itibariyle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan istatistiklere göre Türkiye’de toplam 

85 adet teknoloji geliştirme bölgesi kurulmuştur, bunların 65’i faaliyetine devam etmekte, 20’sinin ise 

altyapı çalışmaları devam etmektedir. Bu bölgelerde şekil 2 de gösterildiği gibi 493 teknogirişim firması, 
1.604 tasarım / Ar-Ge merkezi, 85 teknoloji geliştirme bölgesi 5.544 teknopark firması bulunmaktadır. 

Bu merkezler/firmalar/bölgeler üretim sürecinde endüstrilerin önemli bir parçasını oluşturmaktadır 

(TeknoAğ -2019). 
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Şekil 2. Türkiye’de teknoloji geliştirme bölgelerinde bulanan teknogirişim firması, tasarım/Ar-

Ge merkezi, teknopark firması sayıların şematik gösterimi. 

 

 

3. Literatür İncelemesi 

 
Teknolojik ve ekonomik değişim çağında gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin üniversite-

sanayi-devlet iş birliği, Ar-Ge, patentleme, sürdürülebilirlik, sosyo-ekonomik gelişmişlik özellikleri 

bakımından yapılan literatür taramasında ulusal kalkınmada yeni kanıt ve göstergeler aşağıda maddeler 

halinde gösterilmiştir. 

3.1. Bulgular 

 

 Üniversitelerin ve kamu araştırma kurumlarının patentlemeye doğrudan katkıları firmaların 
icatlarından daha hızlı büyümektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu yapılan patent başvurularına 

ilişkin veriler incelendiğinde, 2018 yılı sonu 7.349 yerli 11.155 yabancı patent başvurusu 

yapılmıştır. Yine 2018 yılı verilerine göre kuruma yapılan başvurularla birlikte, Türkiye patent 

başvurusunda dünya sıralamasında 13. sırada, Avrupa ülkeleri arasında ise 6. sırada yer almıştır. 

 Sanayicileri ve üniversiteleri buluşturan TTO’lar, TGB, Teknoparklar/Teknokentler sayesinde ileri 
teknoloji içeren Ar-Ge projelerinde iş birliği yapılması ve daha nitelikli buluşların ortaya çıkması 

sağlanabilmektedir. Üniversite ve sanayinin birlikte çalışması sonucu ortaya çıkan yenilikçi 

ürünlerin ticarileşmesi daha kolay olmaktadır. 

 Patent konusunda ciddi bir potansiyele sahip üniversiteler gerek akademik teşvik ödeneği gerekse 
akademik yükselme kriterlerinde yapılan düzenlemeler ile patent başvurularında etkili olmuştur. 

Bunların yanı sıra yüksek lisans ve doktora programlarının sayılarındaki, MEB, TUBITAK, YÖK 

vb kurumların burs çeşitliliklerinde artışlar da patent sayılarının yükselişinde etkili olmuştur. 

 Üniversitelerin, kamu araştırma kurumlarının ve sanayinin gittikçe artan marka, patent/faydalı, 
model, tasarım gibi faaliyetleri üniversite-sanayi araştırma iş birliği ile yenilikçi ürünler ortaya 

çıkarmaktadırlar (Jin, J., Wu, S. and Chen, J. 2011). 

 Ülkemizdeki patent başvurusu verileri incelendiğinde, sektöre göre tüm yaratıcı faaliyetlerin 

çoğunun araştırma üniversitesinden oluştuğu görülmüştür. Araştırma üniversitelerinin “Araştırma 

Kapasitesi” değerlendirilirken; üniversitede bulunan bilimsel yayın sayısı, atıf sayısı, 

493 
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ulusal/uluslararası proje sayısı, fon tutarı, patent başvuru ve belge sayısı, faydalı model/endüstriyel 
tasarım belge sayısı, doktora öğrenci/mezun sayısına bakılmaktadır. 

 Teknokent’lerde akademisyenler tarafından kurulan şirketler, kamuoyu araştırması yoluyla 

geliştirilen bilgilerin ticarileşmesine önemli ölçüde katkıda bulunur. Yenilikçi ürünlerin ortaya 

çıkmasında akademik girişimlerin payı bilime dayalı teknolojik alanlarda yükseleceği aşikardır. 

 Bazı disiplinlerde ve endüstri sektörlerinde, işgücü hareketliliği bilim-sanayi bilgi transferinin kilit 

bir kanalını oluşturmaktadır. İş gücü araştırmalarına dayanan kanıtlara göre sosyal bilimlerden 
mezun olanların (ekonomi, siyaset bilimi, sosyoloji, coğrafya, işletme çalışmaları ve hukuk dahil) 

mezunlarının, oldukça dinamik bilgi ve iletişim sektörleri de dahil olmak üzere çok çeşitli hizmet 

sektörlerinde yeniliğe katkıda bulunduğunu göstermiştir. 

 Bilim-sanayi bilgi transferini desteklemek için bir dizi politika aracı kullanılmaktadır. Örnekler 
arasında üniversite-sanayi-devlet iş birliğinde hibeler, vergi teşvikleri, araştırmacılar için mobilite 

planları, sanayicileri ve üniversiteleri buluşturacak fuarlar, seminerler, teknoloji pazarları, patent 

konusunda, farkındalık seminerleri, eğiticilerin eğitimi, üniversiteler arası patent yarışması gibi 
etkinlikler yer almaktadır. 

 Ülkeler bilgi transferini desteklemek için benzer politika araçlarını kullanma eğiliminde olsalar da 

ülkeler arasındaki bütçe veya inisiyatif sayısı bakımından yenilikçi tasarımda veya uygulamasında 

zorluklar ortaya çıkmaktadır. (Roberto Fontana & Aldo Geuna & Mireille Matt, 2005). 

 

3.2. Tavsiyeler 

 

 Yeni kuruluşların/birimlerin oluşturulması: Bu kuruluşlar arasında, bilim-sanayi iş birliği için Ar-

Ge merkezleri, yönetim mekanizmaları ve bölgesel teknoloji transfer organizasyonları bulunmalıdır. 
Bunların finansman yapıları, işlevleri ve örgütsel profilleri açısından bilim ve sanayi arasında köprü 

kurmayı amaçlamalıdır. Yeni yaklaşımlar arasında, çeşitli üniversitelerle birlikte kurulan daha 

büyük sektörel ya da bölgesel teknoloji transfer ofisleri ve özel iş gereksinimlerini karşılamak için 
daha uzmanlaşmış birimler oluşturulmalıdır (M Durgut, 2007). 

 İş birliği ile yenilikçi ürün çıkarma konusundaki daha fazla vurgu: Bilim-sanayi iş birliğine verilen 

halk desteği, endüstrinin, sivil toplumun ve araştırmacılarının ortak bilgi yaratmasını içeren “birlikte 

inovasyon” ilişkilerinin ortaya çıkarılmalıdır. Bunlar için, ortak altyapıların oluşturulması, 

kaynakların paylaşılması ve ortak araştırma projelerine katılım gibi farklı biçimler olabilir. Bunlar 
kamu araştırma kurumları ve yükseköğretim kurumları araştırmacıların iki yönlü mobilite için 

geçici olarak sektöre katılmasına ve endüstri araştırmacılarının üniversite etkinliklerine geçici 

olarak katılmasına olanak sağlamaktır (Işık, N, Kılınç, E. 2012). 

 Bilgi transfer politikalarını dijital dönüşüme uyarlama: Yeni açık dijital yenilik formları firmalar 
ve üniversiteler arasında daha yoğun bir iş birliğine olanak tanımaktadır. Bunlar arasında uzmanların 

çevrimiçi toplulukları, yarışmalar, açık çağrılar ve kitle kaynak kullanımı bulunmaktadır. Belirli 

teknolojik problemleri çözmek için dijital platformlar, global kamu araştırma merkezleri, bireysel 

bilim insanları ve serbest çalışanlar ile birleştirerek teknoloji arz ve talebini karşılayabilmelidir (M 
Kiper 2010). 

 Yönetişimi mekanizmaları: Bilgi aktarımı için üniversiteler ve araştırma merkezleri kamu tarafından 

finanse edilen araştırmalarla ilgili politika eylemini yöneten kurumsal düzenlemeler yapılmalıdır. 

Farklı yönetişim düzeyleri (örneğin, ulusal ve bölgesel) arasındaki etkileşim ve sinerji yaratabilir, 
aynı zamanda etkin koordinasyon mekanizmaları oluşturulabilir (V. Özgüz, H. Mandal – 2013). 

 Fonksiyonel birimler kurmak: Çok sayıda OECD ülkesindeki gibi üniversiteler ve araştırma 

merkezleri, kendi tüzel yapılarını ve fonksiyonel birimlerini oluşturmakta (örneğin TTO), akademik 

personel alımı ve terfiine karar vermekte ve araştırmacıların alabileceği gelirlerinin payını 
belirlemektedir. Patent lisansından elde edilen gelir veya araştırmalardan elde edilen gelir, 

performansa dayalı fonlama ve sözleşme sistemlerinde yer almalıdır (OECD, 2019, University-

Industry Collaboration). 

 İhracatta sürdürülebilirlik ve yenilikçilik: Özel sektör ve sivil toplum, üniversitelerin endüstri ile 

nasıl etkileşimde bulunduğunu şekillendirmeye ve politika karar alma süreçlerinde daha aktif olarak 
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yer almaları için katılmalıdır ve teknoloji, inovasyon, Ar-Ge, markalaşma stratejimizin 
güçlendirilmesi temel rotamız olmalıdır (MÜSİAD – 2012). 

 Akademik müfredatta güncelleme ve dijital teknolojilerin önemi: Politikalar endüstrinin sunduğu 

bilgi transferi fırsatlarından yararlanmalıdır. Akademik müfredatın gelişmekte olan endüstri 

ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için düzenli olarak revize edilmesi gerekir. Dijital teknolojilerin 

sağladığı yeniliklere yönelik en yenilikçi yaklaşımlar uzman toplulukları, açık çağrılar ve kitle 
kaynağını içermektedir. Bu tür fırsatlar yeni iş birliklerinin teşvik edilmesine ve araştırma tabanının 

uluslararası rekabet edebilirliğinin desteklenmesine yardımcı olabilir (Lee, K.-R. 2014). 

 Politika yaklaşımları: Bilim ve sanayi bağlantılarını desteklemeye yönelik yeni politika 

yaklaşımları, ekonomik önceliklerin desteklenmesinde sanayi ile bilim arasındaki kısa vadeli bilgi 
aktarım modelinden ve daha etkileşimli, daha uzun vadeli bir bilgi “birlikte oluşturma” modeline 

doğru giderek değişmelidir. Bu durum endüstriden, sivil toplumdan, araştırmadan ve devletten çok 

sayıda paydaşı içeren ve ayrıca daha geniş toplumsal zorlukları çözmeyi amaçlamalıdır (Kurt Ü, 
Yavuz M, 2014). 

 Kuluçka yapılanmaları: Girişimciliğe benzer etkileri bulunan kuluçka yapılanmalarının 

(inkübatörler) özellikleri istihdam arttırıcı, ekonomik büyümeyi destekleyici yenilikçi firmalara 

fiziksel altyapı ve danışmanlık hizmetleri sunarak bölgesel ekonomik büyümeye katkı sağlamaktır. 

(Eyyuboğlu, B.B, Günay Aktaş, S. 2016). 
 

4.Sonuç ve Öneriler 

Ar-Ge’nin küreselleşmesi ve üniversite-sanayi-devlet iş birliği ile ulusal inovasyon sistemin 
gelişimi her zaman artacaktır. Uluslararası üniversite-sanayi-devlet iş birliğiyle yabancı şirketler ve 

yabancı üniversiteler ev sahibi ülkelerin ulusal inovasyon sisteminin kurulmasına katkıda bulunur. Ek 

olarak üniversite-sanayi iş birliği uluslararası eğitimin de bir parçası veya yöntemi olarak kabul 

edilebilir. Eğitim ve Ar-Ge faaliyetlerinin uluslararasılaşması ile birlikte ulusal inovasyon sisteminin de 
küresel olma potansiyeli oluşur. Yenilik bağlamında ulusal inovasyon sistemi, gelecekteki araştırma 

merkezlerinin amaçlarından biri olacaktır. Bu araştırmada bilim ve teknoloji uluslararasılaşması için 

üniversite-sanayi-devlet iş birliğinin yönetimine yönelik öneriler sunulmuştur. Üniversite-sanayi-devlet 
iş birliği türleri yenilik bağlamında gelecekteki araştırmalarda kategorize ve test edilen faktörleri 

oluşturmaktadır.  

Bu doğrultuda inovasyon ve sosyo-ekonomik gelişmede, üniversite ve sanayi kuruluşlarının Ar-
Ge temelli çalışmaları için ulusal ve uluslararası hibe ve destek programlarından yararlanmalı, projeler 

yazmalı ve yürütmeli, projeler geliştirmesi gerekir. Ayrıca üniversite-sanayi buluşma platformlarının 

inşa edilerek, sanayi ihtiyaç analizi oluşturulmalı, sanayinin üniversitelere gelen ihtiyaç taleplerinin 

doğru kişiler ile çözümlenme faaliyetleri yürütülmelidir. 
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Ar-Ge ve İnovasyon Sisteminde Nanomalzemelerin Önemi 

Taner KALAYCI
1
,Muhammet ARUCU
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          Özet 

Teknoloji küresel dünyada hayatımızın önemli bir unsuru haline gelmiştir. Teknolojinin 

gelişmesiyle ortaya çıkan 3D yazılım, yapay zekâ ve robotik gibi alanlar endüstri 4.0 başlığına dahil 

edilmiştir. Üretim ve tüketim süreçlerinin bugün nasıl olduğu, istihdam ve işsizliği nasıl etkilediği gibi 

olayları daha iyi anlamak için bu sürecin daha net kavranması gerektiği fikrini ortaya çıkarmaktadır.  

Nanoteknoloji, nano ölçekte ihtiyaç duyulan malzemelerin üretimi, üretilen bu yapıların analizi 

ve karakterizasyonu, yeni fonksiyonel materyallerin oluşturulması ve fiziklerinin anlaşılması, nano 
ölçekli cihazların geliştirilmesi ve bu cihazların kontrolü olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte, makro 

boyut ile nano boyut arasındaki doğru ilişkinin kurulması gerekir. Bu teknoloji ile fonksiyonel, ucuz, 

küçük, dayanıklı ve temiz malzemeler üretilebilir. Bu çalışmada Ar-Ge ve inovasyon sisteminde 

nanoteknolojinin önemi ve gelecekteki yeri çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nanoteknoloji, Arge-İnovasyon, Nanoyapılar 

JEL Kodları: L60, L61, L63 

 

Importance of Nanomaterıals In R&D and Innovatıon System 

 

Abstract 

Technology has become an important element of our lives in the global world. Areas such as 3D 

software, artificial intelligence and robotics, which emerged with the development of technology, are 
included in the Industry 4.0 title. It came up with the idea that this process needs to be comprehended 

more clearly in order to better understand events such as how production and consumption processes 

are today and how they affect employment and unemployment.  

Nano scale of the materials required on the production, analysis and characterization of the 
structures produced, and the creation of new functional materials understanding the physics of nano-

scale devices, development and control of these devices can be defined as nanotechnology. However, if 

the correct relationship between the macro and the nano dimension is established, functional, cheap, 
small, durable and clean materials can be produced with this technology. In this study, the importance 

and future place of nanotechnology in research and development and innovation system was studied. 

 Keywords: Nanotechnology, R&D-Inovation, Nanostructures 

JEL Codes: L60, L61 
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1. Giriş 

 
İşletmeler dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun bütün piyasalarda rekabet nedeniyle müthiş bir 

yarış içindedir. Dolayısıyla bu yarışta var olabilmek için sürekli olarak iyi performans ve üstün başarı 

göstermelidirler. Küresel dünyada bu zorlu şartlar altında sürekli araştırma geliştirme faaliyetinde 

bulunup inovasyon sağlayan işletmeler sürdürülebilir olarak yarış içinde kalabilir ve yarıştaki yerlerini 
koruyabilirler. Bu tarzda işletmelerin bulunduğu ülkeler ise gelişebilirler ve sosyoekonomik bakımdan 

iyi bir düzeye sahip olurlar.  

Nanoteknoloji, Ar-Ge ve inovasyon için son yıllarda oldukça sıklıkla kullanılan gerek özel sektör 
gerekse kamu olarak devasa para kaynaklarının aktarıldığı alanlardan biridir. Nanoteknoloji oldukça 

geniş bir alanı kapsayan çok disiplinli bir alan olarak tanımlanabilir. Ar-Ge faaliyetlerini finansal açıdan 

destekleyen ve bu alanda yatırım yapan ülkeler nanoteknolojinin nimetlerinden fazlasıyla yararlanmakta 

ve üretim elde etmektedirler. 

Nano yunanca cüce anlamına gelmektedir. Büyüklük olarak metrenin milyarda birini ifade eder 

(1 nm=(1/1000000000)m). Malzemelere metrenin milyarda birine inildiğinde yeni özellik getiren 

nanoteknoloji şu an olduğu gibi gelecek yıllarda da başta sanayi olmak üzere insan hayatının birçok 
kısmına tesir edecektir. Nanobilim veya nanoteknolojik araştırmanın tanımı olarak 1 nm’den 100 nm’ye 

kadar olan boyutlarda malzemelerin hassas üretimi, kontrolü ve atomik düzeyde işlenmesi yani atom 

atom dizerek elde edilmesidir diyebiliriz. Bu malzemeler özel yöntem ve laboratuvar teknikleriyle 
desteklenerek ortaya çıkmaktadır. Nanometre boyutundaki cihazlar üretmek de nanoteknolojinin 

alanıdır. Nanoteknolojik çalışmaların sonucunda otomotiv ve uçak sanayi, uzay araçları, ev aletleri, 

akıllı telefonlar, süper bilgisayarlar gibi alanlar gelişmekte ve hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Aşağıda 

nanoteknolojinin ortaya çıkış serüveni kısaca anlatılmaktadır; 

1959 yılında Richard Feynman’ın “There’s plenty of room at the bottom” ifadesi. 

1974 yılında Norio Taniguchi’nin bir konferansta nanoteknoloji kavramını ilk kez kullanması 

(Taniguchi, N, 1974). 

1980 yılında Taramalı Tünelleme Mikroskobunun icadı ve atomik seviyede görüntüleme imkânı. 

1989 yılında IBM’de Don Eigler tarafından Ksenon atomlarıyla oluşturduğu IBM logosu (Eigler, 

D., 1989). Aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.  

Şekil 1. 35 Ksenon atomu ile üretilmiş IBM logosu (Eigler, 1989) 

 

1991’de karbon nanotüplerin keşfi (Sumio L., 1991). 

2009 yılında DNA nano robot. 

2011 yılında ise nano işlemciler için programlanabilir nanotel devrelerin icadı. 

Devlet yatırımları, teknoloji ve sanayiye yönelik altyapının oluşturulması nanoteknoloji alanında 
yüz binlerce makale ve patent çalışmalarını ortaya çıkardı (Teece, D., 2011, Youtie, J. ve Shapira, P., 

2008). 
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Aşağıdaki bölümlerde, nanoteknolojinin dünyadaki ve ülkemizdeki durumu ele alınmış olup, 
nano malzemeler ile Arge-inovasyon ilişkisi açıklanmaya çalışılmış olup yine Ar-Ge ve inovasyon 

bakımından ne tür katkılar getirebileceği tartışılmış ve bazı öneriler getirilmiştir. 

2. Nanomalzemeler ve önemi 

 
Nanomalzemeler nanoteknolojik çalışmaların bir ürünü olarak ortaya çıkarlar ve sıklıkla 

mikroelektronik ve telekomünikasyon endüstrileri olmak üzere birçok alanda yer kaplamaktadırlar. 

Nanomalzemelerin önemli yönü, nanometre boyutunda malzeme özelliklerinde ve fiziksel sonuçlarda 
hatırı sayılır değişikliklerin meydana gelmesidir. Bir malzeme nano boyutlara inildiğinde makro 

boyutlarda sergilediği özelliğin aynısını sergiliyorsa yapılan iş nanoteknolojik değildir diyebiliriz. 

Aşağıda nanoteknolojinin değişime uğrattığı özellikler ve etkileri yer almaktadır. 

Makro boyutlarda manyetik olmayan özellik sergileyen bazı malzemeler nano boyutlara 

inildiğinde bir manyetik momente sahip olabilirler ve manyetik özellik kazanabilirler (Duru vd., 2015). 

Örneğin, bilgi depolama teknolojisi başta olmak üzere birçok alanda sıklıkla kullanılmakta olan 

Platinyum manyetik değil iken ferromanyetik Kobalt atomuyla nano boyutlarda bir araya getirildiğinde 

manyetik özellik kazanır.  

Optik uygulamalarda ise nano boyutta hazırlanan malzemelerde parçacık boyutu ışığın 

dalgaboyundan küçükse veya büyükse sonuçlar önemli ölçüde değişmektedir.  

Nano mertebede hazırlanan malzemelerde elektriksel değişim de söz konusudur. Makroskobik 

boyutlarda iletken ya da yalıtkan özellik gösteren fakat nano boyutlara inildiğinde elektriksel 

iletkenlikleri değişen birçok malzeme bulunmaktadır. Bunlara en bilindik örnek olarak karbon 

nanotüpler verilebilir. Malzemelerin elektriksel durumu herkesin bildiği üzere sayısız uygulamaya 

sahiptir. Örnek olarak sensörler, elektronik aygıtlar, yarıiletken uygulamalar verilebilir. 

Metal nano parçacıklarda malzemenin termal iletkenliği iyileştirilebilmektedir. Isıl işlem ve erime 

sıcaklığı değiştiğinden termal iletkenlik bakımından uygulamalarda sıklıkla yer bulmaktadır. 

Kimyasal özellikler bakımından değerlendirildiğinde kataliz ve yakıt pilleri gibi alanlar öne 

çıkmaktadır. Kataliz, büyük yüzey alanı/hacim oranı ve olası homojen nanoparçacık dağılımıyla 

gelişmektedir. Bu da genellikle kullanılmakta olan değerli metallerin kullanımının azalmasına yol açar. 

Malzemelerin katılık, güç, sertlik vb. özellikleri ise mekanik özellikleridir. Nanoteknolojiyle 

kompozitlerin mekanik özelliklerinde farklı güçlendirme oranları elde etmek mümkündür. Bunların 

dışında enerji depolama, kanser tedavisinde kullanılmakta olan nano ilaçlar, gıda depolama, saklama ve 

raf ömrünün uzatılması, tekstilde kaplama uygulamaları, otomotiv sektöründe kullanılan malzemelerin 
güçlendirme, hafifleme, dayanıklılığının artırma, su arıtma gibi alanlar da nanomalzemelerin oldukça 

ihtiyaç duyulduğu alanlardır. 

 

3. Ar-Ge – İnovasyon, Nanoteknoloji İlişkisi 

 

Günümüzde sürekli gelişimin yaşandığı teknoloji çağına ayak uydurmak için globalleşen 
dünyadaki bu zorlu rekabet ortamında ayakta kalabilmek için araştırma geliştirme faaliyetlerine öncelik 

vermek zorunlu hale gelmiştir. Ar-Ge faaliyetlerinin arttırıldığı ülkelerde teknoloji yoğunluklu üretim, 

girişimcilik ve yatırımlarla birlikte başarılı işgücü istihdamının da arttığı gözlenmiştir 

(<https://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/ar-ge-inovasyon-ve-yenilikcilik/92>, 02.12.2019).  

Ar-Ge, bilgi birikim ve tecrübesini arttırmak için sistematik ve sürdürülebilir olarak yapılan 

çalışmalardır. Bu çalışmalar neticesinde sadece yeni ürün veya üretim sürecinin doğmasından ziyade 

işletmeyi oluşturan fonksiyonlara da katkı sağlamaktadır.  

https://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/ar-ge-inovasyon-ve-yenilikcilik/92
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OECD, Ar-Ge’yi “Bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yaratıcı 
çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için kullanılması” olarak tanımlamış ve Ar-Ge’yi 3 

farklı kategoriye ayırmıştır (MÜSİAD Araştırma Raporları:76, 2012, s.56). 

 Temel Araştırma (Pazar araştırması, literatür vs.) 

 Uygulamalı Araştırma (Laboratuvar ve saha çalışmaları vs.) 

 Deneysel Geliştirme (Prototip çalışmaları vs.) 

Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeniliklerin ticarileştirilmesi sonucunda inovasyon ortaya çıkar. Ar-

Ge faaliyeti sonucu yenilikçi bir yaklaşım veya ticari ürün geliştirilememesi Ar-Ge’nin tüm 

kategorilerine hizmet etmediği anlamına gelmektedir.  

 

4. Dünyada ve Türkiye’de Nanoteknoloji Çalışmaları 

 

Amerika, Güney Kore, Çin, Japonya ve Almanya gibi ülkelerde yoğun olmakla birlikte Kanada, 

Singapur, Tayvan gibi ülkelerde de nanoteknolojik çalışmalar sıklıkla yapılmaktadır. Bu zamana kadar 
olan nanoteknoloji yarışı sanayi devrimleriyle birlikte bundan sonra daha da artacağı aşikârdır. 

Dolayısıyla işletmelerin veya devletlerin bu pastadan pay alabilmeleri için bu yarışı yakından takip 

etmeleri gerekmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri diğer alanlarda olduğu gibi nanoteknolojik çalışmalar bakımından da 
en fazla yatırım yapan ve en fazla Ar-Ge şirketi barındıran devletlerin başında gelmektedir. Ar-Ge 

faaliyeti olması gereken özel sektör, araştırma merkezleri ve üniversiteler rollerini bilip çalışmalarını 

devam ettirmektedirler. IBM, General Motors, General Electrics, Intel, Texas Instruments, Nanosys, 
Lucent Technologies ve daha nicelerini nanoteknolojiye önemli yatırım yapan firmalar olarak 

sayabiliriz. 

Avrupa birliği içinde ise ana faktör Almanya’dır. Birliğin toplam yatırımının büyük bir kısmını 

Almanya karşılamaktadır. Birçok alanda yaptığı yatırımlara ilave olarak otomotiv, kimya, optik ve ilaç 
gibi alanlarda da üretim yapmakta efektif çözümler getirmektedir. Ülke genelinde nanoteknoloji 

araştırma merkezi sayısı bir hayli fazladır. 

Hitachi, Sony, Fuji ve Mitsubishi ise Japonya’daki nanpteknolojik çalışmalara öncülük eden 
markalaşmış kuruluşlardan bazılarıdır. Japonya en başından beri nanoteknolojiye en fazla ilgiyi gösteren 

ve yatırım yapan ülkelerden biridir. Ar-Ge faaliyetlerinde bazı yoğunlaştıkları alanlar ise süper geniş 

bant, elektronik cihazlar, yüksek bilgi depolama teknolojileri, yüksek bilgi işleme ve yarıiletken 

teknolojileridir.  

Rusya’daki nanoteknolojik çalışmalar optoelektronik, malzeme ve kimya sanayiinde yoğun 

olmakla birlikte özellikle gıda ve tarım alanında da oldukça fazla sayıda çalışmalar bulunmaktadır. 

Türkiye’de ise bazı üniversiteler ve devlet kurumları nanoteknolojik çalışmalar yürütmektedir. 
Nano ölçekli malzeme ve cihazlar için nanoteknoloji adı altında olmasa da bu alanda çalışmalar yapan 

bazı üniversiteler ODTÜ, Bilkent (UNAM), Sabancı, GTÜ’dür. TÜBİTAK-Marmara Araştırma 

Merkezi Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarında(YİTAL) ise nano ölçekte üretim 
çalışmaları devam etmektedir. Diğer taraftan Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Bilkent 

üniversitesinde “Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi” projesine önemli katkı sağladı. Bu alandaki 

iş gücüne yönelik olarak malzeme bilimi, fizik, kimya gibi alanları da kapsayacak şekilde yüksek lisans 
ve doktora programları açıldı. Böylece nanoteknolojik üretim ve karakterizasyonun önü açılmış oldu. 

Bu bağlamda bazı lisansüstü çalışmalarla birlikte AR-GE yapan şirketler bir araya gelerek çalışmalar 

yürütmektedirler.   

Aşağıdaki şekil 2’de dünyadaki bazı ülkelerin Ar-Ge harcamalarının gayrisafi milli hasıladaki 

oranı ve milyon kişi başına düşen uzman personel sayıları verilmektedir. 
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Şekil 2. Bazı ülkelerin Ar-Ge harcamalarının gayrisafi milli hasıladaki oranı ve milyon 

kişi başına düşen uzman personel sayıları s.34 

 
(MÜSİAD Araştırma Raporları:76, 2012, s.34, Battelle and R&D Magazin, 2011) 

 

Şekilden görüldüğü gibi sadece Almanya, Çin ve Japonya’nın Ar-Ge altyapısı ve büyüklüğü 
olarak ABD ile rekabet edebilecek ülkeler olduğu görülmektedir. Fakat 2008-2009 resesyonu ve 

Asya’daki yükselişle birlikte dünyadaki Ar-Ge dağılımı kısmen dengeye gelmeye başlamıştır. Gelişmiş 

ülkelerdeki büyük ve önemli kuruluşlar, Ar-Ge yatırımlarını gelişmekte olan bazı ülkelere 
kaydırmışlardır. Bu değişen teknik altyapının dünya rekabeti açısından iyi değerlendirmek 

gerekmektedir. 

 

5. Sonuç ve Öneriler 

 
Küresel rekabetin bu denli kızıştığı ortamda yarışın içinde kalabilmenin en önemli yolu Ar-Ge ve 

inovasyondur. Ülkemizin de Ar-Ge ve inovasyonda önemli yerlere gelebilmesinin yolu Ar-Ge ve 

inovasyondan geçmektedir. 

Nano yapıda üretilen malzemelerle kendi kendini onarabilen, daha güvenli, daha hafif ve daha 

dayanıklı ürünler tasarlanabilir ve imal edilebilir.  

Nanokompozitler ve nanoparçacıklar, polimerleri modifiye ederek otomotiv uygulamaları için 

kullanılabilir. 

Sağlık, tedavi ve teşhiste nanoteknoloji, biyosensörlerin gelişimi ve gelişmiş görüntüleme 

teknolojileri yoluyla önemli ilerlemelere katkıda bulunabilecektir.  
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İlaç üretimi ve teslimatının önümüzdeki kısa zaman diliminde büyük ölçüde değişmesi 
beklenmektedir. Bu değişimde nano ajanlarla ilaç taşınımı gibi konularda önemli katkılar getireceği 

tahmin edilmektedir. 

Çevre ve enerji açısından nanoteknoloji, enerji depolama, verimlilik ve üretimi önemli ölçüde 

etkileme potansiyeline sahiptir.  

Sonuç olarak nano malzemeler, yaklaşık 30 yıl önce vakum tüpü elektroniğinin başladığı 

mikroelektronik devrimine rakip olarak bilgi teknolojisi alanında devrim yaratmıştır. Küçük transistörler 

ve bellek yongaları bu devrime öncülük eden nano malzemelerle oluşturulan yapılardır. Bunlar birim 
yüzey başına bellek depolamasını binlerce kat arttırmakta, terabitlerce veri sağlamakta ve güç tüketimini 

on binlerce kat azaltmaktadır. Nanoteknolojiyle birlikte iletişim aletlerinin gelişimini sürdürmesi 

beklenmektedir. İş seyahatini ve işe gidip gelmeyi azaltması ön görülmektedir. Biyolojik ve biyolojik 
olmayan nesneleri etkileşim sistemleriyle birleştirmek, yeni nesil sensörler, işlemciler ve nano aygıtlar 

oluşturması beklenmektedir. Sonuç olarak bundan sonraki dönemlerde de iletişim, elektronik, 

otomasyon, fonksiyonel malzeme gibi birçok alanda nanoteknolojinin dolayısıyla nano malzemelerin 

varlığı kaçınılmazdır. 
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Bandırma için Güneş Enerji Santrali Maliyet Analizi 
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Özet 
 

Günümüzde olduğu gibi, gelecekte de fosil kaynaklar dünyanın enerji talebinde önemli rol 

oynayacaktır. Fakat fosil yakıtların bilinen rezerv miktarlarıyla dünya enerji ihtiyacını daha uzun süre 
karşılayamayacağı gerçeği dikkate alındığında, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan gereksinim daha 

iyi bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan ve enerji üretimindeki 

payı gün geçtikçe artan güneş enerjisi, enerji üretiminde önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle son 
yıllarda güneşten üretilen enerjinin çevreyi kirletici bir etkisi olmadığından, araştırmacıların ve özellikle 

enerji üreticilerinin bu konuya eğilimleri daha da artmıştır. Bu çalışmada, güneş enerjisi potansiyeli 

incelenerek bu potansiyelin Dünya ve Türkiye’de ne kadar karşılık bulduğu değerlendirilmiştir. Bunun 

yanı sıra güneş enerjisi kullanımına ilişkin Türkiye’deki gelecek dönem tahminleri üzerinde 
durulmuştur. Türkiye’deki güneş enerjisine ilişkin teşvikler incelenmiş ve Bandırma için lisanssız 150 

kW’lık güneş enerjisi santralinin kurulumu için maliyet analizi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yapılan 

maliyet analizinde enerji alım fiyatlarındaki değişiklikler sonrası amorti sürelerindeki farklılıklar da 
incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Güneş enerji santrali, maliyet analizi, Bandırma 

 
 

Cost Analysis of Solar Power Plant for Bandırma 

 
 

Abstract 

As in the present, fossil resources will play an important role in the world's energy demand in 
the future. However, given the fact that fossil fuels cannot meet the world's energy needs for a longer 

period with the known reserves, the need for renewable energy sources is better. Solar energy, which is 

one of the renewable energy sources and whose share in energy production is continuously increasing, 
has an important potential in energy production. Since the energy produced from the sun has no polluting 

effect, the tendency of the researchers and especially the energy producers has increased. In this study, 

examining the potential of this solar energy potential is evaluated how much money he found in the 

world and Turkey. As well as for the use of solar energy in Turkey it focused on future estimates. 
Examined incentives for solar energy in Turkey and Bandirma for unlicensed 150 kW solar power plant 

installation for cost analysis was performed. Furthermore, in the cost analysis, the differences in 

amortization periods after the changes in energy purchase prices were examined. 

  

Keywords: Solar power plant, cost analysis, Bandırma 
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1. Giriş 

Günümüzde olduğu gibi, gelecekte de fosil kaynaklar dünyanın enerji talebinde önemli rol 

oynayacaktır. Fakat fosil yakıtların bilinen rezerv miktarlarıyla dünya enerji ihtiyacını daha uzun süre 

karşılayamayacağı gerçeği dikkate alındığında, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan gereksinim daha 
iyi bir şekilde ortaya çıkmaktadır [1]. Elektrik enerjisini elde etmek için fosil yakıtlar kullanan elektrik 

santralleri, birçok açıdan çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) 

bu sorunlar karşısında önemli bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürdürülebilir enerji diye de 
adlandırılan yenilenebilir enerji; zamanla kendi kendini yineleyen enerji olarak düşünülmektedir. 

Başlıca YEK’ler hidroelektrik, biyokütle, jeotermal, hidrojen, dalga, gelgit, güneş ve rüzgâr olarak 

verilebilir. YEK’ler arasında temel yaşam kaynağı olarak da bildiğimiz güneş enerjisi %20 ile önemli 

bir potansiyele sahiptir [2]. 

Özellikle son yıllarda güneşten üretilen enerjinin çevreyi kirletici bir etkisi olmadığından, 

araştırmacıların bu konuya eğilimleri daha da artmıştır [3]. Literatürde yapılan 2018 yılı değerlendirme 

çalışmalarına bakıldığında güneş enerjisi üzerine yapılan birçok çalışmanın olduğunu görmek 
mümkündür. Bu çalışmaları genel olarak; boyutlandırma ve fizibilite [4], PV sistemler için şebeke 

etkileşimli evirici tasarımı [5], depolama sistemleri [6], güneş ışınımı kestirimi [7], değişik tipteki güneş 

enerjisi uygulamalarının enerji ve ekserji analizleri [8], güneş takip sistemleri [9], güneş enerjisi 
kurulum gücü kat sayısı analizi [10], güneş enerjisi panellerinin verimleri [11] ve çiftlik evleri için stand-

alone güneş enerji sistemi tasarımı [12] ve maksimum güç noktasının takibi [13] konuları olarak 

sınıflandırmak mümkündür.  

Bu çalışmada güneş enerjisinin elektrik enerjisi olarak kullanımı göz önüne alınmış ve termal ya 

da diğer tip uygulamalar kapsam dışı tutulmuştur. Öncelikle, güneş enerjisinin potansiyeli incelenerek 

bu potansiyelin Türkiye’de ne kadar karşılık bulduğu değerlendirilmiştir. Türkiye özelinde güneş 

enerjisine ilişkin teşvikler incelenmiş ve Bandırma için lisanssız küçük güçlü bir güneş enerjisi 
santralinin kurulumu için maliyet analizi gerçekleştirilmiştir. Maliyet analizinde, 2018 yılında yapılan 

alım fiyatları değişikliğinin öncesi ve sonrası değerlendirilerek amorti süresinde meydana gelen farklılık 

ortaya konulmuştur. 

2. Türkiye’de Mevcut Güneş Enerjisi Potansiyeli 

Dünyada elektrik üretiminde fosil yakıtların kullanımı %76 iken yenilebilir enerji kaynaklarının 

kullanımı %24 ile sınırlı kalmaktadır. Güneş enerjinin kullanımı ise bu %24’lük dilimin sadece %2’lik 

kısmını oluşturmaktadır [14]. Dünyada güneş enerjisi ile elektrik üretimi şebeke bağlantılı sistemler 

dikkate alındığında Çin Halk Cumhuriyeti 131.000 MW kurulu gücü ile lider konumdadır. İkinci 
Amerika Birleşik Devletleri 51.000 MW ve üçüncü Japonya 49.000 MW  kurulu güce sahiptir. Türkiye 

ise 5095 MW  kurulu gücü ile 12. sırada yer almaktadır [15]. 

Türkiye’de 2016 yılında cari açık 33,1 milyar dolar ve 2017 yılı cari açığı 47,1 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu cari açıkların büyük bir bölümünü enerji ithalatı oluşturmaktadır [16]. 

Ülkemizde enerji ithalatında kullanılan yakıtlar ise petrol, doğalgaz ve ithal kömür gibi fosil yakıtlardan 

oluşmaktadır. Diğer taraftan Türkiye’de karbondioksit yayılımları 1990 yılından bu yana %141,6 artmış 
ve büyük şehirlerde yerel hava kirliliğine neden olabilecek düzeylere ulaşmıştır [17]. Hem cari açığın 

azaltılması hem de karbon yayılımının azaltılması ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımını oldukça önemli kılmaktadır. 

Ülkemiz güneş enerjisi potansiyeli yönünden zengin sayılabilecek bir coğrafi konumdadır. 
Yaklaşık 2/3’ü yıllık 1500 kWh/m2 ya da daha fazla güneş enerjisi potansiyeline sahiptir [18]. T.C. 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün Güneş Enerjisi 

Potansiyel Atlası (GEPA) verileri Şekil 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1.  Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası [18] 

 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün (EİE) yaptığı 
ölçümlere göre Türkiye’nin aylara göre, ortalama günlük güneş radyasyon değerinin ve ortalama günlük 

güneşlenme sürelerinin aylara göre dağılımı Şekil 2’de görülebilir. 

Şekil 2.  Türkiye’nin aylara göre, a) ortalama günlük güneş radyasyon değeri, b) ortalama 

günlük güneşlenme süresi [18] 

      

  (a)       (b) 

3. Bandırma için Güneş Enerjisi Potansiyeli 

GEPA verilerine göre Bandırma için toplam güneş radyasyonu yılda 1400-1550 KWh/m2 olarak 

Şekil 3’te verilmiştir [18]. Ayrıca, (EİE) yaptığı ölçümlere göre Bandırma’nın aylara göre, ortalama 
günlük güneş radyasyon değerinin ve ortalama günlük güneşlenme sürelerinin aylara göre dağılımı Şekil 

4’te görülebilir. 

Şekil 3.  Bandırma Güneş Radyasyonu KWh/m
2
-yıl [30] 
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Şekil 4.  Bandırma’nın aylara göre, a) ortalama günlük güneş radyasyon değeri, b) 

ortalama günlük güneşlenme süresi [18] 

       

  (a)       (b) 

4. Bandırma için Örnek Güneş Enerji Santrali Maliyet Analizi 

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına Dair 

Kanunun (Yenilenebilir Enerji Kanunu, YEK) 2005 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte yenilenebilir 

enerji alanında ivme yakalanmıştır. 2005-2010 yılları arasında ise düşük sabit fiyat garantisi düzeyleri 
sonucu YEK’lere yapılan yatırım sınırlı kalmıştır. Aralık 2010’da getirilen teşvikler ile, özellikle sabit 

fiyat garantilerinin revize edilmesinin ardından yerli ve yabancı yatırımcıların çevre dostu enerji 

kaynaklarına olan ilgisi bir hayli artmıştır [19]. Türkiye’deki Yeni Yatırım Teşvik Programı 1 Ocak 

2012 tarihinden bu yana yürürlüktedir ve Genel Yatırım Teşvik Planı, Bölgesel Yatırım Teşvik Planı, 
Büyük Ölçekli Yatırımlar Teşvik Planı, Stratejik Yatırımlar Teşvik Planı olmak üzere dört farklı tür plan 

sunmaktadır [20]. 

Bu çalışmada, teşvik planına göre 3. bölgede bulunan Bandırma için 150 kW kurulu gücünde bir 
güneş enerjisi tesisinin maliyet analizi yapılmıştır. Aşağıda verilen hesaplamalar bakım maliyetleri göz 

ardı edilerek ve çok ince hesaplar ile karmaşıklığa neden olmamak için kabaca yapılmıştır. Avrupa 

Komisyonu fotovoltaik coğrafi bilgi sistemi kullanılarak Bandırma için 150 kW’lık şebeke bağlantılı 

güneş enerjisi tesisi performans analizi alınmıştır ve Tablo 1’de verilmiştir [21]. 

a. TABLO 1. GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİM TAHMİNLERİ [21]. 

Özellikler Değerler 

Bölge: 40.352, 27.966 
PV teknolojisi Kristal Silikon 
PV kurulu gücü [kWp] 150 kW 
Sistem Kayıpları [%] %10 
Sabitleme açısı [°] 35° 
Azimut açısı [°] 0° 
Yıllık PV enerji üretimi [kWh] 220000 
Yıllık güneşlenme radyasyonu [kWh/m2] 1800 

 

Bandırma için sabit açılı PV sisteminden aylık enerji çıkışı (kWh) değerleri, aylık m² başına düşen 

ortalama güneş radyasyonu (kWh/m²) Şekil 5’te verilmiştir. 

 



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 
 

299 
 

Şekil 5.  Sabit açılı PV santralinden aylık enerji çıkışı [21] 

 

Uluslararası yenilenebilir enerji ajansı tarafından yapılan çalışmada güneş enerji tesisi için 

gereken toplam yatırım bedelleri 2010 yılında 4.394 $/kW iken 2017 yılında 1.388 $/kW olarak 

hesaplanmıştır. 2017 yılında yapılan 1.000 MW YEKA GES ihalesinde kazanan gurup bu fiyatı 699 
$/kW seviyesine indirmiştir [22]. Gelişen teknolojiyle birlikte maliyetin daha da düşeceği 

öngörülmektedir. 150 kW güneş enerjisi tesisi için toplam yatırım maliyeti, güncel veri olan 699 $/kW 

bedel kullanılarak; 

150×699 = 104850 $ 

olarak hesaplanır. Güneş enerjisi için eskiden ödenen 0,133 $/kWh destek bedeli ve Bandırma 

için yıllık PV enerji üretimi 220000 kWh değerine göre kurulacak sistemin yıllık geliri; 

0,133 × 220000 = 29260 $ 

PV paneller 25 yıldan sonra da enerji üretmeye devam etmektedir fakat verimleri daha da 

düşmektedir. İlk 10 yıl için %90 güç verimliliği esas alındığında yıllık gelir; 

29260 × 0,90 = 26334 $ 

elde edilmektedir. Buna göre Bandırma için 150 kW gücünde bir güneş santrali düşünüldüğünde 

sistemin yatırım maliyetini çıkarması için gereken süre; 

104850 / 26334 = 3,98 ≈ 4 yıl 

21.06.2018 Resmi Gazetede yayınlanan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti 

gösteren tesisler için uygulanacak fiyat ve süreler ile yerli katkı ilavesine ilişkin kararname değişikliğe 

gidilmiştir. Yapılan değişikliklere göre yatırım maliyeti hesaplamasında EPDK tarafından onaylanan 

01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak faaliyet bazlı tarifeler bilgisi ve abone türüne göre 
hesaplamalar yapılmıştır. Abone bazlı yatırım maliyetini çıkarma süresi Tablo 2’de verilmiştir. USD 

dönüşümü Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası 20.11.2019 verileri baz alınarak yapılmıştır (1 USD = 

5.70 TL). 

b. TABLO 2. ABONE BAZLI YATIRIM MALİYETİNİ ÇIKARMA SÜRESİ.  

Abone Türü 
Bedeli 

(Kuruş) 

USD 

Dönüşümü 

İlk 10 Yıllık Gelir (USD) 

PV enerji: %90 

10 Yıl Sonrası Yıllık Gelir (USD) 

PV enerji: %80 

Maliyeti Çıkarma Yılı 

(Maliyet 104.850 USD) 

Sanayi 38,087 0,067 13266 11792 7,9 
Ticarethane 41,501 0,073 14454 12848 7,25 
Mesken 27,910 0,049 9702 8624 10,9 

Tarımsal Sulama 37,445 0,066 13068 11616 8,02 
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5. Sonuç 

Bu çalışmada güneş enerjisi alanında yapılan akademik çalışmaların hangi alanda yoğunlaştığını 

belirlemek için literatürdeki birçok değerlendirme çalışmaları incelenmiş ve konu bazında çalışmalara 

değinilmiştir. Güneş enerjisinin elektrik enerjisi potansiyeli, Dünya’da ve Türkiye’de kurulu güç 
oranları ve gelecek dönem için güneş enerjisi kurulu gücünde meydana gelebilecek artış üzerinde 

incelemeler yapılmıştır. Ayrıca Bandırma için lisanssız 150 kW’lık güneş enerjisi santralinin kurulumu 

için maliyet analizi gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında yapılan alım fiyatları değişikliğinin öncesinde 
yatırım için amortisman süresi yaklaşık 4 yıl iken değişiklik sonrasında en az 7,25 yıl olduğu 

görülmüştür. Fakat bu süre de yatırımların sürdürülebilirliği açısından makul bir süredir. Güneş santrali 

kurulumuna olan yoğun ilgi teşviklerin yeterli olduğuna dair önemli bir göstergedir. Özellikle Türkiye 
açısından yasal prosedürler hızlandırıldığı ve azaltıldığı takdirde yatırımların da hızla ve daha fazla 

devreye gireceği ön görülmektedir. 
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Özet  
 

Dünya bor rezervinin yaklaşık %73’üne sahip olan Türkiye bu konuda dünyanın lideridir.  

Bandırma ve çevresi sahip olduğu bor maden sahaları ve işletme tesisleri ile ön plana çıkmaktadır. 
Bu çalışmada borun genel özellikleri, Dünyada ve Türkiye’deki mevcut durumu ve kullanım alanları 

belirtilmiştir. Bor maden sahaları ve işletme tesislerinin bölgesel kalkınmaya olan katkıları Bandırma 

bölgesi için incelenmiştir. Yapımı devam eden bor karbür üretim tesisinin bölge ve ülke kalkınmasına 
sağlayabileceği potansiyel katkılar değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: bor, bölgesel kalkınma, bor karbür,  

JEL Kodları: R10, Q40 
 
 

Boron Mine and Assesment of Regional Development 

 
 

Abstract 
 

Turkey is the world’s leader country which possesses about 73% of the world's boron reserves. 
Bandirma and its surrounding come to the fore with boron mining fields and operation facilities. General 

properties of boron, the current situation in the world and Turkey and using areas of boron were indicated 

in this study. The contribution of boron mining sites and facilities to regional development was 
investigated for Bandirma region. The potential contributions of the ongoing boron carbide production 

plant to the region and country development were evaluated.  

 
Keywords: boron, regional development, boron carbide 
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1.Giriş  

 

Türkiye dünya bor rezervlerinin %73’üne sahiptir. Şekil 1’de görüldüğü gibi Batı Anadolu’da 
yer alan Türkiye’nin bilinen bor yatakları Marmara denizinin güneyinde K-G doğrultusunda 150 km'lik 

ve D-B doğrultusunda yaklaşık 300 km'lik bir alan içindedir. Bugün için Kırka, Emet, Bigadiç ve 

Kestelek bölgelerinde mevcut rezervler söz konusudur. Bigadiç borat yatağı; Bigadiç ilçesinin K-
KD’sunda, Kırka borat yatağı; Seyitgazi ilçesinin Kırka beldesinin B-KB’ında, Kestelek borat yatağı; 

Mustafa Kemalpaşa İlçesi’nin Kestelek Beldesinin GB’sında ve Emet borat yatağı ise Emet ilçesinin K-

KD ve Hisarcık ilçenin Batısında yer almaktadır (Koçak, 2014:318)  

 

Şekil 1. Batı Anadolu Neojen havzaları ve bor yataklarının bulunduğu bölgeler 

 

(Helvacı, 2003’den sadeleştirilerek alınmıştır). 

 

2.Bor Madenine Genel Bir Bakış  

 

Ticari anlamdaki bor mineralleri yüksek oranda boroksit (B2O3) içermekte olup bu açıdan 
değerli rezervler dünya genelinde mevcuttur. Güneybatı Mojave Çölü (ABD), Türkiye'nin de dahil 

olduğu güney Orta Asya-Alp kuşağı ve Güney Amerika'daki And Dağları kuşağı ticari anlamda en 

önemli bölgelerdir. Batı Anadolu’daki Neojen havzaların, ekonomik potansiyelleri söz konusu olsada, 
sadece sınırlı sayıda havza Dünya standartlarında bor rezervine sahiptir (Helvacı, 2015: 151, 173- 219). 

Türkiye bor yatakları, Paleojen’de başlayan ve Kuvaterner başlangıcına kadar devam eden volkanik 

aktivitelerin yer aldığı dönemlerde Miyosen gölsel (lakustrin) ortamlarda depolanmıştır. 
Cevherleşmelerin tamamı önceki çalışmalarda volkanik aktivite ile ilgili olarak sınıflandırılmıştır 

(Özpeker, 1969:116; Helvacı, 1995: 1237-1260; Helvacı, 2001:34). Bölgedeki boratlı 

volkanosedimanter havzanın oluşumu farklı doğrultuda uzanan kırık sistemleri ile kontrol edilmiştir. 

Bor mineralleri, çakıltaşı, kumtaşı, kiltaşı, şeyl, marn, kireçtaşı ve tüf ardalanmalı istifte; çamurtaşı, 
kiltaşı, şeyl ve tüfler içinde oluşmuştur. Miyosen volkanosedimenter tortullar içinde yer alan Türkiye 

borat yataklarının geometrisi, genel olarak tortullar içinde merceksel yapılar sunmasına rağmen, sıkça 

tortullarla ardalanmalar, ince bantlar ve yanal olarak kamalanmalar gösterir (Helvacı, 2003). Ülkemizde 
rezerv açısından en çok bulunan bor mineralleri Tinkal ve kolemanit’tir. Tinkal yatakları Eskişehir – 

Kırka’da, kolemanit yatakları ise Kütahya – Emet, Balıkesir – Bigadiç ve Bursa – Kestelek’te 
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bulunmaktadır. Ayrıca, Balıkesir – Bigadiç’te üleksit rezervi mevcut olup Bursa – Kestelek’te zaman 
zaman Üleksit yan ürün olarak elde edilmektedir (Etimaden, 2019).  

Bor içeren ürünler önemli özelliklerinden dolayı birçok alanda yaygın olarak 

kullanılmaktadırlar. Enerji teknolojileri, malzeme teknolojileri, sağlık uygulamaları, tarım uygulamaları 
ve nükleer teknoloji uygulamaları bor ürünlerinin önemli kullanım alanları olarak sınıflandırılabilir 

(Dalcalı ve Büyük, 2019: 350-352). Üretilen bor mineralinin yaklaşık %10’luk kısmı soğrudan mineral 

olarak %90’lık kısmı ise bor ürünlerinin elde edilmesinde kullanılmaktadır. Bor ürünleri tarım, 
metalurji, seramik, ahşap, cam, yalıtım, tekstil, sağlık, enerji, nükleer uygulamalrda sıklıkla tercih 
edilmektedir. 

Elektrik makinalarında bor, Neodium tipi yüksek enerji yoğunluklu mıknatıslarda, MgB2 

süperiletkenlerde endüstriyel olarak kullanılmaktadır. Neodium mıknatıslar elektrikli araçlarda, maglev 

trenlerde nükleer manyetik rezonans cihazlarda ve rüzgâr türbinlerinde kullanılmaktadır. Süperiletken 

ise manyetik rezonans görüntülemede, MR cihazlarında, hızlandırıcılarda, plazma füzyon 
reaktörlerinde, elektrik makinalarında maglev trenlerde kullanılmaktadır. Ayrıca bor alaşımlı çelik ve 

amorf malzeme üretimi ile transformatör nüvelerinde kullanılmaktadır (Dalcalı ve Büyük, 2019: 350-
352; Kaya, 2018:548).  

Cam sanayinde, kimyasal etkilere dayanıklılığı ile otomobil camlarında, hava araçları 

çamlarında, bilgisayar ve TV ekranlarında, borcamlarda, cam fiberleri ile bina yalıtılmasında 
kullanılmaktadır (Ediz ve Özdağ, 2001:136,137; GMKA, 2011). Bitkilerin büyüyüp gelişmeleri için 

belirli bir miktarda bor’a ihtiyacı bulunmaktadır. Bu amaçla gübrelerde kullanım alanı bulabilmektedir. 

Ayrıca borun fazlası ise büyümelerine ters etki yapabilmektedir. Bu etkisinden yayrlanarak da yabani ot 

ve böcek ile mücadelede kullanılabilmektedir (Yiğitbaşıoğlu, 2004;  Rapor-1, 2019). Havacılıkta bor 
elementi yüksek enerji yoğunluğuna sahip olduğundan füze yakıtlarında, borlu kompozit malzemeler 

oluşturularak bu malzemelerin yüksek sıcaklığa dayanıklılığı, hafifliği ve esneliğinden dolayı jet 

motorlarında ve uçak kanatçıklarında kullanılmaktadır (Yiğitbaşıoğlu, 2004; Rapor-2, 2016). Nükleer 
uygulamalarında reaktör kontrolünde, nükleer atıkların taşınmasında ve saklanmasında bor içerikli 

malzemeler tercih edilmektedirler (Dalcalı ve Büyük, 2019). Diğer uygulamaları incelediğinde ise; kagıt 

sanayinde beyazlatıcı olarak, kimya sanayinde boyalarda ve yapıştırıcılarda, inşaat sektöründe izolasyon 
amacıyla, seramik sanayinde fayans ve porselen uygulamalarında, spor malzemelerinde, patlayıcı 
malzemelerde, ilaç sanayinde ve kozmatik sektöründe kullanılmaktadır (Rapor-2, 2016). 

3.Bandırma ve Bor  

 

Bor madeni rafine işlemlerinin önemli bir bölümü Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Bandırma Asit Bor Fabrikalarında yürütülmektedir. Bor sahalarından çıkan tinkal ve kolemanit 
işlenerek Borik Asit, Etibor-48, Boraks Dekahidrat, Boraks Pentahidrat, Öğütülmüş Kolemanit, Susuz 

Boraks, Etidot-67, Çinko Borat, Bor Oksit (Amorf ve Camsı) gibi rafine ürünlere dönüştürülmektedir 

(Etimaden, 2019). Yıllık ihracatı yaklaşık 900.000 ton (400.000 tonu rafine ürünler) civarında olan 
Bandırma Asit Bor Fabrikaları ihracat işlemlerinin önemli bir bölümünü Bandırma liman tesislerinden 

gerçekleştirilmektedir. Eti Maden işletmeleri genel müdürlüğü bünyesinde yer alan 6.000 civarında 

çalışanın yaklaşık 1.600’ü Bandırma Eti Maden işletmelerinde görev almaktadır. Ayrıca, yıllık cirosu 1 

milyar dolara ulaşan Eti Maden işletmeleri Genel müdürlüğü’ne en önemli katkıyı, yıllık 200 milyon 
dolara ulaşan cirosu ile Bandırma Eti Maden işletmeleri sağlamaktadır. Hal böyle iken Bor madeninin 

Bandırma için bölgesel kalkınmada önemi açıkça ortadadır. İstihdama katkısı, ekonomiye desteği, 

doğrudan ve dolaylı olarak bölge endüstrisine sağladığı faydalar, Bandırma’nın bor madeni denildiğinde 
akla gelen ilk yer olma özelliğini pekiştirmektedir. Diğer taraftan 2019 yılında Bor karbür üretim 

tesisinin temeli Bandırma da atılmıştır. Yaklaşık iki yıl içerisinde tamamlanmsı planlanan tesis faaliyete 

geçtikten sonra ilk aşamada yıllık yaklaşık 1000 ton bor karbür üretim kapasitesine sahip olacağı ifade 
edilmektedir (Bor karbür, 2019). Tesiste yaklaşık 250 personel istihdam edileceği öngörülmektedir. 

Bununla birlikte bor karbürün kullanım alanları düşünüldüğünde bor karbüre dayalı endüstriyel 
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firmaların orta vadede Bandırma ve çevresinde yer alabileceği düşünülmektedir. Mevcut ve yapımı 
devam eden bu tesislerin doğrudan ve dolaylı ilişkili olduğu bölgedeki diğer firma ve kuruluşlar ile 

birlikte değerlendirildiğinde, bor madenin Bandırma ve çevresinin kalkınmasına ve ekonomisine katkısı 
açıkça ortadadır. 

4.Sonuç ve Değerlendirme 

 

Bor madeni sahip olduğu önemli özellikler nedeniyle ön plana çıkan yeraltı zenginliğimizdir. 
Türkiye dünya rezervlerindeki liderliğini bor ticaretindeki öncü olma isteği ile pekiştirmektedir. Bu 

nedenle onbirinci kalkınma planında bor ürünlerine yönelik önemli hedefler konulmuştur. Bu bağlamda 

bor ile bütünleşmiş olan Bandırma bölgesi onbirinci kalkınma planı ile uyumlu bir şekilde gelişmeye 
devam edecektir (SBB, 2019). Mevcut bor işletim tesislerinin yanına, devam eden bor karbür tesisi ve 

ileride yapılması planlanan bor nitrür ve ferro bor tesisleri de eklendiğinde Bandırma bölgesi bor 

konusunda bir çekim merkezi konumuna gelecektir. Araştırma ve Geliştirme merkezlerinin kurulması 

neticesinde de katma değeri yüksek ileri teknoloji bor ürünleri üretilebilecek ve ülke ekonomisine katkı 
sağlayabilecektir. Bu amaç doğrultusunda 2019 yılında kurulan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

Bor Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-BORTAM) kurulmuştur (Bortam, 2019). 

BANÜ-BORTAM gibi araştırma merkezleri’nin bor ürün ve türevlerinin geliştirilmesi üzerine yapacağı 
çalışmalar bölge ve ülke kalkınmasına etkin katkı sağlayabilecektir. 
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Gönen İlçesi Termal Turizminin Bölgesel Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi 
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Özet  
 

Bir turizm çeşidi olarak termal turizmin dünyadaki durumu incelendiğinde, pazar olarak, 100 

milyar dolarlık oldukça yüksek bir değere sahip olduğu görülmektedir. Son yıllarda özellikle turizm 

çeşitliliği içerisinde termal turizminin Gönen’de de turistik cazibe merkezi haline dönüştüğü 

görülmektedir. Sağlık turizmi açısından büyük önem arz eden Gönen Kaplıcalarının Balıkesir İli 
açısından ekonomik katkılarının yanı sıra, yöre halkına sağladığı sosyal faydalar da önemlidir. Gönen 

İlçesi ve ülke ekonomisine ekonomik değer yaratan kaplıcaların sağlığa yaptığı katkılarını da göz ardı 

etmemek gerekir. Bu önemi dolayısıyla, bu çalışmada; öncelikle ekonomik kalkınma, bölgesel 
kalkınma, termal turizmi ile sağlık turizmi kavramları açıklanacaktır. Ayrıca, Balıkesir ili turizmine 

katkı yapan Gönen Termal Turizmi incelenerek, bölgesel kalkınma ile ilişkisi ortaya koyulacak ve bu 

bölgenin kalkınmasına termal turizminin katkısının nasıl arttırılacağı konusunda öneriler sunulacaktır. 

Analiz ve değerlendirmelerde Türkiye İstatistik Kurumu ve Gönen’deki Kamu Kurumlarının verileri 
kullanılacaktır. Bu çalışmanın amacı, bölge ve ülke kalkınma çabalarında, termal turizmin katkıları 

açısından değerlendirilmesidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Termal Turizmi, Gönen Kaplıcaları 

JEL Kodları: A10 

 

Evaluatıon of Thermal Tourism in Gönen District In Terms Of  Regional Development 

 

Abstract 

 

Considering the situation of thermal tourism in the world as a type of tourism, it is seen that the 
market has a very high value of 100 billion dollars. In recent years, especially in the diversity of tourism, 

thermal tourism has become a tourist attraction center in Gönen. Gönen Thermal Springs, which are of 

great importance in terms of health tourism, are important for Balıkesir Province as well as the social 

benefits it provides to local people.Thermal springs create economic value to both Gönen District and 
country's economy besides contribution to the public health should not be ignored. Therefore, in this 

study; firstly, economic development, regional development, thermal tourism and health tourism 

concepts will be explained. Furthermore, Gönen Thermal Tourism, which contributes to the tourism of 
Balıkesir province, will be examined and its relation with regional development will be explained and 

suggestions will be made on how to increase the contribution of thermal tourism to the development of 

this region. In the analysis and evaluation, the data obtained from the Turkey Statistics Institution and 
Public Institutions in Gönen will be used. The aim of this study is to evaluate the contributions of thermal 

tourism in regional and national development efforts. 
 

Key Words: National Development, Thermal Tourism, Gönen Thermal Springs 
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Giriş 

Avrupa Kaplıcalar Birliği (European Spas association, ESPA) tarafından yapılan araştırma 

yayınlarında seneden seneye kaplıcalara olan ilginin arttığı görülmektedir. Sadece ülkemizde değil tüm 

Dünya’da giderek yaygınlaşan kaplıca turizmi ve artan destinasyonlarla bu faaliyetlerin ülkelerin 

ekonomik gelişimine sağladığı katkı genel turizm gelirleri içerisinde azımsanmayacak ölçüdedir.  

Termal kaynakları bakımından zengin olan ülkemiz Avrupa’da üçüncü, Dünya’da ise yedinci 

sıradadır. Balıkesir iline bağlı olan Gönen ilçesi, ülkemizin ilk jeotermal merkezi sistemi olması ile 
bilinmekte ve bu yörenin kaplıcaları da oldukça ilgi görmektedir. Balıkesir Belediyesi’nin %98 hissesine 

sahip olduğu Gönen Kaplıca İşletmeleri AŞ.’nin yöreye maddi ve manevi katkılarının incelenmekte 

olduğu çalışmamızda, genel literatür taramasına ek olarak Devlet Planlama Teşkilatı tarafından tutulan 

veriler de dahil edilmiş olup bu gelirin bölgesel kalkınmaya katkılarına yer verilmiştir.  

1. Bölgesel Kalkınma  

Cumhuriyet öncesi verilen mücadelenin ekonomik kayıpları, Cumhuriyet sonrası döneme de 

yansımış ve yorgun bir ülke olarak yaralar sarılmaya çalışılmıştır. Bu yorgunluk sadece ekonomik 
alanda değil savaşa destek veren ülkemizin tüm bölgelerinden katılanların geride bıraktıkları ailelerinin 

hayatta kalma mücadelesi ile devam etmiştir. Sosyo-ekonomik zorluklara işsizlik, bazı bölgelerdeki 

verimsiz araziler, eğitim ve sağlık olanaklarının yetersizliği gibi konular da eklenince bölgeler arası bir 

takım gelişmişlik farklılıkları ortaya çıkmaktadır.  

Bilindiği gibi ülkemiz yedi coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Ancak her bir bölge Avrupa ülkelerinin 

bölgeleri ile kıyaslandığında büyük bir yüz ölçümü farkı vardır. Bunun sebeplerinden biri Avrupa’da 

nüfusa dayalı bölgesel ayrım yapılıyor ve daha küçük birimlere ayrıştırma yapılıyorken ülkemizde ise 

tapografik ve iklim koşullarına dayalı bir ayrım yapılmasıdır.  

Mikro açıdan homojen bölgeler yaratılmaya çalışılırken makro perspektifte birbirinden farklı 

bölgelerin sahip oldukları kaynakların geliştirilmesi ile ulusal kalkınmaya güç kazandırılması 

hedeflenmektedir. Dolayısı ile ayrımlar yapılırken farklı bakış açıları nedeniyle ne tam bir sınırlama ne 
de bölge kelimesinin tanımını yapmak mümkün değildir. Geleneksel anlayışta bölge, yan yana gelmiş 

yerel birimlerin mekansal bütünlüğü ile oluşan, ulus devlet dışına kapalı, ulus devletin denetiminde, 

sınırları çizilmiş bir birimdir. Küresel anlayışta ise bölge, ilişki ağı ile belirlenen, mekansal süreklilik 
koşulu olmayan yerellerin oluşturduğu, uluslararası ilişkilere doğrudan açılan, sınırları değişken bir 

birimdir (8.BYKP, Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2000: 7) Ulusal kalkınma 

politikaları ile uluslararası sosyal ve ticari ilişkilerde bölgeler resmin küçük parçasıymış gibi gözükse 

de ulusal çapta yapılan tüm planlamaların başarısı bölgenin ya da yerelin başarısına bağlıdır. 

Bu bölgelerin kalkınma mücadelelerinde doğru planlamanın çok önemli olması ile birlikte bir de 

fiziksel ve iklimsel koşullar, arazi yapısı, çevresel faktörler ve ekolojisi, istihdam olanakları, nüfus ve 

bu nüfusa bağlı gelenekler ve kültür gibi etmenlere dayalı olarak yöre halkının kalkınma çabalarını ne 
kadar desteklediği gibi ölçütler de bölgenin geleceğini belirlemede oldukça önemlidir. Bu hususlar 

gözardı edilerek yerelden bağımsız yapılan planlamaların başarı ihtimali yok denecek kadar azdır. 

Bunlar bölgesel gelişimi etkileyen yerek faktörlerdir. Bir de bölgesel gelişimi itici ya da önleyici ulusal 

çaplı etkenler ve desteklenen politikalar vardır. 

1.1. Bölgesel Kalkınma Farklılıklarının Nedenleri 

 
1960 öncesi liberal politikalar ile her ile bir fabrika kurulması desteklenir ve teşvik edilirken 

sonraki dönem siyasetçilerinin izledikleri politikalarda bu düşünceden vazgeçildiği ve yatırımlarda 

Doğu Anadolu Bölgesi’nden öteye geçilmediği görülmektedir. 

Bölgenin sahip olduğu özelliklerden kaynaklı farkların sebepleri; 

 Coğrafi/Tapografik özellikler 
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 İklim koşulları 

 Arazi yapısı 

 Merkezi noktalara ulaşım olanakları (doğal koşulların uygunluğu) 

 Doğal kaynak zenginliği 

Bu özellikler bölgenin kaderi olmamakla birlikte çoğu zaman gelişime hız katacak ya da daha 
fazla çaba ama daha yavaş ilerlemeye neden olacak faktörlerdir. Bölgenin engebeli arazisi kara ulaşımını 

engelleyeceğinden lojistik gücüne dayalı imalat sektörünün bu bölgede gelişmesi beklenemeyeceği gibi 

merkezi noktalara ulaşım zorluğu eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçların daha sık ve daha çok noktada 

konuşlanmasını mecburi kılmakta ancak bu durum da bölgenin maddi olanaklarına bağlı olduğundan 

çoğu kez erişim kısıtlanmaktadır. 

Merkezi yönetim kaynaklı farklılık sebepleri ise; 

 Ülke kaynaklarının ve 

 Bölge kaynaklarının  

Rasyonel ve verimli kullanımı için doğru planlama yapılamaması ve doğru araçların 
kullanılamamasıdır. Kimi bölgeler iklim ve coğrafi koşulların uygunluğu, zengin yer altı kaynaklı gibi 

olanaklar ile şanslı varoluş yaşarken kimi bölgelerin de emek ve akılcı politikalar sayesinde bu 

bölgelerin önüne dahi geçebildiği görülmektedir. Bu da insan faktörünün ve vizyon sahibi yöneticilerin 

önemini ortaya koymaktadır.  

Gelişimin sağlanabilmesi açısından yöre halkının da bu politikaları benimsemesi ve değişimi 

desteklemesi önemli bir unsurdur. Bazen sosyal algılar ve inanışlar değişimin önünde aşılması zor bir 

engel oluşturabilmektedir. 

1.2. Bölgesel Kalkınmanın Amacı ve Ulusal Çapta Sağladığı Kazanımlar 

 

Uluslararası sıralamalarda gelişmişlik ve az gelişmişlik kavramları kullanırken ölçüt olarak 

ülkelerin ekonomik refah düzeyleri yani kişi başı GSYİMH ve sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçlara 
ulaşım imkanları değerlendirilmektedir. Bu nedenle bölgesel kalkınma plan ve uygulamalarının amacı 

da ülkelerin/bölgelerin mevcut yeraltı ve yerüstü kaynak ve imkânlarını en rasyonel, en adil ve en 

verimli şekilde kullanılabilmesi için aradaki farkı en aza indirmektir. 

Bölgesel kalkınma denilince ülkemiz örneğine bakacak olursak 7 coğrafik bölgeden biri mi 
algılanmalı, yoksa özel bir kıstasa bağlı olarak sınırları çizilen alan mı, yoksa bir il ya da ilçe olarak da 

düşünülebilir mi? İlk başlarda ülkemizde bölgesel kalkınmadan ziyade ulusal çapta bir yaklaşım ile 

bölgelerin alt yapı eksikliklerinin giderilmesi için ulusal ölçekte planlı kalkınma modeli benimsenmiş 
ve bölgesel planlama çalışmalarına, çeşitli nedenlerle geçilememiştir. Bunun yerine, il planlaması tercih 

edilmiş ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi için “kalkınmada öncelikli yöreler” 

uygulamasına ağırlık verilmiştir (Aslan, 2005: 276). Bölge planlamasının ana teması bölgeler arası 
dengesizliklerin giderilmesidir (DPT, 2000: 10; Akt: Aslan, 2005: 278). Böylece her bölgenin kendine 

has itici unsur olan özelliklerini ön plana çıkararak ekonomik değeri olan uzmanlaşmalar sağlanabilecek, 

bu da ulusal çapta bir kalkınmayı olumlu yönde destekleyecektir. 

Ancak bu uzmanlıkları belirleyebilmek ve daha da önemlisi eksiklikleri gidererek denge 
durumunun sağlanabilmesi için bölgelerin çok iyi analiz edilerek kriterlere göre dağılımın doğru 

yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda bölge kıstasları aşağıda belirtilmektedir (8.BYKP, Bölgesel 

Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2000: 9); 

 Az gelişmiş bölgeler: Zorlukları olan tarımsal, az gelişmiş ve izole bölgelerdir.  

 Gerilemekte olan bölgeler: Zorlukları olan büyük kent çeperleri ve fazla kalabalık bölgeler 
bu tip sorunlu bölgeler arasında yer alırlar ve sorunları dünya ekonomik konjonktüründe büyük 

önem kazanmıştır.  
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 Sorunlu endüstriyel bölgeler: En önemli sorunları artan işsizlik, işletme/üretim 

teknolojilerinde eskimişlik, fiziksel çevrede nitelik kaybıdır. Yenileme çabaları yetersiz ve 
eksiktir. 

 Büyümenin "baskısı" altında olan bölgeler: Bu bölgelerde başlıca sorunlar, konut, sosyal 

altyapıda eksiklik, ulaşım, çevre kirliliği (hava, su, gürültü, vb.) ve tıkanıklıktır.  

 Acil müdahale bölgeleri:  Afet görmüş bölgeler, terör bölgeleri, büyük ve kapsamlı projelerin 

etkisi altındaki bölgelerdir (GAP bölgesi gibi).  

 Risk bölgeleri: Doğal risk (deprem, taşkın, erozyon, vb.) bölgeleri ve yapay risk (enerji 

istasyonları, zararlı kimyasal üretimi, vb.) alanlarıdır. 

 Hassas bölgeler: Ekolojik yönden duyarlı alanlar ve havzalar, doğal ve kültürel değerler 
açısından zengin olan bölgelerdir. 

 Özel statülü bölgeler: Serbest şehir, sınır ticaret bölgeleri, vb. yasa ile özel uluslararası statü 

kazanmış bölgelerdir. 

Yukarıda yapılan bölge ayrımları kalkınmış olma kriterlerinin neler olacağını belirlemede tek 
başına yeterli olmayacağından bölge ya da ilde kişi başına düşen gayrisafi milli hasıla payı ile göç ve 

istihdam durum dengesi, adil gelir dağılımı, yöre halkının refah ve sosyal hizmetlere erişim imkanları 

gibi unsurlar da hesaba katılmaktadır. 

Ülkemize uluslararası arenada rekabet avantajı sağlayacak ulusal çapta yaratılmış avantajların 

varolabilmesi için işlevsel bir planlama yapmak ve doğru bir öngörü ile doğru hedeflerin belirlenmesi 

çok önemlidir. Bunun için de yerel yönetimlerle ortak yürütülmesi gereken programların merkezi 

sisteme dayalı olarak değil de o bölgede yaşanan sorunların içeriğine vakıf olan yerel yönetim 
sorumluları ve yine o bölgedeki üniversite yönetimleri ile gerek yöre esnafını gerekse yöre halkını da 

dahil ederek derinlemesine araştırmalar ile planlamalar ve çözüm süreçleri üretilmelidir. Dünya 

genelinde de merkezi yönetim sisteminin etkin olduğu ülkelerde bölgesel farklılıklar daha yüksekken 
yerelden yönetilen yerlerde ise dengesizliklerin daha az düzeyde olduğu görülmüştür. Çünkü gelişmişlik 

farkı bölgedeki ekonomik ve sosyal sıkıntıların büyümesine ve temposu yüksek kentlere, özellikle de 

başkent ve metropol şehirlere göçü hızlandırmakta ve bu sefer de o bölgelerdeki sistemin işleyişine 
ekstra yük getirerek olumsuz yönte etkilemektedir. Gelişmiş bölgelerdeki sorunlar daha çok demografik 

özelliklere dayalı olurken az gelişmiş bölgelerdeki sorunların temelini alt yapı eksiklikleri ve sağlık, 

eğitim, barınma, gida temini gibi temel ihtiyaçların sağlanması oluşturmaktadır.  

Ancak bu saydığımız yapısal problemlerin çözümünde yerel yönetimlerin maddi gücü ve bilgi 
birikimi yeterli olmayacağından merkezi desteğin şart olduğu da göz ardı edilmemelidir. Aynı şekilde 

bölgesel kalkınma planları içerisinde yer alan uzun vadeli ve yoğun sermaye kullanımını gerektiren 

yatırımların planlanma ve çeşitli teşvik programları ile hayata geçirilme sürecinde de merkezi destek 
oldukça önemlidir. Merkezi ve yerel yönetimlerin işbirliği ve vizyonu ile ülkemizde 7 bölgede 7 faklı 

uzmanlık alanı ile ulusal çapta sağlanacak ekonomik gelişmişlik ile uluslararası rekabet piyasalarında 

etkin bir rol üstlenmek aslında hayal olmaktan çıkarılarak ulaşılması hedeflenen başarı noktası olarak 

belirlenmelidir. 

1.3. Planlı Dönem ve Bölgesel Kalkınma Politikaları 

 

Kalkınma planları yapılmaya başlanmasının nedeni bölgesel gelişimi bir düzen ve program 

dahilinde ve zamana yayarak şekillendirmektir. 1960’lara kadar süren liberal dönem sonrasında planlı 
döneme geçilmiş ve 1963 yılında ilk 5 Yıllık Kalkınma Planı hazırlanmıştır. Ancak 8. 5 Yıllık Kalkınma 

Planı için hazırlanmış olan Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda belirtildiği üzere 

yapılan planlamalardaki dikkat edilmesi gereken hususlar; 

 Sektörel etkinliklerin karşılıklı bağımlılığını vurgulamalı ve kapsamlı olmalıdır,  

 Bölge için stratejik vizyon/vizyonlar geliştirmelidir,  

 Ulusal öncelikleri ve yerel talepleri yansıtmalıdır,  

 Değişen koşullarla başa çıkabilecek güçte olmalıdır,  
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 Bölge planı yapım ve uygulama sürecinde yerel katılımcının görüşlerinden yararlanılmalıdır,  

Düzenli gözleme ve yeniden gözden geçirmeye olanak tanıyacak mekanizmayı içermelidir 

(Robert, 1996). (8.BYKP, Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2000: 21). 

İkinci Dünya Savaşı öncesi hazırlanan 1. Kalkınma Planı’nın başarılı olması ile İkinci plan 

yapılmış olsa da savaş nedeniyle uygulamaya konulamamıştır.  Peki, I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda 

bunlar mevcut muydu, 1960 sonrası planlı döneme geçiş ile atılması planlanan ilk adım neydi diye 

bakacak olursak elbette ki ilk öncelik maddi ve manevi olarak yorgun başlayan Cumhuriyet yıllarının 

ilk dönemi atlatıldıktan sonra tekrar ekonomik sıkıntılara neden olan gelişmeler ve 1960 İhtilali sonrası 

yaşanan buhranın atlatılması için ülkemizin plan dahilinde dengeli ve sistemli yükselişini sağlayacak, 

tüm ülke halkının eşit olarak yaşamasına olanak sağlayacak yatırımların gerçekleştirilmesidir. Özellikle 

sanayide atılacak adımlar ile her bölgenin iş imkanlarının arttırılması ve istihdam sayesinde hem göçün 

engellenmesi hem de gelir düzeyleri arasındaki uçurumun kapatılmasını sağlamaktır. Öngörülen 

gelişmelerin gerçeğe dönüşmesi için gerekli planlama ve organizasyonun yapılması ve koordinasyonun 

sağlanması için 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur.  

Türkiye’de planlama 1930’lu yıllarda uygulanmaya başlamıştır (Leblebici ve Erkul, 2008: 275). 

Fakat Türkiye’de yapılan planlama faaliyetleri dönemsel olarak değişiklik arz etmekte bu da siyasi 

iktidarların planlamaya ne kadar önem verdiğinin göstergesi olarak değerlendirilmektedir (Fedai; 2016: 

413). Devlet Planlama Teşkilatının kurulduğu tarihten bugüne kadar 9 adet Beş Yıllık Kalkınma Planı 

uygulamaya konulmuştur. Planların iktisadi felsefeleri ve yaklaşımları kapsamında; 1960 öncesi 

planları: devletçi, kısmi, 1960-1980 planları: karma ekonomi, bütüncül, 1980-2000 planları: liberal, 

stratejik olarak nitelendirilebilir. 1980 öncesinde sanayileşmede "ithalat ikamesi politikaları", 1980 

sonrası ise "açık ekonomiye geçiş" yönlendirici olmuştur (http://www.sbb.gov.tr , 5 Yıllık Kalkınma 

Planları, Erişim 10.11.2019) 

 Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulduğu tarihten Kalkınma Bakanlığına ve bugünkü T.C. 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bağlı Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü adı 

altındaki dönüşümüne kadar on farklı Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulamaya konulmuştur (Barsbay, 

2018: 257). Bugün kü 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı ise bölglerin/illerin ve yöre halkının ekonomik ve 

sosyal açıdan bugüne kadar olduğu gibi dengeli ve eşit gelişim hedefinden ziyade mevcut yönetim 

sisteminin ve gücünün siyasi politikaları ile şekillenen 2023 hedefleri çerçevesinde hazırlanmıştır.  

Ülkenin sahip olunan coğrafi yapısını değiştirmek mümkün değildir ama demografik özelliklerine 

ve yeraltı kaynaklarına bakılarak dengeli bir dağılımın ve gelişimin sağlanması düzenlenebilir. Sanayi 

ve altyapı yatırımları ve artan istihdam olanaklarının düzenlenmesi ile nüfus ister istemez bu bölgeler 

etrafında toplanacaktır. Planlı ve dengeli bir şekilde işleyecek olan bu sistem ile hem temel ihtiyaçların 

ulaştırılmasının güç olduğu dağlık bölgelerdeki halk merkezi yörelere çekilmiş olacak hem de bu 

noktaların yatırımcılar için de cazibe merkezi haline getirilmesi ile kendi kendine işleyen bir yerel 

yönetim sistemi kurulabilecek, merkezi yönetimlerin üzerindeki yük hafifleyecek ve böylece 

uluslararası arenadaki rekabet ve hareket serbestisi artacaktır. Bunun yanı sıra, bölgesel kalkınmada rol 

oynayan coğrafi durum, altyapı hizmetleri, çevrenin destek gücü, sermaye birikimi, teşebbüs kabiliyeti, 

talep yapısı ve seviyesi ile teşvik tedbirleri gibi faktörler bölgesel kalkınma dinamiklerini 

etkileyebilmektedirler (Abuşoğlu ve İnan, 1989: 6; Akt. Tekin, 2011: 39).  

1930’lu yıllarda Avrupa ülkelerinde yaygınlaşan kalkınma planları ile ortaya çıkan bölgesel 

kalkınma ajanslarının (BKA) temel amacı azgelişmiş bölgeler ile gelişmiş bölgeler arasındaki farkın en 

aza indirgenmesidir. Sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyen, bunların çözümüne yönelik 

olanakları ve çözümleri saptayan ve bu çözümleri geliştiren projeleri destekleyen BKA’nın (EURADA, 

http://www.sbb.gov.tr/


3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 
 

312 
 

1999: 16; Akt. Akiş, 2011: 245) temel işlevi bölgeye yabancı yatırım çekmek olmakla beraber 

kuruldukları bölgede varolan içsel potansiyeli ortaya çıkartıp, geliştirerek bölgenin ekonomik ve sosyal 

yönden kalkınmasını sağlamaktır (Akiş, 2011: 245).  

Bölgesel farklılıklardan kaynaklanan gelir dengesizlikleri, temel ihtiyaçlara ulaşım sıkıntısı, 

işsizlik gibi sebeplerle artan göçün belli merkezlerde toplanmasına bir çözüm üretmek adına AB uyum 

sürecinin de baskısı ile ülkemizde önemli gelişmelere olanak sağlaması planlanan kalkınma ajanslarının 

kuruluşu için gerekli çalışmalar 2000’li yılların başında ortaya çıkmıştır. Türkiye’de kurulan Bölgesel 

Kalkınma Ajansları ile 12 bölge ayrımı yapılarak bölgesel kalkınmanın kamu-özel sektör-sivil toplum 

kuruluşları işbirliğiyle hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi amaçlanmaktadır (Tekin, 2011: 41). 2006 

yılında resmi gazetede yayınlanarak Bölgesel Kalkınma Ajanslarının kuruluşu, amaçları ve görevleri 

5449 sayılı kanun ile duyurulmuştur.  

Bölgesel gelişme farklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan BKA’nın ana amacı; bölgeye yatırım 

yapmayı düşünen girişimciye bilgi vermek; bölgeye ya da bölgeden dışarıya teknoloji transferi ile 

uğraşmak; bölgeye yerleşmiş firmalara tüm alanlarda danışmanlık hizmeti sunmak; yol, su, 

kanalizasyon, çöp toplanması gibi alt yapıyı düzeltme faaliyetlerinde aktif rol oynamak şeklinde ifade 

edilmektedir (Akiş, 2011: 249). 

Dünya genelinde bölgesel kalkınma politikalarının başarıya ulaşmasında önemli yer tutan 

kalkınma ajanslarının temel amaçlarının başında gelen bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik gelişmişlik 

farklarının ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi ile merkeze gelen göçlerle aşırı nüfus 

yığılmalarının önüne geçebilmektir. Bunun için yeterli altyapı sisteminin kurulması ve temel bir takım 

gereksinimlerin sağlanması gibi asgari yaşam şartlarının sağlanması gereklidir. Böylece bölgesel 

kalkınmayla, bölgelerin gerek ülke içinde gerekse de ülke dışında rekabet edilebilirliklerini artırmak 

suretiyle ulusal refahın ülke geneline dengeli bir şekilde yayılması amaçlanmaktır (Sevinç, 2011: 36).  

Aslında bugüne kadar yapılan bütün beşer yıllık kalkınma planlarının özünde de bu amaç yatmaktadır 

ancak bir türlü planlanan programa sonuna kadar uyum sağlanamadığından bölgesel dengelerin 

kurulmasında başarıya ulaşamamaktayız. 

2. Sağlık Turizminin Gelişimi ve Bölgesel Kalkınmadaki Rolü  

 

Ekonominin lokomotifi sayılan sektörler sıralamasının başlarında yer alan turizm hem doğrudan 

hem de dolaylı olarak yarattığı istihdam ve üretime olan katkısı ile ülkemizin kalkınmasında ve 

uluslararası rekabette oldukça önemli ve güçlü bir yere sahiptir. Özellikle de ülkemiz gibi farklı coğrafi 

özelliklere sahip bölgelerde sanayinin ulaşamadığı, tarıma elverişsiz yörelerde farklı özelliklerin ön 

plana çıkarılması ile gerek kışın gerekse yazın farklı etkinlik ve faaliyetler ile cazibe merkezlerinin 

yaratılması mümkündür. Hele ki ülkemizin yöresel lezzetlerinin dünyada tanınması ve ünü gastronomi 

turlarının gelişmesine; Gaziantep, Şanlıurfa, Antakya, Adana gibi illerin bölgesel gelişime de katkı 

sağlamasına vesile olmaktadır. 

İstihdama olan katkıları ile diğer sektörlerle örneğin inşaat gibi karşılaştırıldığında üretim arzının 

talebin üzerinde kalması, ekonomik dalgalanmalar nedeniyle girdi maliyetlerindeki değişimler veya 

bankacılık işlemlerindeki ani iniş ve çıkışlardan elbetteki etkilense de yansıması daha uzun süreye 

yayılmaktadır. Dolayısı ile uzun vadeli kalkınma planlamalarda turizmin payı bölgesel dengeler göz 

önünde tutularak daha fazla yer almalıdır. 

Bilindiği üzere ülkemiz köklü bir tarihe dayanmakta olduğundan farklı mezhep ve dinlerden 

yurttaşları da barındırmakta, ülke politikalarımız içerisinde çeşitli inanışlara ve geleneklere saygı 
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gösterilmektedir. Bu çeşitlilik turizm faaliyetlerine de yansımakta, her kesime uygun bir program 

bulunmaktadır. Ancak sadece eğlence değil aynı zamanda sağlık turizminde de ülkemiz Dünya’da ve 

Avrupa’da öncelikli bir yere sahiptir. Yer altı kaynaklarının zenginliği sadece ekonomik olarak değil 

sağlığa olumlu katkıları açısından da değerlidir. 

2.1. Sağlık Turizmi İçerisinde Termal Turizmin Önemi  

 

Son dönemlerde sağlıkta gerçekleştirilen devrim niteliğindeki teknolojik gelişmelerin ülkemizde 

dikkatle takip edilmesi ve tedavi yöntemlerine eklenerek yoğun olarak kullanılması ile bir de dövizde 

yaşanan değişimler ile TL’nin Avrupa ülkelerinin para birimine göre değer kaybetmesi üzerine ülkemiz 

sağlık turizmi açısından bir cazibe noktası haline gelmiştir.  

Sağlık bakımı turizmi, turist sağlığı ve medikal turizm adı altında verilen hizmetleri kapsayan ve 

turizmin bir parçası olan “sağlık turizmi” kavramı 1980’li yıllardan itibaren literatürdeki yerini almış ve 

bazı ülkelerin önemli bir gelir kaynağı haline gelen hizmet sektörü olmuştur (Adam, 2013: 54). Ancak 

burada devreye ülkemizdeki özel hastaneler girmekte, kendi kampanya ve tanıtımlarını yaparak gerek 

özel uçaklar ile gerekse otelde konaklama, havaalanı transferi gibi ayrıcalıklı ve süreci kolaylaştırıcı ek 

hizmetlerle sağlık müşterisi/turisti sayılarını artırmakta, kendi gelirlerine katkı sağlamaktadırlar. Bu 

durum anca vergiler ile ülke ekonomimize fayda sağlamaktadır.  

Termal turizm konusu ise sağlık turizmi içerisinde biraz daha farklı bir yer tutmakta, daha çok yerli 

turiste hitap etmektedir. Kaplıca turizminde hedef kitle daha çok orta yaş üstü olsa da şifa arayan her 

yaştan kesime hitap edilmekte, günü birlik kullanım olanaklarının yanı sıra konaklama, yeme-içme ve 

çeşitli faaliyetler ile 5 yıldızlı otel konforuyla tatil imkanı da sağlamaktadır. Özellikle son zamanlarda 

spa-wellness turizmi olarak da öne çıkan kaplıcalar, çeşitli kür terapileri ve masajlar ile yüksek gelir 

grubundakilerin de gözdesi haline gelmiştir. 

Jeotermal kaynak zenginliği bakımından Dünya’da ilk ona giren Türkiye’de sıcak ve soğuk mineralli su 

kaynağı 1300 civarındadır. Bunlardan yaklaşık 600 kadarı sıcak ve mineralli su kaynaklarıdır (Adam, 

2013: 58). Ancak bu kaynakların turizme kazandırılması ve tanıtımı kısmında ne yazık ki yeterli çaba 

gösterilmemektedir.  

3. Balıkesir İlçesinde Bulunan Gönen Kaplıcalarının Sağlık Turizmindeki Yeri ve Bölgesel 

Kalkınmaya Etkileri 

Gönen ülkemizin ilk jeotermal merkezi sistemine sahiptir ve kaplıca tedavilerinin yanı sıra 
günümüzde 2.600 konut ve otelin ısıtılması ve ayrıca birçok sanayi tesisinin de sıcak su ihtiyacını 

karşılamaktadır. Ancak çalışmamıza konu olan kaplıcalar özelinde incelendiğinde yer altı kaynaklarının 

yüzeye çıkması ile keşfedilen şifalı sular ile her yaştan ve her tür hastalık sahibi kişilerin şifa arayışında 
bir alternatif oluşturmaktadır. Günümüzün moda aktiviteleri arasında yer alan SPA ve WELLNES 

turizmi açısından ise kaplıcalar oldukça popüler olmaya başlamıştır.  

3.1. Gönen Kaplıcalarının Özellikleri ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi 

Balıkesir ilinde bulunan Gönen Kaplıcaları olarak anılan alanda kapasiteleri ve kullanım 
olanakları farklı olmak üzere konaklamalı ve günübirlik seçenekleri ile birçok otel/tesis yer almaktadır. 

Aslında bir tedavi yöntemi olan kaplıca kürleri sağlık kontrolünden geçtikten sonra doktor tavsiyesi ve 

kontrolünde uygulanması gerekirken ülkemizde geleneksel hale gelen kaplıca kültürü turizmcilerin 

dikkatinden kaçmamış ve yaygınlaşmıştır. 

Kaplıca turizmi sadece bir tatil seçeneği olarak düşünülmemelidir. Çünkü uygulanan kürlerin 

bireylerin hem zihinsel hem de fiziksel olarak sağlıklı bir hayat sürmesi açısından faydaları oldukça 
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fazladır. Bu nedenle sağlık uzmanları tarafından, sağlıklı bir bireyin dahi belli aralıklarla ister 

konaklamalı ister günübirlik olarak kaplıca ziyaretleri tavsiye edilmektedir. 

Yeryüzünden yer altına süzülen sular arzın doğal ısısı (jeotermal gradyent, soğumamış magma 

vo.) ile ısınıp boşluklu, uygun katmanlarda toplanarak jeotermal rezervuarları oluşturur ve fay 

hatlarındaki kırılmalar ile tekrar yeryüzeyine çıkma fırsatını bulan jeotermal sular temas ettikleri 
kayaçlardaki mineral ve tuzlar, çeşitli elementler ile çeşitli gazları da eriyik olarak beraberlerinde ısı 

enerjisi (Özbek, 2011: 27) ile yeryüzüne taşıdıkları için her bölgede çıkan suların özellikleri farklılıklar 

göstermektedir. Ancak bu suların en önemli özelliği termal kürlerde kullanılabilmesi için en az 20 C 

derecenin üzerinde olması gereklidir. 

Ülkemizde çeşitli özelliklere sahip kaplıcalardaki suların iyi geldiği hastalıklar; solunum sistemi 

hastalıkları, cilt hastalıkları, kas ve iskelet sistemi hastalıkları, kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, mide, 
bağırsak, metabolizma hastalıkları, böbrek ve idrar yolları hastalıkları, kadınve doğum hastalıkları ve 

nörolojik hastalıklar olarak sayılabilir.  

Gönen kaplıcalarının sahip olduğu en önemli özellikler ise (Balıkesir İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, https://balikesir.ktb.gov.tr/TR-90613/saglik-ve-termal-turizm.html); 

 Doğal çıkışlı, suyu bol ve verimlidir.  

 Eriyik ve mineral değerleri yüksek, kükürt radon ve tuz bakımından zengindirler.  

 Sıcaklık değerleri bakımından farklı nitelik gösteren kaplıcalarımızın bir kısmı banyo 
tedavisine bir kısmı da içme kürlerine elverişlidir. 

 Bir kısmı deniz kıyısında bir kısmı da çevresindeki yeşil doku özelliği ile dağlık ve ormanlık 

alanlarda av ve eko turizmine de elverişlidir.  

 Kaynak kullanımı açısından çeşitlilik sağlarlar.  

 Rekreasyon alanları ile dikkat çekerler.  

 Bölgenin uygun iklim koşulları ile uzun bir kür mevsimi olanağı sunmaktadır. 

 

3.2. Gönen Kaplıcalarının Balıkesir İlçesi Özelinde Ekonomik Yeri ve Önemi 

Balıkesir Belediyesi’ nin %98 hisse sahibi olduğu Gönen Kaplıca İşletmeleri AŞ. bünyesinde 

toplamda 718 yatak kapasiteli dört adet otel bulunmaktadır. Bunlar; 

 Yıldız Otel 150 Oda 318 yatak 

 Park Otel 57 Oda 118 yatak 

 Güneş Otel 57 Oda 126 yatak  

 Yeşil Otel 72 Oda 156 yatak 
12 ay boyunca hizmet veren bu otellerin toplam gelir ve gider raporlarının yer aldığı 2018 yılı 

faaliyet raporlarına bakıldığında 2018 Yılı Karı 656.297,64TL olarak belirtilmektedir. Bu gelir 

içerisinde en büyük payı konaklama alırken arkasından yeme-içme yani restoran işletmesi, banyolar ve 

fizik tedavi uygulamaları yer almaktadır.  

Yatak kapasitesi sınırlı olduğundan turist sayısı tam kapasitede gözükmekte ve işletme için bu 

durum yeterli bulunmaktadır. Ancak günübirlik kullanımların arttıırlması veya yeni yatırımlar ile yatak 

kapasitesinin yükseltilmesi ile buradan belediyeye kalmakta olan gelirin arttıırlması mümkün 
gözükmektedir. Bu noktada en önemli husus ise mevcut yeraltı kaynaklarının bu kapasite arttırımına 

uygun olup olmaması, kapasite arttırımı sonrasında suyun özelliklerinin ve kalitesinin olduğu gibi 

korunabilir olup olmadığıdır.  

Bir diğer konu ise bölgesel kalkınmaya katkı açısından sadece kaplıca işletmelerinin elde ettiği 

gelir düşünülmemelidir. Kaplıca otelleri genellikle oda-kahvaltı konsepti ile işletilmekte olduğundan ve 

termal sularda kalma süresinde doktor tavsiyesinin üzerine çıkılmaması gerektiğinden bu tesislere gelen 
kişilerin gün içerisinde bolca boş vakti olmaktadır. Bu da çevreyi gezme, yöre halkı ile iletişim kurma 

ve yerel işletmelerde vakit geçirilmesine olanak vermektedir. Yöre halkının da turistlere karşı 

göstereceği misafirperverlik bu şehrin tanıtımına ve buraya gelen konukların çevresine ileteceği olumlu 
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referanslara katkı sağlayacaktır. Bu nedenle bölgesel bir gelişme elde etmek isteniyorsa burada yöre 
halkı ve yerel işletmelerin desteğinin de alınması çok önemli bir husustur. Tabi bununla birlikte buraya 

yapılacak büyük yatırımlar konusunda merkezi destek almak da bir o kadar önemlidir. 

Ancak bir olumsuz nokta ise Gönen havzasından termal su çıkarma ve kullanma yetkisi sadece 

Gönen Kaplıca İşletmesi A.Ş.’ye aittir. Dolayısıyla bu bağlamda Gönen Termal Merkezi’nde kurulan 
Gönen Kaplıca İşletmesi A.Ş dışındaki konaklama işletmelerinde termal su bulunmamaktadır. Bu durum 

Gönen’de konaklama işletmelerinin sayısının ve niteliğinin artmamasındaki en önemli engellerden 

biridir (Tunçsiper ve Kaşlı, 2008: 127).   

Sonuç ve Değerlendirme 

Turizmin her türü gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine önemli katkılarda bulunduğu gibi 

bölgesel farklılıkların kapatılmasında da bir denge unsuru olarak rol üstlenmektedir. Turistlerin yaptığı 
turistik tüketim harcamaları, ülke ekonomisine yaptığı uyarıcı etkilerle ekonominin canlanmasına, kişi 

gelirlerinin artmasına ve ticaret hacminin büyümesine katkıda bulunur. Turizmin emek yoğun bir üretim 

tekniğine sahip olması, sektörün istihdam etkisini de artıran bir faktördür (Serçek ve Serçek, 2015: 

1466). Burada sözü edilen sadece yabancı turist değil aynı zamanda yerli turistin de katkısı olduğu gibi 

yöresel ürünlere ve yöre kültürüne daha çok ilgi duymaktadır.  

Turizm kaynaklarından gelir elde eden firmalar yabancı turistler için her türlü tanıtım 

faaliyetlerini gerçekleştiriyor olsalar da termal turizm açısından yerli turist için yeteri kadar tanıtım 
faaliyeti gösterilmemektedir. Bunun önemli sebeplerinden biri, bu tesislerin bazılarının işletmesinin 

yerel yönetimler bünyesinde olmasından da kaynaklanabilir. Ancak özellikle kaplıca turizmi ülkemizde 

oldukça rağbet görmektedir. Sadece sağlık açısından değil, orta yaş ve üzeri daha sakin bir tatil isteyen 

veya dini inançları gereği sahil kenarında olmak istemeyen kesim açısından da oldukça önemli bir tatil 

seçeneğidir.  

Ülkemizde neredeyse her ilde açılan üniversiteler sayesinde üniversitelerdeki öğretmen ve 

öğrenciler ile yöresel kalkınma çalışmalarında yapılacak iş birlikleri hem profesyonel destek hem de 

farklı bakış açılarının değerlendirilmesi olanağını sağlayacaktır. Her bölgede yerel yönetimlerin kendi 

gelişimine aracılık edecek faaliyet alanlarını belirlemesinden sonra bunların uzun vadeli planlamasında 

ve hem yöre halkının da bu gelişime desteğinin kazanılmasında hem de bölgelerarası yapılacak teşvik 

işbirlikleri için tanıtım ve pazarlama aktivitelerinde muhakkak üniversite yönetimlerinin katkılarından 

faydalanılmalıdır. Bölgede bulunan üniversite yönetimlerinden sağlanacak profesyonel 

değerlendirmeler ve en az maliyet ile yapılacak çalışmalar, diğer kaynaklara harcanan maliyetlerin daha 

etkin kullanımını sağlayacaktır. 
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Turizm Faaliyetlerinin Bölgesel Kalkinmadaki Rolü: Bandırma Örneği 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı Bandırma’daki turizm faaliyetlerinin bölgesel kalkınma üzerindeki 

etkilerini belirlemektir. Çalışma kapsamında ilçedeki kültürel etkinlikler, milli parklar, turistik ve tarihi 

destinasyonlar, kültür ve turizm festivalleri, yiyecek-içecek işletmeleri ve konaklama işletmeleri 
değerlendirilmiştir. Bandırma’nın önemli kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yaptığı, 

Daskyleion ve Kyzikos gibi önemli antik kent kazı alanlarına sahip olduğu, Kuş Cenneti Milli Parkı gibi 

önemli milli parklardan birine sahip olduğu ve Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm 
Festivalinin ilçede düzenlendiği belirlenmiştir. Çalışma sonucunda konaklama işletmelerinin 2018 

doluluk oranlarının yüzde 50’nin altında olduğu ortaya çıkmıştır. Konaklama işletmesi yöneticilerinin 

görüşleri, bu işletmelerin tercih edilmesindeki faktörün kültürel sebepler dışında daha çok iş seyahatleri 

nedeniyle olduğu yönündedir. Son olarak ilçenin ekonomik olarak kalkınmasında turizmin birinci sırada 

olmadığı daha çok destekleyici nitelikte olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Bölgesel Kalkınma, Bandırma. 

JEL Kodları: L83, O17 

 

Role of Tourism Activities in Regional Development:Bandırma Case 

Abstract 

The aim of this study is to determine the effects of tourism activities in Bandırma on regional 

development. Cultural activities in the district, national parks, tourist and historical destinations, culture 

and tourism festivals, food and beverage establishments and accommodation establishments were 
evaluated. It is determined that Bandırma hosts important cultural and artistic activities, it has important 

ancient city excavation sites such as Daskyleion and Kyzikos, it has one of the important national parks 

such as Bird Paradise National Park and the International Bandırma Bird Culture and Tourism Festival 
is held in the district. As a result of the study, it was found that the occupancy rates of accommodation 

establishments are below 50 percent. The opinion of the accommodation managers is that the factor in 

choosing these enterprises is mostly due to business travel except cultural reasons. Finally, it has been 
determined that tourism is not in the first place in the economic development of the district and it is 

more supportive. 

Key Words: Tourism, Regional Development, Bandırma 

JEL Codes: L83, O17 
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1. Alanyazın Taramasi 

 

1.1. Bölgesel Kalkınma ve Turizm İlişkisi 

 

Genel anlamda kalkınma, milli gelir düzeyindeki artışın sebep olduğu ekonomik, siyasal ve sosyal 

değişim sürecini ifade etmektedir (Clark, 1996). Bölgesel kalkınma ise, bir bölgenin refah seviyesinin 
artmasıdır (Çeken, 2004: 296). Turizm sektörü bölgesel kalkınmada önemli role sahiptir. Özellikle az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik olarak kalkınmasında ihracatın arttırılması en önemli 

koşullardan biridir. Endüstrileşme için duyulan sermaye ancak, yabancı döviz kazancı veya dış 
borçlanma ile mümkündür. Turizm özellikle ülkeye döviz girdisi sağlayarak ihtiyaç duyulan finansmanı 

yaratmada ülkeleri bu sektöre yöneltmektedir (İçöz ve Kozak, 1998). Bölgesel kalkınma dışında 

kaynakların etkin kullanılmasında büyük yeri olan turizm sektörü ülkelere bölgelerarası dengesizliğin 
giderilmesinde büyük avantajlar sağlamaktadır. Bazı bölgeler tarım ve sanayide yeterli gelişmişlikte 

olmasa da zengin turistik arz kaynaklarına sahiptir. Bu bölgelerin etkili turizm politikaları ile bölgesel 

kalkınma sağlaması mümkündür (Braden and Winer, 1980). 

Tablo.1. Turizm Sektörünün Ekonomiyi Etkileme Kanalları 

DOĞRUDAN 
Seyahat ve Turizm Katkısı 

ÜRÜNLER 
*Konaklama 

*Ulaşım 
*Eğlence 

*Çekicilikler 
 

ENDÜSTRİLER 
*Konaklama Hizmetleri 

*Yiyecek-İçecek Hizmetleri 
*Perakende Ticaret 
*Ulaşım Hizmetleri  
*Kültürel Sportif ve 

Rekresyonel Hizmetler 
 

HARCAMALAR                                    
*Ülke Sakinlerinin Yurtiçi 

Turizm ve Seyahat 
Harcamaları                          

*İşletmelerin Yurtiçi 
Seyahat Harcamaları         

*Yabancı Ziyaretçi 
Harcamaları                          

*Kişisel Devlet Turizm ve 
Seyahat Harcamaları 

 
 

 
 
 
 
 
 

DOLAYLI 
Seyahat ve Turizm Katkısı 

*Turizm ve Seyahat Yatırım 
Harcamaları 

*Kamu Ortaklı Turizm ve Seyahat 
Harcamaları 

*Tedarikçil Alımlarının Etkisi 

 
 

 
 
 
 
 
 

YARATILAN İSTİHDAM ALANLARI 
* Yiyecek ve İçecek 

*Eğlence 
*  Tekstil 

*  Konaklama 
* Ev Eşyaları 

 
 

 
 
 
 
 
 

              
              TOPLAM ETKİ 

*GSYH 
*İstihdam 

Kaynak: Travel & Tourism Economic Impact 2019’ https://www.wttc.org/- 

/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2019/world2019.pdf 

Turizm sektörü Tablo 1’de görüldüğü gibi doğrudan ve dolaylı şekillerde ekonomiyi etkileyebilir. 
Doğrudan etkiyi özelikle konaklama, yiyecek-içecek, ulaşım endüstrileri ve turizm harcamaları 

oluşturmaktadır. Turizm işletmeleri ihtiyaçlarını karşılamak için tedarikçilerden faydalanır bu da dolaylı 

olarak ekonomik etkiyi ortaya çıkarmaktadır. Bunun dışında özellikle turizm işletmeleri bölgede önemli 
istihdam alanları sunmaktadır. Özellikle bölgesel kalkınmada yaratılan bu istihdamın önemli bir rolü 

vardır. İstihdam edilmiş çalışanların, gelirlerini tekrar yine harcama yoluyla ekonomiye kazandırmaları 

uyarılmış etkiyi ortaya çıkarmaktadır. 

1.2. Bandırma ve Turizm 

 

 

 

 

https://www.wttc.org/-%20/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2019/world2019.pdf
https://www.wttc.org/-%20/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2019/world2019.pdf
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1.2.1. Kültürel Etkinlikler 

 

İlçe sanat şehirlerine olan yakınlığı sayesinde birçok önemli tiyatro gösterisine ev sahipliği 

yapmaktadır. Tiyatro dışında ilçede önemli sergilere, söyleşi ve panellere, konser ve dinletilere, film 

gösterilerine ünlü ve başarılı yazarların kitap tanıtım günlerine yer verildiği görülmüştür (Bandırma 

Belediyesi, 2019). 

1.2.1.1. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali 

 
Sanayinin gelişmesi çevre kirliliğine yol açarak Kuşgölü’nün de kirlenmesine doğal dengenin 

bozulmasına sebep olmuştur. Bu kirlilik Kuşcenneti’ni yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. 

1987’den bu yana bu sorunları ve çözümleri ortaya koymak amacıyla Uluslararası Bandırma Kuşcenneti 
Kültür ve Turizm Festivali düzenlenmektedir. Bu festival, doğa korumacılığı temelli olup Bandırma’nın 

ve Kuşcenneti’nin tanıtımını yapmak, kültürel ve sosyal yaşama katkı sağlamak amacıyla yapılmaktadır 

(Bandırma Belediyesi, 2019). 

1.2.2. Antik Kent Kazı Alanları 
 

1.2.2.1. Daskyleion  

 
“Dünyada kazı çalışmaları yürütülen tek Pers satraplık (valilik) merkezi olan ve 
bilinen en eski Zerdüşt tapınağına da ev sahipliği yapan Daskyleion, antik çağın en 

önemli yerleşim merkezlerinden biridir. En parlak çağını Perslerin satraplık merkezi 

olduğu dönemde yaşayan kent, Antik Çağda Mysia olarak anılan Balıkesir'in, 
Bandırma ilçesinde, Aksakal beldesi Ergili Köyü sınırları içerisindedir.  Persler kenti 

Anadolunun batıya açılan kapısı olabilecek uygunlukta bir bölgede kurmayı 

hedeflemişlerdi. Bunun için, Manyas Kuş Gölünün (Daskylitis) güneydoğusunda 

konumlanmış Hisartepe ve çevresini seçmişlerdir. Bölge; Trakya, Boğazlar, Marmara 
Denizi, Karadeniz ve Küçük Phrygia bölgelerinin kesiştiği coğrafyaya hâkim olması 

dolayısıyla da Perslerin aradıkları niteliklere sahipti. Söylenceye göre kent ismini 

Lydialı bir soylu olan Daskylos'tan almıştır. Antik Çağ yazarları Daskyleion ve 
Paradeisos'un (Kuş Cenneti) güzelliğinden övgüyle bahsetmişlerdir. Daskyleion'un 

lokalizasyonu 1952 yılında Kurt Bittel tarafından yapılmıştır. Bittel'in, Daskyleion'un 

Hisartepe üzerinde yer aldığını saptamasından sonra 1954 yılında Ekrem Akurgal bu 

merkezde kazılara başlamıştır ve 1959'a kadar devam etmiştir. 28 yıl aradan sonra 
1988 yılında Prof. Dr. Tomris Bakır tarafından yeniden başlatılan kazılar 2008 yılına 

kadar kesintisiz devam etmiştir. 2009 yılında Doç. Dr. Kaan İren tarafından 

devralınan Daskyleion kazıları halen devam etmektedir” (KTB, 2019). 

 

1.2.2.2. Kyzikos 

 
“Marmara Denizinin güneyindeki Kapıdağ Yarımadasının (Antik Arktonnesos) 

Erdek ve Bandırma Körfezleri arasındaki bataklığın hemen kuzeyinde geniş bir alana 

yayılmış olan Kyzikos, bugün "Belkıs" ve "Balkız" olarak anılır. Antik Çağ 

yazarlarına göre Marmara kıyılarında kurulan ilk koloni kenti olan Kyzikos limanları, 
tapınağı, tiyatrosu, şarabı, zeytinyağı, mermeri, sikkeleri ve parfümleri ile ünlüdür. 

Yöredeki yerleşim Neolitik Dönemle (M.Ö. 6000) başlayıp Kalkolitik Dönemle 

(M.Ö. 5000) devam etmiştir. Mysia'daki Olympos (Uludağ) yamaçlarına yerleşmiş 
olan Dolionlar, Kyzikos'ta yaşamış en eski kavimdir. Bu nedenle bu bölge Dolionia 

veya Dolionis diye adlandırılır. Şehir adı genç yaşta öldürülen Dolion 

Kralı Kyzikos'dan alınmıştır. Bir süre İonia şehirlerinin en önemlilerinden biri olan 
Miletos'un kolonisi olarak varlığını sürdürmüştür. Bağlı bulunduğu Lydia Devletinin 
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M.Ö. 546'da yıkılmasından sonra sırasıyla Persler, Makedonyalılar ve Romalıların 
egemenliğine geçmiştir” (KTB, 2019).   

 

 

 

 

1.2.3. Milli Parklar 

 

1.2.3.1. Kuş Cenneti Milli Parkı 

 

Türkiye’de 41 adet milli park bulunmaktadır.  Bu milli parklardan iki tanesi Balıkesir sınırları 
içindedir. İki milli parktan birisi Kuş Cenneti Milli Parkı Bandırma sınırları içerisindedir ve kapladığı 

alan 264 hektardır  (GMKA, 2012).   

“Kış mevsiminin sonlarına doğru Kuş Gölü'nün suları yükselmeye başlar ve kuzeybatı 

kıyısındaki, küçük söğüt korusunu ve etrafındaki sazlıkları kaplar. Kışın bahara döndüğü 

günlerde soğuk devreleri güney ülkelerinde geçiren göçmen kuşlar yuva kuracak yer olarak 

sessizlik içindeki Kuşcenneti Milli Park'ını seçerler. Yuvalarında yumurtlar, kuluçkaya 

yatarlar. Yavrular gözlerini burada açarlar, beslenir, büyür, serpilir ve gelecek yıl yine 

gelmek üzere uzaklara uçarlar. Göl suları, söğüt korusu ve sazlıkların sağladığı beslenme, 

güvenlik ve barınma olanakları ile elverişli iklim şartları, Avrupa-Asya kıtaları arasında 

büyük kuş göçlerini bu küçük (64 ha) yurt köşesine yönelterek, yörenin memleketler arası 

ün kazanmasına neden olmaktadır. Kaşıkçıdan balıkçılara, çeltikçiden karabataklara, 

sazbülbülünden pelikanlara, kuğudan kazlara, ördeklere kadar kuluçka yapan, kışlayan ve 

göç sırasında uğrayan 239 kuş türünden 2-3 milyon kuş her yıl buraya uğramaktadır. 

Kuşcenneti Milli Parkının ülkemizdeki diğer Milli parklardan farklı özel bir yeri vardır. 

Uluslararası düzeyde önem taşıyan Milli Parktaki kuş zenginliği ve Milli Park tanımı 

içindeki başarılı koruma uygulaması nedeniyle 1976 yılında Avrupa Konseyince A sınıfı 

Avrupa diploması verilmiştir. 1981-1986-1991 ve 1996 yıllarında bu diploma 

yenilenmiştir. Ayrıca 15.4.1998 tarih ve 23314 sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan kararla 

Kuşcenneti, Romsen Sözleşmesi (Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası 

Öneme Sahip Sulak Alan Hakkında Sözleşme) kapsamına alınmıştır. Kuşcennetinde kuş 

yaşamının ilgi çekici dönemlerini izleme imkânı, Mart-Temmuz ve Eylül-Ekim ayları 

arasındadır. Gözetleme kulesinden geniş bir çevre gözetlenebilir.  Milli Parkta bulunan 

müze ve idare merkezinde parkta başta kuşlar hakkında geniş bilgi verilmektedir. Milli 

Parkta bilimsel araştırmalar yapmak park yönetiminin iznine bağlıdır. Tanıtım vitrinleri 

vardır. 2001 yılında yeniden yapılmış olan kuş gözetleme kulesi dünyadaki benzerleri 

arasında en büyük olanıdır. Yüksekliği 17,5 mt olup platformu 40 kişi alabilen kulede 

ziyaretçilere dürbün verilmektedir. Parkta konaklama ve yiyecek hizmetleri yoktur. 1 

kilometre uzaklıkta ki Sığırcıatik köyündeki pansiyonlar ya da Bandırma, Erdek ve 

Gönen’deki otellerde konaklama imkânı bulunabilir” (KTB, 2019).  

1.2.4. Güney Marmara Zeytin Koridoru 

 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 turizm stratejilerinde yedi adet Tematik Turizm Gelişim 

Koridorunu uygulamayı planlamaktadır. Bu gelişim koridorlarından biri de “Güney Marmara Zeytin 

Koridoru” dur ve Gemlik, Mudanya, Gönen, Bandırma, Erdek, Marmara ilçelerini kapsayarak Ezine’ye 

kadar uzanmaktadır. Bu koridorda yer alan bölgenin sağlık ve gastronomi alanında geliştirilmesi 
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planlanmaktadır. Bölgede ana tema olarak doğa, üzüm, alternatif tıp bitkileri, zeytin ve zeytinyağı 

üzerinde yoğunlaşılacaktır  (GMKA, 2012).  

 

 

 

1.2.5. Turizm İşletmeleri 

 

Tablo.2. 2011 Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Geceleme Sayıları (Balıkesir) 

 Yabancı  Yerli  Toplam 

Ayvalık 282 132 149 704 431 836 

Edremit 27 340 161 977 189 317 

Merkez 12 903 115 974 128 877 

Bandırma 11 176 100 683 111 859 

Erdek 25 248 65 800 91 048 

Gönen 1 269 63 027 64 296 

Kaynak: GMKA, 2012. 

Bandırma 2012 yılında 11 176 yabancı, 100 683 yerli, toplamda 111 859 geceleme sayısına 

erişmiştir. Bandırma tabloda verilen ilçelerin geceleme sayısı sıralamasında 4. sıradadır. Diğer ilçelerin 

geceleme sayıları ve bilgileri Tablo 2’de ayrıntılarıyla verilmiştir.  

Tripadvisor’a göre Bandırma, Edincik ve Tatlısu’da toplamda 28 adet farklı türlerde konaklama 

işletmesi vardır. İlçe’de bir adet 5 yıldızlı otel vardır. Yine ilçede TripAdvisor’a göre 58 adet yiyecek-

içecek işletmesi vardır (Tripadvisor, 2019).  

 

Tablo.3. Bandırma Konaklama İşletmelerinin Ziyaretçi Sayısı İstatistikleri 

Yıllar  
 

2018 2018 2018 2019 2019 2019   
Tesise 

Gelen 

Toplam 

Kişi 

Toplam 

Geceleme 

Doluluk 

Oranı 

(%) 

Tesise 

Gelen 

Toplam 

Kişi 

Toplam 

Geceleme 

Doluluk 

Oranı 

(%) 

Kamu 

Misafirhanesi 

(Belediye 

Belgeli) 

- 4309 5463 28,63 3423 4577 31,98 

Otel 2 

Yıldızlı 

10180 10863 31,43 6658 8168 31,51 

Otel 3 

Yıldızlı 

31576 49199 31,5 26495 43096 36,53 

Otel 4 

Yıldızlı 

17194 24267 35,11 12091 17202 33,18 

Otel 5 

Yıldızlı 

29613 41867 42,76 24251 32929 44,84 

Otel (Belediye 

Belgeli) 

- 31338 47578 36,78 23708 38178 40,4 

Özel Tesis - 4997 6856 45,34 3142 4390 38,71 

Toplam 
 

129207 186093 
 

99768 148540 
 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019 
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Bandırma 2018 yılı verilerine göre toplamda 129 207 kişi sayısı ile 186 093 gecelemeye 
ulaşmıştır. İlçede farklı türlerde ve yıldızlarda konaklama işletmeleri mevcuttur. En yüksek doluluk 

oranları özel tesislerde yüzde 45,34 5 yıldızlı otellerde yüzde 42,76’dır. En düşük doluluk oranı 28,63 

ile belediye belgeli kamu misafirhanelerindedir. İstatistiklerin ayrıntıları Tablo 3’de verilmiştir.  

1.2.6. İş Turizmi 

 

İş adamlarının iş amaçlı yaptıkları geziler iş turizmi olarak isimlendirilmektedir (Balanov ve 

Balanov, 2002). Bandırma yerli ve yabancı ortaklı birçok büyük firmaya ev sahipliği yapmaktadır. Bu 
nedenle ekonomik kalkınmışlık açısıdan önemli bir ilçedir. 2004 Devlet Planlama Teşkilatı sosyo-

ekonomik gelişmişlik endeksi raporunda 2. gelişmişlik grubunda gösterilmiştir (Dincer & Özaslan, 

2004) ve Bandırma Türkiye’de ilk 500’e giren sanayi kuruluşlarına sahiptir (Mirza, 2017) 

1.2.7. Spor Turizmi 

 

Spor turizmi “oyunlara aktif olarak katılmak, faaliyetlere katılanları desteklemek ve bu 

faaliyetlerin gerçekleştirildiği mekânları ziyaret etmektir” (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002). Bandırma’da 
bilindiği gibi önemli basketbol takımlarından biri olan Teksüt Bandırma Basketbol Kulübü vardır. Spor 

salonu yıl içinde ilçe önemli ülke içi ve dışı maçlara ev sahipliği yapmaktadır.  

2. Değerlendirme Ve Sonuç  

 

Bandırma bölgesel kalkınma da sanayisiyle önemli bir noktadadır. İlçe önemli kültürel 

etkinliklere, önemli tarihi eserlere ve doğal güzelliklere ev sahipliği yapmasına rağmen bu amaçlarla 

yoğun talep görmediği istatistiklerden anlaşılmaktadır. Geceleme sayıları göz önüne alındığında 
Ayvalık gibi turistik ilçelerin gerisinde kalmaktadır. İlçenin lokasyonu gereği geçiş güzergahı olması, iş 

dolayısıyla ziyaret edilmesi yerel işletmelerde hareketlenmelere sebep olmaktadır. Ayrıca Teksüt 

Bandırma basketbol kulübünün yurtiçi ve yurtdışında önemli liglerde yarışması bazı maçların 
Bandırma’da yapılmasını, konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinin ekonomik gelir elde etmesini 

sağlamaktadır. Spor kulübü de taraftar ve izleyicilerden önemli gelirler elde etmektedir. 

 2018 yılında ilçedeki konaklama işletmelerinde doluluk oranları yüzde 50’nin üzerinde değildir. 
Konaklama işletmelerinde yeterli doluluk oranları sağlanamamıştır. Konaklama işletmesi 

yöneticilerinin görüşleri, bu işletmelerin tercih edilmesindeki faktörün kültürel sebepler dışında daha 

çok iş seyahatleri nedeniyle olduğu yönündedir. İlçenin ekonomik olarak kalkınmasında turizmin birinci 

sırada olmadığı daha çok destekleyici nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Kapıdağ Yarımadasındaki Alternatif Turizm 

Çeşitleri 

 

Havva GÖZGEÇ MUTLU
1
  

 

Özet  

Kapıdağ Yarımadası’nın yüzde 70’i ormanlık alanlarla kaplıdır. Yarımadada endemik bitki 
türlerinin varlığı, tarım, hayvancılık ve turizm faaliyetlerinin yapılıyor oluşu alternatif turizm için 

önemli ve uygun bir destinasyon olarak görülmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle çalışmada Kapıdağ 

Yarımadası için uygulanabilecek alternatif turizm çeşitlerini belirlemek amaçlanmıştır. Kapıdağ 
Yarımadası’n en az zarar veren ve en yüksek sürdürülebilirlik sağlayan alternatif turizm çeşitleri 

önerilmiştir. Bunlar: Agro-tuizm, botanik turizmi, kamp turizmi, doğa yürüyüşü ve “glamping”tir. 

Önerilen bu turizm çeşitlerinin hepsi doğaya duyarlı ve sürdürülebilirliği göz önüne almaktadır. Bu 

alternatif turizm çeşitleri ile sürdürülebilir bölgesel kalkınmanın sağlanacağı ön görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Alternatif Turizm, Bölgesel Kalkınma, Kapıdağ Yarımadası 

JEL Kodları L83, O17 

 

Alternative Tourism Types in Kapıdağ Peninsula 

Abstract 

70 percent of the Kapıdağ Peninsula is covered with forested areas. The existence of endemic 

plant species, agriculture, animal husbandry and tourism activities in the peninsula makes it an 
important and suitable destination for alternative tourism. Therefore, in this study, it is aimed to 

determine alternative tourism types that can be applied for Kapıdağ Peninsula. The alternative tourism 

types of the Kapıdağ Peninsula which offer the least damage and provide the highest sustainability 

have been proposed. Agro-tuizm, botanical tourism, camping tourism, hiking and glamping. All of 
these proposed tourism types are sensitive to nature and sustainable. It is foreseen that sustainable 

regional development will be provided with these alternative tourism types. 

Key Words: Alternative Tourism, Regional Development, Kapıdağ Peninsula 

JEL Codes: L83, O1 
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1. Alanyazin Taraması 

 

1.1. Kapıdağ Yarımadası 

 

Kapıdağ, Türkiye’nin kuzeybatısında ve Marmara denizinin güneyinde yaklaşık 300 km2’lik alanı 
kaplayan bir yarımadadır. Yarımada üzerinde yaşayan yerel halk tarım, madencilik, turizm, ormancılık, 

balıkçılık gibi çeşitli ekonomik faaliyetlere katılmaktadır. Genel olarak yerel halk zeytincilik, 

hayvancılık, sulu tarım ve kuru tarım gibi tarımsal faaliyetlerde bulunmaktadır. Hayvancılık faaliyetleri 
küçükbaş keçi ve koyun ile büyükbaş sığır yetiştiriciliği üzerinedir. Hayvansal gıdaların üretimi için de 

yarımada üzerinde düz ve düze yakın alanlarda buğday ve arpa yetiştiriciliği gibi kuru tarım faaliyetleri 

yapılmaktadır. Bahçe ürünleri üretimi için uygulanan sulu tarım faaliyetleri ise daha çok kıyı kesimlerde 
ve vadi tabanlarında yapılmaktadır. Ayrıca bazı yerleşkelerin civarlarında ekonomik getirisi dolayısıyla 

mor soğan üretimi yapılmaktadır. Yarımadada tarım dışında bazı yerleşim yerlerinde dönemlik turizm 

faaliyetleri yürülmektedir. Bu önemli yerleşim yerleri yarımadanın güneydoğusundaki Tatlısu ve 

Aşağıyapıcı, batısındaki Erdek ve Ocaklar’dır (Soykan & Fıçıcı, 2016). 

Bilimsel kaynaklardan elde edilmiş bilgiler ışığında Kapıdağ Yarımadası’nda şimdiye kadar 

Türkiye’ye has 10 endemik bitki türü toplamda 668 bitki türü saptanmıştır. “Bu bitkilerin en az 88 

tanesinin, başta gıda ve tıbbi amaçlı olmak üzere yakacak, bitki çayı, süs bitkisi boya hammaddesi ya 
da farklı amaçlarla kullanıldığı” belirlenmiştir. Türkiye'nin sadece yüzde 0.04’ü kadar yer kaplayan bu 

yarımadada Türkiye’deki bitki türlerinin yaklaşık yüzde 6’sı bulunmaktadır. Özelikle bu bitkilerin 

yüzde 13’ünü yerel halkın kullanması bu yarımadaya “bir bitki cenneti ve yaşayan etnobotanik miras 

özelliği kazandırmaktadır” (Bugay, 2017).  

1.2. Alternatif Turizm 

 

Alternatif turizm, doğayı koruyarak turizm aktivitelerinden ekonomik kazanç elde edilmesini 
amaçlamaktadır. Alternatif turizm ve sürdürülebilir turizm birbirine yakın kavramlardır. Özellikle çiftlik 

turizmi ve doğa turizmi sürdürülebilir kalkınmaya fayda sunmaktadır. Alternatif turizm “yumuşak 

turizm”, “korumacı turizm”, “yeşil turizm”, “doğaya yönelik turizm” ve “eko turizm”, “uygun turizm”, 
“sürdürülebilir turizm”, “ilerleyici turizm” gibi turizm türleri ile birlikte kullanılmaktadır (Dowling, 

1993). Alternatif turizm kitlesellikten uzak, bireyselliğin ön planda tutulduğu bir anlayışı 

benimsemektedir. Bu anlayışta küçük ve orta ölçekli işletmeler büyük ölçekli işletmelere göre daha fazla 

tercih edilmektedir. Bu anlayışı benimseyen turistlerin konaklama ihtiyaçları yerel ve kültürel unsurlara 
göre tasarlanmaktadır. Ayrıca bu turistlerde daha az harcama eğiliminin tersine daha fazla harcama 

eğilimi vardır.  

1.2.1. Agro-turizm 

 

Agro-turizm, doğal ortamda tarım faaliyetlerinin ve turizm deneyiminin bir araya getirilmesidir 

(William vd., 2001).  Agro-turizm çiftlik ürünlerinin tanıtılmasını ve çiftliğe ek gelir sağlanmasına fayda 
sağlayan bir iştir (Hilchey, 1993). Agro-turizmden bahsedebilmek için turistlerin doğrudan, dolaylı veya 

pasif olarak tarımsal faaliyete katılması gerekmektedir. Tarımsal faaliyete katılmanın yanı sıra bu 

tarımsal deneyimin turistlerde otantiklik algısı yaratması gerekmektedir (Phillip, Hunter ve Blackstock, 

2010). Agro-turizm gibi kırsalda gerçekleştirilen turizm faaliyetleri, kırsalda gerçekleştirilen diğer 
ekonomik faaliyetlere göre daha kolay ve daha az maliyetlidir. Sadece bölgeye ait çekiciliklerin 

kullanılması ve yerel işletmelerin katılımı yeterli olabilmektedir (Civelek, Dalgın, & Çeken, 2014). 

Özellikle agro-turizm tarım faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan iş gücünün giderilmesini sağlamakla 
kalmayarak aynı zamanda, katılımcıların ödeme yapmasına dayandığı için basit ve kazançlı bir girişim 

olarak görülmektedir. 
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1.2.2. Botanik Turizmi 

 

Botanik turizmi (bitki gözlemciliği) "bitkilerin coğrafi yaşam alanlarında gözlemleme ve tanımlama 

faaliyeti" olarak ifade edilebilir. Bu turizm çeşidi batıda doğaya herhangi bir zararı olmayan, çok tercih 

edilen açık hava rekreasyon faaliyeti olarak görülmektedir (Sayılan, 2008). Botanik turizmi hem özel 
ilgi turizmi hem de eko-turizm altında değerlendirilmektedir. Botanik turizmi özellikle doğa bilincine 

ve sürdürülebilirliğe dayalı olması sebebiyle eko-turizm altında sıkça yer verilen bir turizm çeşididir. 

Bu turizmin katılımcıları doğaya saygılı ve ilgili turistlerdir (Wood, 2002). Ayrıca “botanik turizmi 
içerisinde botanik bahçelerinde; sergiler, bisiklet gezileri, konserler, festivaller, yürüyüşler, yoga ve 

jimnastik programları, şenlikler, bitki satışı ve bitki gözlemleme aktiviteleri gerçekleştirilmektedir” 

(Hepcan ve Özkan, 2005). 

1.2.3. Doğa Yürüyüşü  

 

Günübirlik doğa yürüyüşleri “hiking” olarak ifade edilmektedir. Trekking ise “doğal engellerle 

dolu bir arazi parçasını herhangi bir ulaşım aracı kullanmaksızın yürüyerek aşmak” anlamına 
gelmektedir İkisi de doğada yapılan yürüyüşlerdir. En önemli farkları “trekking” geceyi çadırlarda 

geçirmeyi ve bir gün sonra devam etmeyi gerektirir. “Hiking” tanımından da anlaşıldığı üzere günübirlik 

yapılan ve tamamlanan yürüyüşlerdir. “Hiking” parkurlarının yürüyüş süresi zorluk derecesine bağlıdır. 

Orta dereceli bir parkurlar 5-6 saat sürmektedir  (Bilge, 2015). 

Bandırma Dağcılık Arama ve Kurtarma Derneği (BANDAK) Kapıdağ’da doğa yürüyüşleri 

yapılmasına öncülük etmektedir. Balıkesir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Misya Projesi ismi altında, 

Kapıdağ´da üç yürüyüş yolu rotası belirlemiştir. Rotalar aşağıdaki şekildedir (Misya Yürüyüş Yolları, 

2019): 

1. Rota (Ballıpınar Köyü-Kirazlı Manastırı) 

“Ballıpınar'dan başlayarak Kirazlı Manastırı'nda biten yürüyüş yolu toplam 9,4 km'dir. 
Rotanın başlangıç yüksekliği 5 m, bitiş yüksekliği 182 m, en yüksek noktası ise 366 m'dir. 

Ballıpınar- Kirazlı Manastırı rotası orta zorlukta bir parkur olup, rota orman yollarından 

ve patikalardan devam ederek Kirazlı Manastırı'nda sona ermektedir”. 

2. Rota (Tatlısu Köyü-Kirazlı Manastırı) 

“Tatlısu'dan başlayarak Kirazlı Manastırı'nda biten yürüyüş yolu toplam 8,5 km'dir. 

Rotanın başlangıç yüksekliği 10 m, bitiş yükseliği 180 m, en yüksek noktası ise 435 m'dir. 

Rota üzerinde 10m yüksekliğinde ve oldukça güzel bir manzara seyri imkânı sunan bir 
adet seyir terası bulunmaktadır. Tatlısu- Kirazlı Manastırı rotası kolay düzeyde bir parkur 

olup, rota orman yollarından ve patikalardan devam ederek Kirazlı Manastırı'nda sona 

ermektedir”. 

3. Rota (Kyzikos Hadrian Tapınağı-Amfiteatr-Tatlı Su Köyü) 

“Hadrian Tapınağı'ndan başlayarak Amfiteatr'dan geçen ve Tatlısu köyünde biten 

yürüyüş yolu toplamda 11 km'dir. Kyzikos- Tatlısu rotası kolay düzeyde bir parkur olup, 

rota köy yollarından ve patikalardan devam ederek Tatlısu'da bitmektedir”. 

1.2.4. Kamp Turizmi 

 

Kampçılık “karayolları güzergâhları ve yakın çevrelerinde, kent girişlerinde, deniz, göl, dağ gibi 
doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle kampçıların kendi imkânlarıyla geceleme, yeme-

içme, dinlenme, eğlence ve sporihtiyaçlarını karşıladıkları karavan, çadır veya bungalovlardan oluşan 

en az 30 ünitelik tesislerdir” şeklinde tanımlanmıştır (TURSAB, 2016). Topay ve Koçan, (2009)’a göre 
kamp “doğada rekreatif veya sportif etkinliklerde bulunmak, kısa bir süreliğine konaklamak, dinlenmek 

gibi farklı amaçlar doğrultusunda çadır, baraka, karavan benzeri konaklama araçlarından faydalanılarak 

gerçekleştirilen bir rekreasyon biçimidir”. 

http://misyayuruyusyollari.gov.tr/erdek_rota1.html
http://misyayuruyusyollari.gov.tr/erdek_rota2.html
http://misyayuruyusyollari.gov.tr/erdek_rota3.html
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Kapmçılar genellikle çadırlarda konakladıkları için konaklama masrafını minimize ederler. Bu 
nedenle kamp turizmi özellikle satın alma gücü düşük insanların da tatil yapmasını mümkün kılar. 

Vaktini de doğada geçirip rahatlamak isteyen seyahatçilere dinlenme olanağı sağlar. Daha çevreci 

seyahatçilerin ilgilendiği bir aktivite olması da sürdürülebilir çevre açısıdan önemlidir. Kamp, ayrıca 

seyahatçilere konaklama yeri seçiminde daha özgür tercihler sunmaktadır (Çarbuğa & Uğurlu, 2016) 

1.2.5. Glamping  

 

Glamping, “İngilizce “glamorous” (gösterişli) ve “camping” (kamp yapma) kelimelerinin 
birleşiminden oluşmuştur. Lüks kampçılık olarak da adlandırılabilir. Glamping, otel olanaklarının 

doğaya taşınarak doğa turistlerinin bu olanaklardan yararlanmasına olanak sağlayan bir turistik ürün 

olarak da tanımlanabilir” (Albayrak, 2013: 156’den aktaran Urdal ve Uğurlu, 2016).  

Literatürde en çok bahsi geçen “glamping” çeşitleri şöyledir (Glamping Hub, 2019): 

 Ağaç Evler 

 Otağlar 

 Safari Çadırları 

 Çekme (Seyyar) Karavanlar 

 Kızılderili Çadırları 

 Kubbe Çadırlar 

 Eko-Kapsül Barakalar 

 Doğa otelleri 

 

2. Değerlendirme ve Sonuç 

 
Kapıdağ yeterli olmasa da aktif turizm faaliyetlerinin olduğu bir yarımadadır. Kapıdağ yarımadası 

potansiyelinin çok altında kullanılmaktadır. Kitlesellikten uzak küçük gruplardan daha fazla gelir elde 

edilecek potansiyele sahiptir. Özellikle sulu tarım, kurum tarım ve hayvancılığın yarımada üzerinde aktif 
yapılıyor oluşu bu alanda agro-turizm faaliyetlerine uygun bir potansiyelin olduğunu göstermektedir. 

Agro-turizm için kurulacak işletmeler iş gücü, konaklama birimi, restoran birimi gibi büyük sermaye 

isteyen yatırımlara gerek duymamaktadır. Büyük konaklama işletmelerine ihtiyaç duyulmaması, 

Kapıdağ’ın doğasına zarar vermeyerek sürdürülebilirliği sağlayacaktır.  

Türkiye’nin bitki örtüsünün yaklaşık yüzde 6’sının bulunduğu Kapıdağ Yarımadası botanik 

turizmi açısından büyük bir potansiyele sahiptir. İlgilileri endemik bitki türlerini gözlemleyip 

inceleyebilecektir. Bu turizm türünün doğayı koruma bilincine sahip turistler tarafından tercih edilecek 

olması yarımadanın doğasının korunmasına fayda sağlayacaktır.  

Halihazırda BANDAK tarafından gerçeleştirilen doğa yürüyüşleri “trekking” ve “hiking” 

potansiyelinin geliştirilebileceğini göstermektedir.  Misya projesinde yer verilen üç rota ile yarımada da 

doğa yürüyüşleri geliştirilebilir. 

Kamp turizmi, yukarıda bahsi geçen turizm çeşitleri gibi doğaya en az zarar veren sürdürülebilir 

turizm çeşitlerinden biridir. Kampçılık faaliyetleri Kapıdağ Yarımada’sında birkaç kamp işletmesi 

tarafıdan gerçekleştirilmektedir. Fakat “glamping” ile kısyaslandığında kamçılık daha az gelir getiren 
bir faaliyettir. Daha lüks bir kamp atmosferi isteyen turistlerin ilgisini çekebilecektir. Kitlesellikten 

uzaklaşmak isteyen ve doğada lüks ile buluşmak isteyenlerin tercih edebileceği bir faaliyettir. Kapıdağ 

yarımadasının bu faaliyete uygun olduğu belirlenmiştir. 

Bu çalışmada Kapıdağ Yarımadası’na en az zarar veren en yüksek sürdürülebilirlik sağlayan 

alternatif turizm çeşitleri önerilmiştir. Bunlar: Agro-tuizm, botanik turizmi, kamp turizmi, doğa 

yürüyüşü ve “glamping”tir. Önerilen bu turizm çeşitlerinin hepsi doğaya karşı duyarlı ve 
sürdürülebilirliği göz önüne almaktadır. Bu alternatif turizm çeşitleri ile sürdürülebilir bölgesel 

kalkınmanın sağlanacağı ön görülmektedir. 
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Kalkınma Bağlamında Tarım Sektörünün Yeri ve Önemi 
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Özet 

Bu çalışmada kalkınma bağlamında tarım sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri; toplumun 
gıda ihtiyacının karşılaması, sanayi sektörüne hammadde temini, tarıma bağlı sanayilere girdi talebi 

oluşturması, dış ticarete katkısı ve ülke istihdamındaki yeri bakımından incelenmiştir. 2018 yılı 

verilerine göre; tarım sektörünün tarımsal GSYİH 216,7 milyar TL olup, ülke GSYİH’daki payı %5,82, 
istihdamdaki payı %18,43’tür. Sektörün ülke ihracatındaki payı %3,58, ithalatındaki payı ise %4,15 

olmuştur. 2009-2018 döneminde ülkenin tarımsal faaliyetleri için kullanmış olduğu girdi üretim ve 

tüketim miktarında önemli artışlar yaşanmıştır. Türkiye’nin kalkınması bağlamında tarım sektörünün 

ülke ekonomisindeki yerinin ve öneminin artırması; tarımsal üretime verilen desteklerin yanında tarım 
sektörüne katkı sağlayan özel ve kamu araştırma kurumları için AR-GE faaliyetlerine ayrılan kaynağın 

artması, birim alana ya da hayvan başına elde edilen verimin artırılması için yeni çeşitlerin geliştirilmesi 
yanında mevcut hayvan ırklarının ıslahına hız verilmesi ile mümkündür.  

Anahtar Kelimeler: Kalkınma, Tarım Sektörü, Ar-Ge Faaliyetleri. 

JEL Kodları: O13, Q1, Q10. 

 

Importance of Agriculture in Terms of Development 

Abstract 

In this study, agricultural development in Turkey’s economy was examined in terms of; food 
need supply, raw material procurement to industries, demand creation of input to agro-industries, 

contribution to foreign trade and to employment. According to 2018 data; agricultural GDP was 216,7 

billion TL, and the proportion of it in Turkey’s total GDP was 5,82%, and the proportion in employment 

was 18,43%. In terms of foreign trade, proportion of agriculture in total export was 3,58%, and it was 
4,15% in total import.  Concordantly, there was an important development in Turkey’s agricultural 

production amount and value. In order to be succeeded in Turkey’s development, it is necessary to 

improve the position of agricultural sector in national economy, increasing the budget for subsidies and 
R&D activities, also breeding new varieties and animal improvements are essential in order to improve 
productivity per unit or per animal. 

Key Words: Development, Agricultural Sector, R&D Activities. 

JEL Codes: O13, Q1, Q10. 
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1.Giriş 

Tarım sektörü, sahip olduğu dezavantajlı özellikleri nedeniyle, dünya genelinde ülkelerin 

gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak farklı politikalarla ve ayrılan kaynaklarla desteklenmektedir. Bunun 

temel nedeni ekonomik yapı içinde tarım sektörünün sistemin ayrılmaz bir parçası olmasıdır. Ülkelere 

göre sayısal değerleri değişmekle birlikte tarım sektörünün ekonomik yapı içindeki yeri; sağlamış 
olduğu katma değer, istihdam, dış ticaret ve ekonominin diğer sektörleriyle olan ilişkisine göre 

değerlendirilmektedir.  

Tarım sektörü birçok sosyo-ekonomik kriter bakımından ülke ekonomilerinde gelişmişlik 
düzeylerine bağlı olarak farklı düzeyde öneme sahiptir.  Türkiye, dünya genelinde tarımsal üretim değeri 

bakımından 7., Avrupa ülkeleri arasında ise 1.sırada yer almaktadır (Acar ve Aytüre, 2010).  

Türkiye’de tarımın ülke ekonomisindeki yerini ortaya koyan farklı nitelikte çalışmalar 
bulunmaktadır. Ege (2011) yapmış olduğu çalışmada Türkiye’de tarım sektörünü; ekonomideki yeri, 

istihdam ve dış ticaret yönünden incelemiştir. Uzundumlu (2012) ise çalışmasında Türkiye’de tarım 

sektörünün son 15 yıldaki değişimi dikkate almış ve tarım sektörünü; toplumun gıda gereksinimini 

sağlaması, sanayi sektörüne hammadde temin etmesi, ihracata olan katkısı ve yarattığı istihdam 
olanakları yönünden değerlendirmiştir. Doğan ve ark. (2015) tarafından yapılan çalışmada tarım 

sektörünün ekonomik kalkınma üzerindeki etkileri ve sektörün içinde bulunduğu sorunlar üzerinde 

durulmuştur. Oruç ve ark. (2016) ise yapmış oldukları araştırmada; üreticilerin tarım sektörünü temel 
bazı makro kriterler bazında ne ölçüde tanıdığı, tarım sektörünü nasıl bir yerde gördüğü ve üretim 

yapmakta olduğu arazilere ne ölçüde değer verdiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Semerci ve Çelik (2019) 

yapmış oldukları çalışmada 2000-2017 dönemi dikkate alınarak tarım sektörünün sektörel bazda 

geçirmiş olduğu değişim alt konular bazında ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

Bu çalışmada kalkınma bağlamında tarım sektörü son 10 yıllık dönem (2009-2018) dikkate 

alınarak; işgücüne katkısı, bitkisel ve hayvansal üretim bakımından üretim ve verime katkısı, tarımsal 

sanayiye katkısı, milli gelire ve dış ticarete olan katkısı olmak üzere beş grupta incelenmiştir (İnan, 
2016).  Çalışmada belirtilen dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal üretimin 

artırılmasına yönelik olarak verilen tarımsal destekler genel olarak, 2018 yılı destekleri ise konularına 

göre incelenmiştir. Çalışma sonunda gerek ülke geneli gerekse kırsal kalkınma bağlamında tarım 

sektörünün ivme kazanabilmesi için önerilerde bulunulmuştur. 

 2.Materyal ve Metot  

Çalışmanın materyalini Türkiye’de ilgili bakanlık birimlerinden alınan resmi veriler 

oluşturmaktadır. Bu çalışmada temel istatistiklerde; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarım ve Orman 
Bakanlığı (TOB), Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM), Hayvansal Üretim Genel Müdürlüğü 

(HAYGEM), Su Ürünleri ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü (BSGM) verilerinden faydalanılmıştır.  

Çalışmada öncelikle Türkiye tarımının genel karakteristiği (tarımsal kimliği) ortaya 
konulmuştur. Bununla birlikte çalışmada tarımın ülke ekonomisindeki yerini ortaya koyabilmek 

amacıyla; Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’sında, istihdamda, dış ticarette tarım sektörünün payı 

son 10 yıl (2009-2018 dönemi) dikkate alınarak verilmiştir. Bunun yanısıra çalışmada tarımın beslenme, 
diğer alt sektörlere katkısı (tarıma dayalı ve tarıma bağlı sanayiler yönünden) ve genel ekonomik yapı 

içinde yarattığı talep ile ülke ekonomisine sağladığı değer de açıklanmıştır. Tarım sektörüne verilen 

destekler 2009-2018 dönemi baz alınarak, konular bazında desteklerin dağılımı ise 2018 yılı dikkate 

alınarak çalışmada verilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler tablo ve grafikler halinde sunulmuş, gerekli 

yorumlarda bulunulmuştur.  

3.Bulgular 

3.1.Türkiye’nin Tarımsal Yapısı ve Üretim Değerleri 

Türkiye’nin tarımsal özelliklerini yansıtan bilgiler Tablo 1’de ayrıntılı olarak yer almaktadır. 

İlgili tabloda bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri üretimine yönelik temel veriler verilmiştir.  
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Tablo 1. Türkiye’nin tarımsal özellikleri (2018) 

Kriter Birim Miktar 

Türkiye’nin Yüzölçümü km2 783.562 

Tarım Alanı ha 23.200.000 

Sulanan Alan ha 5.600.000 

İyi Tarım Uygulanan Üretim Alanı  ha 772.000 

İyi Tarım Uygulanan Üretim Miktarı  ton 8.071.000  

Organik Tarım Yapan Üretici Sayısı adet 79.563 

Organik Üretimi Yapılan Ürün Sayısı adet 213 

Organik Ürün Üretim Yapılan Alan ha 540.000 

Organik Ürün Üretim Miktarı ton 2.371.612 

Toplam Örtü Altı Alan  ha  77.200 

Toplam Örtü Altı Üretim Miktarı  ton 8.071.000 

Mera Alanı ha 11.059.665 

Yem Bitkileri Ekim Alanı ha 2.243.121 

Destekleme Ödemesi TL 14.524.365.000 

Sığır Sayısı  b.baş 17.042.506 

Manda Sayısı b.baş 178.397 

Koyun Sayısı k.baş 35.194.972 

Keçi Sayısı k.baş 10.922.427 

Süt Üretimi  ton  22.120.716 

Kırmızı et üretimi ton 1.118.695 

Yumurta üretimi milyar adet 19,643 

Kanatlı eti üretimi ton 2.156.671 

Arılı Kovan Sayısı adet 8.108.424 

Bal Üretimi ton 107.920 

Yaş Koza Üretimi ton 102 

Su Ürünleri Üretimi (avcılıkla) ton 314.094  
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Su Ürünleri Üretimi (yetiştiricilikle) ton 314.537  

Kaynak: TOB,2018. 2018 Yılı Faaliyet Raporu. (Erişim: 
https://www.tarimorman.gov.tr/SGB/Belgeler/Bakanl%C4%B1k_Faaliyet_Raporlar%C4%B1/2018%20FAAL%C4
%B0YET%20RAPORU.pdf, erişim tarihi:21.10.2019) 

TOB, 2019a. Bitkisel Üretim Verileri-2018. TOB Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, 
(https://www.tarimorman.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BUGEM.pdf, erişim 21.10.2019) 

TOB, 2019b. Hayvancılık Verileri-2018. TOB Hayvancılık Genel Müdürlüğü, (erişim 
https://www.tarimorman.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/HAYGEM.pdf, 21.10.2019) 

TOB, 2019c. Su Ürünleri İstatistikleri. TOB Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü. (erişim 
https://www.tarimorman.gov.tr/BSGM/Belgeler/Icerikler/Su%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Veri%20ve%20D%
C3%B6k%C3%BCmanlar%C4%B1/Su-%C3%9Cr%C3%BCnleri-%C4%B0statistikleri.pdf, 21.10.2019) 

 

Tablo 1’de verilen temel bilgilerin ayrıntıları ilgili bölümlerde verilmiştir. Türkiye’nin toplam 

tarımsal üretim değeri 391,9 milyar TL olup, hayvansal üretimin payı %57,49’dur. Hayvansal üretim 

değerinde hayvan varlığının parasal büyüklüğü de yer almaktadır. 

 3.2.Bitkisel Üretim 

2018 Yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’de 23.200.000 ha alanda tarım yapılmaktadır. Bu alanın 
%66,5’inde tarla bitkileri yapılırken, %15,1’i nadas alanı olarak bırakılmakta, %14,9’unda meyve, 

%3,4’ünde ise sebze üretimi yapılmaktadır. Süs bitkileri üretiminin payı %0,02’dir. Aynı yıl itibariyle 

tarla bitkileri içinde en fazla ekim alanı buğdaya ait olup (7.299.000 ha), 20.000.000 ton üretim 

gerçekleştirilmiştir. Üretim miktarı bakımından bir milyon tonu geçen diğer ürünler şekerpancarı, arpa, 
dane mısır, patates, kütlü pamuk, soğan (kuru) ve ayçiçeğidir.   

2018 yılında yumuşak çekirdeklilerde elma 3.625.960 ton, sert çekirdeklilerde zeytin 1.500.467 
ton, turunçgillerde portakal 1.900.000 ton, sert kabuklularda fındık 515.000 ton, üzümsü meyvelerde 

üzüm 3.933.000 ton ile ilk sırada yer almıştır. Yaş sebze üretiminde domates 12.150.000 ton, karpuz 
4.031.174 ton, hıyar 1.848.273 ton ile ilk 3 sırada yer almıştır.  

2018 yılında ülke genelinde 77.200 ha alanda iyi tarım uygulamalarından yararlanarak 

8.071.000 ton üretimde bulunmuştur. 2018 yılında organik ürün sayısı 213, üretici sayısı 79.563, üretim 

alanı 540.000 ha, doğal toplama alanı 86.885 ha, toplam üretim alanı 626.885 ha ve üretim miktarı ise 
2.371.6612 ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı yıl 77.200 ha kapalı alanda (örtü altı) 8.071.000 ton üretim 
yapılmıştır.  

Hayvansal üretimin vaz geçilmez unsuru olan meralara yönelik yapılan çalışmalarda Mera 

Kanununun çıktığı yıldan (1998) 2018 yılına kadar 11.059.666 ha alanda tespit ve 7.623.730 ha alanda 

ise tahdit çalışması tamamlanmıştır. 2000-2018 yılları arasında 1.589 proje hazırlanarak 944.590 ha 
alanda mera ıslah çalışması uygulanmıştır. Ülkede yem bitkileri ekim alanları 2018 yılında 2.243.121 
ha olarak gerçekleşmiştir (TOB, 2019a).  

 3.3.Hayvansal Üretim 

Türkiye’nin sığır varlığı 2018 yılında 17.042.506 baş, manda varlığı ise 178.397 baş olmak 

üzere toplam büyükbaş hayvan varlığı 17.200.903 baş olarak gerçekleşmiştir. Sığır varlığının %49,40’ı 

kültür, %41,25’i kültür melezi ve %9,351’i yerli popülasyondan oluşmaktadır. Toplam küçükbaş hayvan 

varlığı 46.117.399 baş olup; 35.194.972 başını koyun ve 10.922.427 başını da keçi varlığı oluşturmuştur. 

2018 yılında sağılan hayvan sayısı sığır 6.337.906 baş, koyun 18.819.287 baş, keçi 5.327.166 baş ve 

manda 75.879 baş olmak üzere toplam 30.560.238 baştır.  

Türkiye’nin toplam süt üretimi 2018 yılında 22.120.716 ton olup, 20.036.877 tonunu inek sütü 

oluşturmaktadır. Sığırda süt verimi 3161 lt/baş düzeyine ulaşmıştır. 2018 yılında kesilen büyükbaş sayısı 

https://www.tarimorman.gov.tr/SGB/Belgeler/Bakanl%C4%B1k_Faaliyet_Raporlar%C4%B1/2018%20FAAL%C4%B0YET%20RAPORU.pdf
https://www.tarimorman.gov.tr/SGB/Belgeler/Bakanl%C4%B1k_Faaliyet_Raporlar%C4%B1/2018%20FAAL%C4%B0YET%20RAPORU.pdf
https://www.tarimorman.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BUGEM.pdf
https://www.tarimorman.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/HAYGEM.pdf
https://www.tarimorman.gov.tr/BSGM/Belgeler/Icerikler/Su%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Veri%20ve%20D%C3%B6k%C3%BCmanlar%C4%B1/Su-%C3%9Cr%C3%BCnleri-%C4%B0statistikleri.pdf
https://www.tarimorman.gov.tr/BSGM/Belgeler/Icerikler/Su%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Veri%20ve%20D%C3%B6k%C3%BCmanlar%C4%B1/Su-%C3%9Cr%C3%BCnleri-%C4%B0statistikleri.pdf
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3.428.060 baş, küçükbaş sayısı ise 5.345.930 baş olmuştur. 2018 yılında Türkiye’de 1.118.695 ton 
kırmızı et üretimi gerçekleşmiştir. Bu değerin 1.003.859 tonu sığır, 100.831 tonu koyun, 13.603 tonu 
keçi ve 402 tonu da mandadan elde edilmiştir.  

2018 yılında Türkiye’nin kanatlı verileri şöyledir; işletme sayısı 10.879, kümes sayısı 19.996. 
2018 yılı itibariyle yumurta üretimi 19,6 milyar adet, kanatlı eti üretimi 2.156.671 tondur. 2018 yılında 

ülkede 8.108.424 adet kovanda 107.920 ton bal, 3.987 ton balmumu üretilmiştir. Aynı yıl 693 köyde 
2.210 hanede 6.238 açılan kutudan 94 ton yaş koza üretimi gerçekleştirilmiştir (TOB, 2019b).  

 3.4.Su Ürünleri Üretimi 

TOB Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 2018 yılında avcılıkla 283.955 

ton deniz ve 30.139 içsu olmak üzere toplam 314.139 ton su ürünü, yetiştiricilikle 209.370 ton deniz, 

105.167 ton içsu olmak üzere 314.537 ton su ürünleri üretimi gerçekleşmiştir. 2018 yılında Türkiye’nin 
toplam su ürünleri üretim miktarı 628.631 ton olmuştur (TOB,2019c). 

 3.5.Tarımsal Üretim Değeri 

Türkiye’nin 2018 yılında tarımsal üretim değeri; Bitkisel üretim değeri 158,9 milyar TL, 

hayvansal ürünler üretim değeri 225,3 milyar TL ve su ürünleri üretim değeri 7,7 milyar TL olmak üzere 
toplam 391,9 milyar TL olmuştur (TÜİK,2019a,b).  

Türkiye’nin bitkisel üretim değeri 2018 yılında bir önceki göre bir önceki yıla göre %16,9 artış 

göstererek 158,9 milyar TL olmuştur. Bir önceki yıla göre; tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretim değeri 
%10,4 artarak 61,9 milyar TL, sebze üretim değeri %22,3 artarak 41,4 milyar TL ve meyveler, içecek 
ve baharat bitkileri üretim değeri ise %20,9 artarak 55,5 milyar TL seviyesine ulaşmıştır (Şekil 1).  

 

Şekil 1. Türkiye’nin bitkisel üretim değerleri (2017-2018) 

 

 

 

2018 yılında Türkiye’nin hayvansal üretim değeri 225,3 milyar TL olmuştur. Bunun içinde canlı 
hayvan değeri 146,2 milyar TL’dir (Şekil 2). Hayvansal ürün üretim değeri 2018 yılında bir önceki yıla 

oranla %13,16 artarak 79,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında Türkiye’nin süt üretim değeri 

35 milyar TL, bal üretim değeri yaklaşık 3,7 milyar TL, yumurta üretim değeri 7,5 milyar TL ve kırmızı 
et üretim değeri 32,5 milyar TL olmuştur (Şekil 2).  
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Şekil 2. Türkiye’nin hayvansal üretim değerleri (2017-2018) 

 

Türkiye’nin 2018 yılında avcılık yoluyla 314.094 ton (2.058.628.038 TL) ve yetiştiricilik 
yoluyla 314.537 ton (5.607.280.274 TL) olmak üzere toplam 628.631 ton su ürünleri üretimi karşılığında 

tarımsal üretim değerine toplam 7,665,908,312 TL katkı sağlamıştır (TOB,2019c). 

 

 3.6.Tarım Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri  

Tarımsal üretim faaliyetleri ülke ekonomilerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Tarım 
sektörünün sağlamış olduğu katkı sağlamış olduğu katma değer ile değerlendirilmektedir. Sağlanan 

katma değer temel olarak; tarımsal faaliyetler sonucu ortaya çıkan hâsıla, tarımsal çıktı, dış ticaret, 

istihdam ve diğer sektörlere girdi temini şeklinde ortaya çıkmaktadır. Tarım sektörünün kalkınma 
üzerindeki etkileri ve ülke ekonomisinde sağlamış olduğu katkılar ana başlıklar altında aşağıda özet 
olarak verilmiştir.  

 3.7.Tarımın Gayri Safi Yurtiçi Hasıladaki Payı 

2018 Yılında Türkiye’nin cari fiyatlarla tarımsal GSYH değeri 216.666.387.000 TL, gelişme 
hızı ise %14,52 olmuştur. Türkiye’nin cari fiyatlarla GSYH değeri 3.724.387.936.000 TL, gelişme hızı 

ise %19,73 olmuştur. Tarımın cari fiyatlarla ülke GSYH değerindeki payı ise %5,82’dir. Döviz kuru 

cinsinden ülkenin 2018 yılı GSYH değeri 789.042.990.000 ABD$, tarımsal GSYH ise 43.213.724.000 
ABD$ olmuştur (Tablo 2).  

Tablo 2. Tarım Sektörünün GSYH’daki Payı (%) 

Yıllar GSYİH 

(000 

ABD$) 

GSYİH 

(000 TL) 

Tarım 

(000 

ABD$) 

Tarım 

(000 TL) 

Payı 

(%) 

Döviz Kuru 

(TL/ABD$) 

2009 646.894.531 999.191.848 52.592.510 81.234.274 8,13 1,545 
2010 772.366.615 1.160.013.978 69.714.325 104.703.635 9,03 1,502 

2011 831.691.448 1.394.477.166 68.491.565 114.838.169 8,24 1,677 

2012 871.122.993 1.569.672.115 67.454.047 121.709.079 7,75 1,802 
2013 950.350.602 1.809.713.087 63.914.163 121.709.079 6,73 1,904 

2014 934.855.430 2.044.465.876 61.604.432 134.724.745 6,59 2,187 

2015 861.879.256 2.338.647.494 59.499.609 161.447.917 6,90 2,713 

2016 862.744.000 2.608.525.749 53.414.802 161.304.618 6,18 3,024 
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2017 851.490.804 3.110.650.155 52.209.326 189.193.521 6,08 3,648 

2018 789.042.990 3.724.387.936 43.213.724 216.666.387 5,82 4,720 

Kaynak: TOB,2019. Makro Ekonomik Göstergeler (erişim: https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Makro-Ekonomik-

Gostergeler, erişim tarihi:21.10.2019) 

2009-2018 döneminde tarım sektörünün GSYH değerindeki payı %8,13’ten %5,82 düzeyine 

gerilemiştir. Diğer bir ifade ile belirtilen dönemde tarımsal üretim değeri ABD$ cinsine göre %17,83 

oranında gerilemiştir.  

 3.8.Tarım Sektörünün İstihdamdaki Payı 

2018 Yılı itibariyle Türkiye’de genel işsizlik %10,96 düzeyinde seyretmiştir. Tarım dışı işsizlik 

oranı ise %12,90 olmuştur. Aynı yıl Türkiye’nin toplam işgücü 32.274.000 kişi, toplam istihdam ise 

28.738.000 kişi olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı verilerine göre toplam istihdamda hizmetler sektörünün 

payı %61,82, sanayi sektörünün payı %19,75 ve tarım sektörünün payı da %18,43 (Tablo 3). 

Tablo 3. Tarım sektörünün toplam istihdamdaki payı (%) 

Yıllar Tarım 
(%) 

Sanayi 
(%) 

Hizmetler 
(%) 

Toplam 

(%) 

Toplam 

İstihdam 

(000 kişi) 

2009 23,05 20,27 56,68 100,00 20.615 

2010 23,26 21,11 55,63 100,00 21.858 

2011 23,26 20,81 55,93 100,00 53.266 

2012 22,15 20,48 57,37 100,00 23.937 

2013 21,15 20,74 58,11 100,00 24.601 

2014 21,09 20,50 58,41 100,00 25.933 

2015 20,60 20,03 59,37 100,00 26.621 

2016 19,50 19,47 61,03 100,00 27.205 

2017 19,38 19,10 61,52 100,00 28.189 

2018 18,43 19,75 61,82 100,00 28.738 

Kaynak: TOB, 2019. Temel Ekonomik Göstergeler. (erişim: https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Makro-Ekonomik-

Gostergeler, erişim tarihi: 21.10.2019) 

2009-2018 döneminde tarım sektörünün istihdamdaki payı %20,04 oranında azalma göstermiştir. Aynı 

gerileme 2009-2017 dönemine kadar sanayi sektörü için de geçerlidir. Hizmetler sektörünün aynı 

dönemdeki payı ise %9,07’lik artış göstermiştir.  

 

https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Makro-Ekonomik-Gostergeler
https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Makro-Ekonomik-Gostergeler
https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Makro-Ekonomik-Gostergeler
https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Makro-Ekonomik-Gostergeler
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 3.9.Dış Ticarete Etkisi 

Tarım sektörü ülkelerin ekonomik kalkınmalarına dış ticaret yolu ile döviz girdisinin sağlayarak 

katkı vermektedir. Tarım sektörü aracılığı ile ülkelere döviz girişi üç şekilde sağlanmaktadır. Bunlardan 

birincisi; ülkelerin üretmiş oldukları tarımsal mamulleri ihraç etmek sureti ile döviz girişinin sağlanması, 
ikincisi tarımsal üretim sonucunda ithal ikâmesinin sağlanarak ülke dışına çıkması olası dövizlerin ülke 

içerisinde kalmasının sağlanması, üçüncüsü ise tarıma dayalı sanayileşmenin gelişimi sonucunda, 
hammaddenin yanı sıra, tüketim mallarının da ihracı ile döviz girişinin sağlanmasıdır.  

Türkiye’nin tarım ürünleri dış ticareti Tablo 4’te verilmiştir. İlgili tabloda 2009-2018 yılları arasını 

kapsamaktadır. Tablo genel olarak incelendiğinde Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatının ve ithalatının 
toplamdaki payının yıllar itibariyle sürekli dalgalanma gösterdiğini ortaya koymaktadır.  

Tablo 4. Türkiye’nin tarımsal ürünler dış ticareti (2009-2018) 

Yıllar 

Tarım 

Ürünleri 

İhracatı 
(000 

ABD$) 

Toplam 
İhracat (000 

ABD$) 

Tarımın 

Payı (%) 

Tarım 

Ürünleri 

İthalatı 
(000 

ABD$) 

Toplam 
İthalat (000 

ABD$) 

Tarımın 

Payı (%) 

2009 4.525.770 102.142.613 4,43 4.479.301 140.928.421 3,18 
2010 5.075.263 113.883.219 4,46 6.294.651 185.544.332 3,39 

2011 5.334.024 134.906.869 3,95 8.717.967 240.841.676 3,62 

2012 5.357.485 152.461.737 3,51 7.302.288 236.545.414 3,09 

2013 5.884.579 151.802.637 3,88 7.615.392 251.661.250 3,03 
2014 6.029.749 157.610.158 3,83 8.503.358 242.177.117 3,51 

2015 5.756.596 143.838.871 4,00 7.124.853 207.234.359 3,44 

2016 5.786.740 142.529.584 4,06 6.981.407 198.618.235 3,51 
2017 5.711.280 157.000.247 3,64 8.953.336 233.798.642 3,83 

2018 6.008.095 167.920.613 3,58 9.246.030 223.047.094 4,15 
Kaynak: TÜİK, 2019. Ekonomik Faaliyetlere (ISIC, Rev. 3) Göre İhracat ve İthalat Değerleri TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri. 

İstatistiksel Tablolar ve Dinamik Sorgulama .(erişim: http://tuik.gov.tr/PreTabloArama.do, erişim tarihi 21.10.2019) 
 

2018 yılında Türkiye’nin toplam ihracatı 167.920.613.000 ABD$ olup, tarım, hayvancılık ve balıkçılık 

kolunun ihracatı 5.711.280.000 ABD$ düzeyindedir. Bu ürünlere gıda ürünleri ve içecek sanayi de 

eklendiğinde (11.156.031.000 ABD$) tarım sektörünün toplam ihracat 17.164.126.000 ABD$ 

ulaşmaktadır. 

2018 yılında Türkiye’nin toplam ithalatı 223.047.094.000 ABD$ olup, tarım, hayvancılık ve balıkçılık 

kolunun değeri toplam ithalatı 9.246.030.000 ABD$ düzeyindedir.  Bu ürünlere gıda ürünleri ve içecek 
sanayi de eklendiğinde (4.620.442.000 ABD$) tarım sektörünün toplam ithalatı 13.866.472.000 ABD$ 

ulaşmaktadır. 

Tablo 4 yardımıyla tarımın dış ticaretteki etkisi genel olarak değerlendirildiğinde (gıda sanayi dahil 

olmak üzere); yaklaşık 3,3 milyar ABD$ artı değer oluşturduğu görülmektedir. Ancak gıda sanayi 
dikkate alınmazsa tarım sektörü yaklaşık 3,2 milyar ABD$ negatif özellik göstermektedir. Bu durum 

Türkiye’nin tarım ve hayvancılık ürünlerinde net ithalatçı ülke konumunda olduğunu açıkça ortaya 

koymaktadır.  

 3.10.Tarıma Bağlı Sanayi Üzerine Etkisi 

Üreticiler tarımsal faaliyette bulunabilmek için tarıma bağlı sanayi dalı için girdi talebi 

oluşturmaktadırlar. Çünkü, tarımsal üretimde bulunmak için tohum, gübre, ilaç, mekanizasyon vb. 

nitelikli ve kaliteli girdiye ihtiyaç duyulmaktadır.  

http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=630
file:///C:/Users/Eylem/Desktop/EYLEM/İstatistiksel%20Tablolar%20ve%20Dinamik%20Sorgulama
http://tuik.gov.tr/PreTabloArama.do


3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 
 

337 
 

2018 yılında tohum üretim miktarı 10.000 tonun üzerinde olan ürünler şöyle sıralanmaktadır; 
buğday 426.658 ton, patates 276.390 ton, arpa 151.365 ton, mısır 62.230 ton, ayçiçeği 25.028 ton, 

pamuk 25.141 ton, mercimek 22.0110 ton, nohut 31.990 ton, çeltik 10.565 ton. 

2017 yılında sertifikalandırılan meyve fidanı 101.676.747 adet, asma fidanı 3.826.412 adet, ve 

çilek fidesi 132.866.800 adet olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında Tarımsal üretim için 5.411.881 ton 
kimyevi gübre kullanılmıştır. 2018 yılında 2003 yılına göre gübre fiyatları çeşitler bazında; %21’lik 

Amonyum Sülfatta 4,72 kat, Kalsiyum Amonyum Nitratta 3,86, Ürede 4,89, Diamonyum Fosfatta 5,58 

ve 20.20.0 kompoze gübrede 5,05 kat artış göstermiştir. Mozat fiyatı ise 2002-2018 döneminde 4,32 kat 

artış göstermiştir (TOB,2019b).  

Türkiye’de tarım arazileri toplam yüzölçümün yaklaşık üçte biri kadardır. Yapılan çalışmalara 

göre ekonomik anlamda sulanabilecek 8,5 milyon ha alanın 2011 yılı sonu itibari ile toplam 5,6 milyon 
hektarı sulamaya açılmıştır. Bu miktarın 3,3 milyon ha’lık alan DSİ tarafından inşa edilmiş modern 

sulama şebekesine sahiptir. 1,3 milyon ha alan mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) ve İl 

Özel İdareleri tarafından işletmeye açılmıştır. Ayrıca, yaklaşık 1 milyon ha’lık alanda halk sulaması 

yapılmaktadır. (DSİ, 2017).  

 3.11.Tarım Sektörünün Piyasalar Üzerindeki Genel Etkisi 

Tarım sektörü tarıma dayalı sanayilere hammadde sağlaması yanında tarıma bağlı sanayiler için 

de mal ve hizmetlere talebinde bulunarak genel olarak ekonomiye katkı vermektedir. Bu nedenle tarım 
sektöründe yaşanacak uzun vadeli bir büyüme, sektörler arasındaki alım satım ilişkilerinin de hacmini 

artıracak olması nedeniyle tarım sektörü, ekonomi ile bütünleşerek tarımsal sanayinin de gelişiminde 

önemli bir rol oynayacaktır.  

Tarım sektörü pazara yönelik üretim boyutunun yanında; küçük aile işletmeleri, büyük şirket 
çiftlikleri, kredi ve diğer girdi sağlayan işletmeler, tarımsal mamulleri işleyerek yeni mamul üreten 

işletmeler, taşıma işletmeleri, toptancılar, oteller ve perakendeciler gibi çok sayıda ekonomik birimi de 

içine alan ve bu ekonomik birimlerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır (Ege, 2011). Buna rağmen 
ülkenin tarımsal yapısı içinde küçük tarım işletmelerinin ağırlıkta olması, sermaye yetersizliğine bağlı 

olarak istenilen düzeyde girdi kullanılamaması, teknolojinin uygulama boyutuyla tarımsal üretimin 

içinde yeterince yer almaması gibi nedenlerden dolayı ülkenin gelir dağılımından tarımın aldığı pay 
%6’nın altında, kırsal alanda yaşayan bir üreticinin geliri ise kentlerde yaşayanlara 1/3 seviyesinde 

kalmıştır.  

 3.12.Tarım Sektörüne Verilen Destekler 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik olarak verilen 
destekler Tablo 5’te gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde bir önceki yıla göre artış oranının en yüksek 

olduğu yıl %28,47 ile 2010 yılı olduğu anlaşılmaktadır. 

 

 

Tablo 5. Tarım sektörüne verilen destekler (2009-2018) 

Yıllar Destek Miktarı (TL) Önceki Yıla Göre Artış* (%) 

2009 4.531.000.000 - 

2010 5.821.160.798 28,47 

2011 7.084.000.000 21,69 

2012 7.635.000.000 7,78 
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2013 8.684.000.000 13,74 

2014 9.140.211.000 5,25 

2015 10.003.717.000 9,45 

2016 11.259.645.000 12,55 

2017 12.899.171.000 14,56 

2018 14.524.365.000 12,60 

Kaynak: TOB, Faaliyet Raporları-2009-2018. (Erişim:https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Plan-Program-Ve-Faaliyet-
Raporlari/faaliyet-raporlar%c4%b1, erişim tarihi:22.10.2019) 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılında tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik 

olarak verilen destekler konular bazında Tablo 6’da gösterilmiştir. Tarımsal destekler içinde en fazla 
payı %25,79 ile hayvancılık destekleri almaktadır. Diğer önemli destek unsurları ise fark ödemesi 

destekleri ve alan bazlı tarımsal desteklerdir. Belirtilen bu 3 destek kaleminin toplamdaki payı 

%75,26’dır.  

Tablo 6. Tarımsal desteklerin konularına göre dağılımı 

Destek Konuları (TL) Payı (%) 

Alan Bazlı Tarımsal Destekler  3.561.106.000 24,52 

Fark Ödemesi Destekleri  3.623.511.000 24,95 

Hayvancılık Destekleri  3.745.241.000 25,79 

Tarımsal Sigorta Hizmetleri  1.060.565.000 7,30 

Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler  849.637.000 5,85 

Kırsal Kalkınma Amaçlı Destekler  685.652.000 4,72 

Genç Çiftçi Proje Desteği  502.904.000 3,46 

Kırsal Kalkınma Kurumu (IPARD)  217.653.000 1,50 

Telafi Edici Ödemeler Kapsamındaki Destekler  206.119.000 1,42 

Kırsal Kalkınma Yatırımları (GAP İlleri, sermaye transferi)  71.977.000 0,50 

Toplam 14.524.365.000 100,00 

                Kaynak: TOB, 2019. Faaliyet Raporu, s.122. (erişim: 
https://www.tarimorman.gov.tr/SGB/Belgeler/Bakanl%C4%B1k_Faaliyet_Raporlar%C4%B1/2018%20FAAL%C4
%B0YET%20RAPORU.pdf, erişim tarihi:22.10.2019 

 

 

https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Plan-Program-Ve-Faaliyet-Raporlari/faaliyet-raporlar%c4%b1
https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Plan-Program-Ve-Faaliyet-Raporlari/faaliyet-raporlar%c4%b1
https://www.tarimorman.gov.tr/SGB/Belgeler/Bakanl%C4%B1k_Faaliyet_Raporlar%C4%B1/2018%20FAAL%C4%B0YET%20RAPORU.pdf
https://www.tarimorman.gov.tr/SGB/Belgeler/Bakanl%C4%B1k_Faaliyet_Raporlar%C4%B1/2018%20FAAL%C4%B0YET%20RAPORU.pdf
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             3.13.Tarım Sektörüne Yönelik AR-GE Harcamaları 

Gelişen dünyada ülkelerin gücü üretim faktörlerinin etkinliğini artıran teknolojiye ne kadar 

yenilik kattıklarına bağlıdır. Yenilik kavramının akla ilk getirdiği ise bunun AR-GE sonucu ya da AR-

GE ile mümkün olduğudur. Ülkelerin ekonomik gücünün ve toplumların refahının arttırılabilmesi için 

AR-GE faaliyetlerinde bulunmak bir zorunluluktur (Bayaner, 2016).  

Türkiye’nin 2015 yılında Ar-Ge faaliyetlerine yönelik harcama tutarı 20,6 milyar TL, 

GSYİH’daki payı ise %1,06 olarak gerçekleşmiştir. Ar-Ge harcamaları için de tarım bilimlerinin payı 

ise %4,49 düzeyindedir. Tarıma yönelik olarak TOB tarafından 2010 yılında Ar-Ge desteklerine ayrılan 
kaynak miktarı 5 milyon TL iken, bu değer 2015 yılında 14,5 milyon TL düzeyine çıkmıştır. Elde edilen 

veriler Türkiye’de Ar-Ge harcamalarına ayrılan kaynağın gelişmiş ülkeler seviyesine yükseltilmesi 

yanında tarım bilimleri alanına ayrılan kaynağın da sektörün hak ettiği oranda artırılmasını zorunlu 

kılmaktadır (Kızıltuğ ve Semerci, 2017).  

Türkiye’nin özellikle tarım sektöründe diğer ülkelerle rekabet edebilmesi, ithal teknoloji yerine 

yerli teknoloji üretiminin ve kullanımının artırılması, diğer ülkelere bağımlılığın mümkün olduğunca 

azaltılması ve gıda güvenliğinin sağlanması noktasında AR-GE faaliyetlerine gereken önemi vermek 

durumundadır (TOB, 2017).  

TUİK tarafından hazırlanan “2015 yılı Araştırma Faaliyetleri Araştırma Raporu”na göre; 

yükseköğretimde Ar-Ge için ayrılan kaynakların bilim dallarına göre dağılımına bakıldığında 
8.175.743.784 TL’lik yükseköğretim toplam Ar-Ge kaynağının tarım bilimlerine ilişkin payı % 4,49 ile 

en alt düzeyde yer almaktadır (TÜİK,2015). Bakanlık bünyesinde Ar-Ge faaliyetlerinin düzenlendiği 

tek genel müdürlüğe sahip TOB ise 2015 yılında Ar-Ge destekleri için 14,5 milyon TL kaynak 

kullandırmıştır (TOB, 2017). 

4.Sonuç 

Tarım sektörü üretimin doğasından kaynaklanan şartlar nedeniyle taşımakta olduğu risk ve 

belirsizlikler nedeniyle sanayi ve hizmetler sektörlerden ayrı bir şekilde değerlendirilmektedir. Sektör; 
yapmış olduğu üretim ile ülkenin beslenme ihtiyacını karşılaması yanında, istihdam, milli gelir, dış 

ticaret, tarıma dayalı sanayilere sağlamış olduğu hammadde ve tarıma bağlı sanayilere karşı oluşturmuş 

olduğu talep yönünden ülke ekonomisinin önemli bir sektörü konumundadır.  

Çalışmada kullanılan veriler ülke ekonomisinde tarımın nispi olarak öneminin azaldığını işaret 

etmesine rağmen tarımsal üretim miktarı ve sağlamış olduğu katma değer bakımından mutlak değer 

bakımından önemini korumaya devam etmektedir. Dış satım verileri Türkiye’nin tarım ürünleri 

ithalatının son yıllarda artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte tarımsal üretim ile elde 
edilen gıda ürünleri ülkede yaşayanların beslenme ihtiyacını karşıladığı gibi ülkeye gelen turistlerin ve 

ülkede bulunan mültecilerin beslenme ihtiyacı da karşılanmaktadır.  

Dünya genelinde Ar-Ge harcaması yüksek ülkeler aynı zamanda tarımda gelişmiş ülkeler 
kategorisindedir. Bu ülkelerde tarım ürünlerinde oluşan maliyet, geliştirilen teknolojilerin uygulamaya 

aktarılmasıyla azaltılabilmektedir. Bu durum tarımda gelişmiş ülkelerle yapılan ticarette Türkiye gibi 

gelişmekte olan ülkelerin rekabet gücünü oldukça azaltmaktadır. Türkiye’nin tarımsal üretim 
bağlamında dünyada rekabet gücü yüksek bir konumuna gelebilmesi için tarım sektörüne ayrılan Ar-Ge 

harcamaların mutlaka artırılması gerekmektedir.  

Genelde ülke kalkınmasında özelde ise kırsal kalkınma bağlamında tarımın ülke ekonomisine 

katkısının artan oranda devam edebilmesi ve tarımsal üretimde verimlilik artışının sağlanmasında; AR-
GE faaliyetlerine ayrılan kaynağın artırılması, tarımsal desteklerin birim fiyatlarının reel olarak 

belirlenmesi, tarımsal üretimde teknolojinin daha aktif rol alması (sulu alanların, sertifikalı tohum, fide 

ve fidan kullanımı, tarımsal mücadeleye gereken önemin verilmesi vb.) özel önem arz etmektedir.  
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Türkiye Tarımında Girdi Kullanımı ile Tarım Kaynaklı Sera Gazı Emisyonu İlişkisi: Var 

Analizi Yaklaşımı 

Veli Anıl ÇAKAN
1
 

 
 

Özet 

 

Tarımsal üretim faaliyetleri; insanoğlunun pek çok temel ihtiyacını karşılarken, yanlış 

uygulamalar nedeniyle doğaya ciddi zararlar vermektedir. Tahribatın en aza indirilebilmesi ve gelecek 

nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılabilmesi için toplam emisyon içerisinde önemli bir konuma sahip 
olan tarımsal üretim kaynaklı emisyonların incelenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de 

tarımsal üretim için kullanılan gübre, pestisit ve traktör girdilerine ilişkin veriler ile tarım kaynaklı sera 

gazı emisyonu verileri; kaynak kullanımının çevreye etkilerini incelemek amacıyla VAR modeli 
yardımıyla analiz edilmiştir. Veri seti; FAO, OECD ve TOB istatistiklerinden temin edilen 1990-2017 

yıllarına ilişkin yıllık verilerden oluşturulmuştur. Analiz kapsamında; değişkenlerin durağanlıklarının 

değerlendirilmesi için Dickey-Fuller birim kök testinden, değişkenler arası ilişkileri incelemek amacıyla 
varyans ayrıştırması yönteminden ve etki tepki fonksiyonu grafiklerinden yararlanılmıştır. Çalışma 

sonuçları; gübre kullanımı ile emisyonlar ve pestisit kullanımı arasında granger nedenselliği olduğunu 

ortaya koymaktadır. Varyans ayrıştırma ve etki tepki fonksiyonu grafikleri ise gübre kullanımının tarım 

kaynaklı sera gazı emisyonlarını açıklamadaki önemini gözler önüne sermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Karbon Emisyonu, Tarımsal Girdiler, VAR Analizi 

 

The Relationship of "Agricultural Input Use" and "Greenhouse Gas Emissions From 

Agriculture" In Turkey: Var Analysis Approach 

 

Abstract 

 

Agricultural production activities; while it provides many basic needs of human beings, it causes 
serious damage to nature due to wrong practices. In order to minimize the devastation and leave a livable 

world for future generations, it is important to examine the emissions from agricultural production, 

which have an important position in the total emission. In this study, data on fertilizer, pesticide and 
tractor inputs used for agricultural production and greenhouse gas emission data from agriculture in 

Turkey; for the purpose of investigate the effects of resource use on the environment, it was analyzed 

with the help of VAR model. Data set; It is based on annual data for the years 1990-2017 obtained from 

FAO, OECD and TOB statistics. Within the scope of the analysis; Dickey-Fuller unit root test was used 
to evaluate the stability of the variables, variance decomposition method and effect response function 

graphs were used to examine the relationships between variables. The results of the study; with the use 

of fertilizer reveals that there is Granger Causality between emissions and pesticide use. Variance 
decomposition and impact response function graphs show the importance of fertilizer use in explaining 

agricultural greenhouse gas emissions. 

 

Keywords: Carbon Emission, Agricultural Inputs, VAR Analysis 
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1. Giriş 

Dünyanın geleceğini ve insanoğlunun varlığını tehdit eden en önemli sorunlardan biri, önemli 

ölçüde sera gazı emisyonundan kaynaklanan küresel iklim değişikliğidir. Atmosfere sera gazlarının 

salınımı şeklinde tanımlanabilecek sera gazı emisyonu, insanoğlunun gerçekleştirdiği pek çok ekonomik 
faaliyetten kaynaklanabilmektedir. Son dönemlerde kamuoyu ve uluslararası kuruluşların doğaya 

verilen zararlar konusunda bilinçlenmesi sayesinde, çevresel tahribatın boyutlarını araştırmak ve 

önleyici tedbirler almak için pek çok kuruluş ve örgüt kurulmuştur. Bu örgütlerden Hükümetler Arası 

İklim Değişikliği Paneli (IPCC), karbon salınımı veya sera gazı emisyonu olarak da adlandırılan karbon 
emisyonunun, artmasına neden olan faktörleri belirli sektörlere ayrılarak sınıflandırmıştır. Bu 

sektörlerden;  

• Enerji sektörü; fosil yakıtların yanmasından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını, 

• Endüstri Sektörü; endüstriyel işlemlerden ve ürün kullanımından kaynaklanan sera gazı 

emisyonlarını (sadece üretim işlemlerinden kaynaklanan emisyon değerleri baz alındığı için ve yakıt 

yanmasından kaynaklanmadığı için yanmaz olarak da adlandırılır), 

• Atık sektörü; katı atık bertarafından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını,  

• Tarım sektörü; tarımsal üretim sürecinde ve süreç sonrasında çeşitli kaynaklar tarafından doğaya 

salınan sera gazı emisyonlarını temsil eder. 

IPCC tarafından 2017 yılında yayınlanan rapora göre; 2015 yılı için ülkemizde sera gazı 
emisyonlarının %72’si enerji sektöründen, %13’ü sanayi sektöründen, %12’si tarım sektöründen ve 

%3’ü tarım sektöründen kaynaklanmaktadır. Tarımsal üretim süreçlerinde kullanılan enerjinin, enerji 

sektörü hanesinde kayıt altına alınmasına rağmen, yaratılan toplam emisyonun %12’sinin tarım 

sektöründen kaynaklanıyor olması; sektör için durumun ciddiyetini gözler önüne sermektedir.  

Şekil 1 Sektörele Göre Sera Gazı Emisyonları Dağılımı 

 
               Kaynak: IPCC Ulusal Envanter Raporu, 2017. 
 

Rapora göre tarım sektörü tarafından yaratılan emisyonun, %46,8’i enterik fermantasyondan, 

%39,8’i tarım topraklarında gerçekleşen yanlış uygulamalardan, %11’i ise gübre yönetiminden 

kaynaklanmaktadır. Görülebileceği gibi tarım kaynaklı emisyonların önemli bir kısmı hayvancılık 
faaliyetlerinden kaynaklanmakta ancak göz ardı edilemeyecek bir bölümü de bitkisel üretimden 

kaynaklanmaktadır.  
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Şekil 2 Tarım Sektöründen Kaynaklanan Sera Gazı Emisyon Dağılımları 

 
                Kaynak: IPCC Ulusal Envanter Raporu, 2017. 

 

Tarım sektörü; ülke nüfusunun önemli bir bölümünü istihdam etmekte, beslenme için gerekli 
zorunlu gıdaları üretmekte, diğer sektörlere girdiler sağlamakta ve yarattığı değer ile ulusal gelirin 

önemli bir kısmını oluşturmaktadır (Doğan, 2009). Çalışmada, ifade edilen özellikleri nedeniyle Türkiye 

için büyük öneme sahip tarım sektörünün temel girdileri olan gübre, pestisit ve traktör sayısı 
değişkenlerinin tarım kaynaklı sera gazı emisyonu ile ilişkisi; VAR modeli oluşturularak analiz 

edilmiştir. Ekonomiye sunduğu katkılarla kalkınma için büyük önem taşıyan tarım sektörünün; çevreye 

hangi girdiler yoluyla nasıl etkilediğinin tespitini yapmak amaçlanmıştır.  

2. Materyal Metot 

Bu çalışmada; OECD, FAO ve tarım bakanlığı istatistiklerinden elde edilen 1990-2017 yıllarına 

ait gübre (ton), pestisit (ton), traktör sayısı ve tarım kaynaklı sera gazı emisyonu (ton CO2 eşdeğeri)  

verileri çalışmanın birincil kaynaklarını; ulusal ve uluslararası yayınlar çalışmanın ikincil kaynaklarını 
oluşturmaktadır. Veriler Oluşturulan VAR modeli yardımıyla analiz edilmiştir. Analiz için Eviews 10 

paket programı kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenler Tablo 1’de tanımlanmıştır. 

Tablo 3 Değişkenlerin Tanımlanması 

Değişkenler Açıklama Kaynak 

temis Tarımsal üretim kaynaklı sera 

gazı emisyonları 

(OECD, 2019) 

gub Tarımsal üretim faaliyetlerinde 

kullanılan kimyevi gübreler 

(Tarım ve Orman Bakanlığı, 

2019) 

pest Tarımsal üretimde kullanılan 

pestisitler 

(FAO, 2019) 

truck Traktör sayısı (TÜİK, 2019) 

 

Durağanlık koşulunun sağlanmasının ardından VAR modeli oluşturulmuş; seriler arası ilişkileri 

ortaya koymak adına Granger nedensellik analizi, varyans ayrıştırması ve etki tepki grafiklerinden 

yararlanılmıştır. Analizleri gerçekleştirmek için Eviews 10 uygulamasından yararlanılmıştır.  
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3. Bulgular 

3.1. Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök Testi Sonuçları 

VAR analizinin tutarlı sonuçlar verebilmesi için serilerinin durağan olması büyük önem taşır. Bir 

serinin kovaryansı, ortalaması ve varyansının zaman içerisinde değişmediği durumda durağanlık koşulu 

sağlanır (Katı, 2014). Serinin durağanlığının sınanması için kullanılan pek çok test bulunmaktadır. Bu 

testlerden biri Dickey ve Fuller (1979) tarafından geliştirilen ADF testidir. Çalışmada logaritması 

alınmış veriler, ADF testinden yararlanılarak sınanmış, elde edilen sonuçlara tablo 2’de yer verilmiştir.  

Tablo 4 Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök Testi Sonuçları 

 Düzey Bir Fark 

 Sabitli model Sabitli ve Trendli 

model 

Sabitli model Sabitli ve Trendli 

model 

ltemis 0.880112 -0.220510 -3.281936** -4.124304** 

lgub -2.790698* -3.865639** -5.778851*** -5.836178*** 

lpest -0.424391 -6.139082*** -10.77570*** -10.68751*** 

ltruck -1.309736 -2.331560 -3.338740** -3.448016* 

t-istatistik değerlerine; P<0.01 ise ***, 0.01<P<0.05 ise **, 0.05<P<0.1 ise * konulmuştur. 

Görüldüğü gibi lgub değişkeni dışındaki tüm değişkenler, düzey değerlerinde birim kök 

içermektedir. Bu nedenle durağanlık koşulunu sağlamak amacıyla ltemis, lpest ve ltruck değişkenlerinin 

birinci farkları alınmış; bu halleriyle değişkenlerin hem sabitli modelde hem de sabitli ve trendli 

modelde durağan olduğu gözlemlenmiştir.  

VAR modeli tahmini gerçekleştirilmeden önce uygun gecikme uzunluğu belirlenmiştir. Bu amaçla 

aşağıdaki analizlerden yararlanılmıştır. 

 

Tablo 5 Uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi 
 

 

Tablo 3’de görülebileceği gibi son kestirim hatası (FBE) 1. gecikmenin; Schwarz bilgi kriteri 

(SC) 0. gecikmenin; Akaike bilgi kriteri (AIC) ve Hannan-Quinn (HQ) bilgi kriteri ise 4. gecikmenin en 

uygun gecikme uzunluğu olduğunu tahmin etmiştir. Değişkenlerin gecikme uzunluklarının 

arttırılmasıyla oluşabilecek otokorelasyon sorununun giderilebileceği ve tutarlı gecikme uzunluğunu 

 Gecikme LogL FPE AIC SC HQ 

0  127.1096  2.64e-10 -10.70518  -10.50770* -10.65551 

1  149.5246   1.55e-10* -11.26301 -10.27562 -11.01468 

2  159.8610  2.94e-10 -10.77052 -8.993224 -10.32353 

3  173.8826  5.35e-10 -10.59849 -8.031284 -9.952844 

4  209.3499  2.88e-10  -12.29130* -8.934184  -11.44699* 
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belirlemede HQ kriterinin önemi dikkate alınarak 4. dönem gecikme, uygun gecikme uzunluğu olarak 

belirlenmiştir (Lüktepohl, 1993; Tarı ve Bozkurt, 2006; Bayramoğlu ve Yurtkur, 2015).   

VAR modelinin temel istikrar koşulu olan AR polinom ters köklerinin birim çemberin içerisinde 

yer alması koşulunun sınanmasına grafik 3’de yer verilmiştir. 

Şekil 3 İstikrar Grafiği 

 
 

Görülebileceği gibi AR polinom ters kökleri çemberin içerisindedir, istikrar koşulu sağlanmıştır. 

Oluşturulan VAR modelinin sonuçları granger nedensellik testi, varyans ayrıştırması ve etki tepki 

fonksiyonları grafikleriyle yorumlanmıştır. 

3.2. Granger Nedensellik Testi Sonuçları  

Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi granger nedensellik testi yardımıyla belirlenerek, tablo 

4’de gösterilmiştir. Sonuçlara göre “gübre kullanımının, tarım kaynaklı sera gazı emisyonlarının granger 
nedeni değildir” hipotezi; “Tarım kaynaklı sera gazı emisyonları pestisit kullanımının granger nedeni 

değildir” hipotezi ve  “gübre kullanımı pestisit kullanımının granger nedeni değildir” hipotezi 

reddedilmiştir. 

Tablo 6 Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

BOŞ HİPOTEZLER Ki-Kare  Olasılık  

Gübre kullanımı tarım kaynaklı emisyonların granger nedeni değildir. 8.768302 0.0672 

Tarım kaynaklı emisyonlar pestisit kullanımının granger nedeni 

değildir. 

14.90812 0.0049 

Gübre kullanımı pestisit kullanımının granger nedeni değildir. 7.980749 0.0923 

Traktör sayısı gübre kullanımının granger nedeni değildir. 6.149035 0.1883 

 

Değişkenler arasındaki granger nedenselliği ilişkisine grafik 4’de yer verilmiştir.                                                   
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Şekil 4 Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

 
 

3.3. Varyans Ayrıştırması  

Varyans ayrıştırması, kullanılan değişkenlerde meydana gelecek bir değişimin yüzde kaçının 

kendisinden, yüzde kaçının diğer değişkenlerden kaynaklandığına dair bilgiler verir (Barışık ve 

Kesikoğlu, 2006). Her bir rassal şokun, gelecek dönemler için öngörünün hata varyansına etkisine dair 

bilgiler sunan varyans ayrıştırması, sistemin dinamik yapısına ilişkin bilgiler edinilmesini sağlar 

(Özçelik vd., 2010). Çalışma kapsamında temis değişkeni için varyans ayrıştırma analizi yapılmış 

sonuçlara tablo 5’de yer verilmiştir.  

 

Tablo 7 Varyans Ayrıştırması Sonuçları 

TARIM KAYNAKLI SERA GAZI EMİSYONLARI DEĞİŞKENİ İÇİN VARYANS AYRIŞTIRMA 

ANALİZİ  

 PERİYOT S.E. DLTEMIS DLPEST DLGUB DLTRUCK 

 1 0.047333 100.0000 0.000000 0.000000 0.000000 

 2 0.058341 86.98375 0.065115 12.91847 0.032665 

 3 0.061960 78.16815 10.10358 11.56423 0.164044 

 4 0.065422 70.31969 17.34792 10.45771 1.874679 

 5 0.071151 59.45157 22.12742 12.53705 5.883961 

 6 0.076628 51.70864 23.43051 12.56253 12.29831 

 7 0.080466 47.60036 21.40178 19.80559 11.19228 

 8 0.081900 46.25456 20.66364 21.97028 11.11152 

 9 0.083091 47.61543 20.11251 21.35889 10.91318 

 10 0.083894 46.79456 19.77129 22.71908 10.71507 

 

Varyans ayrıştırma analizi sonuçlarına göre, tarım kaynaklı sera gazı emisyonlarında meydana 

gelecek bir gelişme 1. dönemde kendisinden kaynaklanmaktadır. İlerleyen dönemlerde sırasıyla gübre 

kullanımı, pestisit kullanımı ve traktör sayısı değişkenleri; tarım kaynaklı sera gazı emisyonları üzerinde 

etkili olmaya başlamıştır. 10. döneme bakıldığında; temis değişkeninde kaynaklanan bir birimlik bir 
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değişme sırasıyla %22.71 gub değişkeninden, %19.77 pest değişkeninden ve %10.71 truck 
değişkeninden kaynaklandığı gözlemlenebilir. Sonuçlar genel hatlarıyla değerlendirildiğinde varyans 

ayrıştırması sonuçlarının granger nedensellik analizi sonuçlarıyla uyumlu olduğu ifade edilebilir.  

3.4. Etki Tepki Fonksiyonları Grafiği 

Bir değişkenin kendisinde veya diğer değişkenlerin hata terimlerinde meydana gelen şokların 
yaratacağı etkiye, değişkenin verdiği tepki; etki-tepki fonksiyonları grafikleriyle açıklanabilmektedir. 

Değişkenlerin simetrik ilişkilerine dair önemli ipuçları veren etki-tepki fonksiyonları bu çalışmada, 

değişkenler arası sıralamaları dikkate almaksızın analizin gerçekleştirilmesini sağlayan genelleştirilmiş 
etkiler (generalized impluses)   tekniği yardımıyla analiz edilmiş; sonuçlara grafik 5, 6, 7, 8, 9 ve 10’da 

yer verilmiştir.  

 

                                

Grafik 5, 6 ve 7’de DLPEST, DLGUB ve DLTRUCK değişkenlerinin, DLTEMİS değişkeninde 
meydana gelen bir şoka verecekleri tepki incelenmiştir. Sonuçlara göre; DLPEST değişkeni meydana 

gelen şoka 1. Dönemde negatif yönlü bir tepki vermiş, ikinci ve üçüncü dönemlerde ise pozitif yönlü 

bir tepki vermiştir. DLGUB değişkeni meydana gelen şoka birinci ve ikinci dönemlerde pozitif yönlü 
bir tepki vermiş, ilerleyen dönemlerde dalgalı bir seyir izleyerek onuncu dönemde pozitif yönlü bir tepki 

vermiştir. DLTRUCK değişkeni verilen şoka, üçüncü döneme kadar pozitif yönlü bir tepki vermiş, 

ilerleyen dönemlerde ise istikrarlı bir hale gelmiştir.  
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Grafik 8, 9 ve 10’da DLTEMİS değişkeninin, DLPEST DLGUB ve DLTRUCK değişkenlerinde 

meydana gelen bir şoka vereceği tepkiler incelenmiştir. DLTEMİS değişkeni; DLGUB değişkeninde 
meydana gelen bir şoka ikinci döneme kadar pozitif yönlü bir tepki vermiş, tepkiler ilerleyen 

dönemlerde dalgalı seyirler izlemiştir; DLPEST değişkeninde gerçekleşen bir şoka ise yedinci döneme 

kadar negatif yönlü tepkiler vermiş, ilerleyen dönemlerde tepkiler kaybolmuştur; DLTRUCK 
değişkeninde meydana gelen bir şoka ise ilk dönem ve son dönem dışında negatif yönlü tepkiler 

verilmiştir. 

4. Sonuç 

Sera gazı emisyonları, küresel iklim değişikliği gibi pek çok doğal problemin temel nedenleri 

arasında yer almaktadır. Sera gazı emisyonlarının kaynaklarına bakıldığında; 2015 yılı için toplam 

emisyonun 340 MtCO2 eşdeğeri (%72) enerjiden, 61 MtCO2 eşdeğeri (%13) endüstriyel proseslerden, 

57 MtCO2 eşdeğeri (%12) tarımdan, 17 MtCO2 eşdeğeri (%3) atıktan kaynaklandığı görülmektedir 
(IPCC, 2017). Çalışmada sera gazı emisyonu kaynaklarında önemli bir konuma sahip olan tarım sektörü 

ele alınarak; seçilen tarımsal girdilerin (gübre kullanımı, pestisit kullanımı ve traktör sayısı), tarım 

kaynaklı sera gazı emisyonlarına etkileri VAR modeli yardımıyla incelenmiştir. Analiz sonuçları; 
kimyasal gübre kullanımıyla emisyon miktarı ve pestisit kullanımı arasında tek yönlü granger 

nedenselliği olduğunu ortaya koymuştur. Varyans ayrıştırması ve etki tepki fonksiyonları 

değerlendirildiğinde; tarım kaynaklı sera gazı emisyonları üzerinde en büyük etki kimyasal gübre 

kullanımı değişkeni tarafından yaratılmaktadır. Elde edilen sonuçlar bu haliyle IPCC raporları ve 
literatürde ki çalışmalar la paralellik göstermektedir. Gübre kullanımı, emisyon yaratıcı bir girdidir 

ancak tarımsal üretimin de vazgeçilmezidir. Bu nedenle emisyon üzerinde daha düşük etkiler yaratacak 

gübrelerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar arttırılmalı ve üreticiler gereğinden fazla gübre 

kullanmama konusunda bilinçlendirilmelidir.   
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Türkiye’ de Tarım Sigortaları ve Devlet Desteği 

 

Könül HÜSEYNOVA 

 

Özet  

Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ekonomide tarım sektörüne belirli ölçülerde 
önem verilmekte ve korunmaktadır. Tarım sektörü önemli bir sektör olmasına karşın tamamen doğal 

koşullara bağlı olduğu için diğer sektörlere nazaran daha fazla risk ve belirsizliklerle karşılaşmaktadır. 

Bu nedenle tarım üstü açık fabrika olarak nitelendirilmektedir. Böyle bir durumda ortaya çıkan risklerin 
karşılıklı paylaşılması nedeniyle tarım sigortaları ortaya çıkmıştır. 2005 yılında çıkarılan 5363 sayılı 

Tarım Sigortası kanunu ile İspanya’ da uygulanan modelden esinlenerek, Türkiye de tarım sigortası 

havuzu oluşturulmuş ve devlet destekli tarım sigortası uygulaması başlatılmıştır. Devletin, çiftçiyi teşvik 

etmek üzere kurduğu havuz sistemi, yalnızca çiftçiye fayda sağlamamakta, aynı zamanda devletin 
üzerindeki doğal afetler sonucunda ortaya çıkan hasarları tazmin etme yükünü de azaltacaktır. 

Çalışmada, doğal risklerin tarım sektörü ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin, risk yönetim 

sistemlerinin geliştirilmesi ve risklerin küresel pazara transfer edilmesi ile zararların hafifletilebileceği, 
bu yöntemlerle tarım kesiminin gelir istikrarının sağlanabileceği, dolaysıyla tarım sektörünün ülke 
ekonomisine katkısının artırılabileceği ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Tarım Sigortaları, Tarım sigortaları havuzu, TARSİM 

Jel Kodları: Q1, Q18, Q1 

 

Agricultural İnsurance and Government Support in Turkey 

Abstract 

Today, in many developed and developing economies, agriculture sector is given importance 

and protection to a certain extent. Although the agricultural sector is an important sector, it faces more 

risks and uncertainties than other sectors because it is completely dependent on natural conditions. For 
this reason, agriculture is considered as an open-top factory.  In this case, agricultural insurance has 

emerged due to the mutual sharing of the risks arising. 5363 issued by the Agricultural Insurance Act in 

2005, Spain 'inspired by the model that has been applied, formed in Turkey in agricultural insurance 

pool and state-sponsored agricultural insurance scheme has been launched. The pond system established 
by the state to encourage farmers will not only benefit the farmer, but will also reduce the burden of 

compensating the damages caused by natural disasters. In this study, it has been revealed that the 

negative effects of natural risks on the agricultural sector and the economy can be mitigated by the 
development of risk management systems and transfer of risks to the global market. 

Key Words: Agricultural Insurance, Agricultural Insurance Pool, TARSİM 

Jel codes: Q1, Q18, 
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1.Giriş 

Tarım sektörü, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan çoğu ülkelerin ekonomik hayatında önemli bir 

yere sahiptir. Yüzyıllardır ekonomik açıdan ülkelerin ticaretinde, toplumun üretim ve tüketiminde önemli 

rolü üstlenmiştir. Ülke nüfusunun beslenmesi için gerekli olan gıda maddelerini ve sanayi sektörünün 
hammadde ihtiyacını karşılaması açısından tarım sektörü stratejik ve vazgeçilmezdir. Ayrıca milli gelire ve 

istihdama da katkı sağlamaktadır. Önemleri saymakla bitmeyen tarım sektörü, önemli bir sektör olmasına 

karşın tamamen doğal koşullara bağlı olduğu için diğer sektörlere nazaran daha fazla risk ve belirsizliklerle 

karşılaşmaktadır. Bu nedenle tarım üstü açık fabrika olarak nitelendirilmektedir. 

 Türkiye müsait iklim koşulları, kırsal alanları ve tabii kaynakları nedeniyle geçmişten bu yana tarım 

sektöründe ihracat konusunda başarılı olmuştur. Ancak giderek tarım sektörünün milli gelire katkısı 
gerileyerek üretim ve istihdamı azalmış, ekonomik açıdan düşüşe geçmiştir. Tarım sektörünün gelişmesini 

sağlamak amacıyla devlet tarafından teşvik ve destek programları uygulamaya konulmuştur. 

Ülke nüfusunun yaklaşık %41,5- i kırsal kesimde yaşamakta ve nüfusun neredeyse tamamı geçimini 

tarımsal faaliyetten karşılamaktadır. Türkiye tarımsal üretimin doğal risklere karşı açık olduğu bir ülkedir. 
Tarımsal üretim gerçekleşirken üreticiler günümüzün gelişmiş teknolojilerine karşın önlenmesi mümkün 

olmayan pek çok risk ile karşılaşmaktalar. Bu yüzden gelir düzeyi düşük olan çiftçiler ürün ve gelir kaybı 

yaşamaktadır.  Tarım sektörünün desteklenmeye muhtaç olması gerçeği ile pek çok ülke çeşitli destekleme 
ve koruma tedbirleri uygulamaktadır.  Devlet tarafından sağlanan destekler, üreticiyi ve yeni yatırımcıları 

teşvik etmekle birlikte, istihdam açısından da önem kazanmıştır. Fakat devletin tarıma verdiği desteğin 

zayıf olması ve doğal afet ortaya çıktıktan sonraki zarar tazminin de yetersiz kalması, üreticinin doğal 
süreçlerle baş etmesine fırsat vermemektedir. Böyle bir durumda ortaya çıkan risklerin karşılıklı 

paylaşılması nedeniyle tarım sigortaları oluşmuştur. Dünyada ilk tarım sigortası türü dolu sigortaları 

olmuştur. Dolu sigortaları küçük çaplı alanları etkilediği için sigorta şirketleri tek başına riskleri karşılaya 

bilmekte ve çiftçiler de küçük prim tutarını ödeye bilmektelerdi. Ancak, felaket boyutunda don, sel, 
kuraklık, yangın gibi büyük hasarlarla sonuçlanan risklerin primleri yüksekti. Sigorta şirketleri ve onları 

sigorta eden reasürans şirketlerinin devlet yardımı olmadan tek başına bu hasarları üstlenmeleri mümkün 

olmamaktaydı. Bu nedenle birçok ülkede çiftçinin sigorta yaptıra bilmesi için devlet sigorta priminin bir 

kısmını karşılamaktadır.  

Türkiye de tarım sigortaları 1957 yılında başlatılmış olsa da, çiftçinin gelir düzeyinin düşük olması ve 

tarım sigortaları için bir devlet politikasının oluşmamış olması tarım sigortalarının gelişmesini 

engellemiştir. 14.06.2005 yılında çıkarılan 5363 sayılı Tarım Sigortası Kanunu ile Türkiye de tarım 
sigortası havuzu kurulmuş ve devlet destekli tarım sigortası uygulaması başlatılmıştır. Bu döneme kadar 

devletin tarım sigortalarına desteği olmamıştır. Doğal afetlere karşı geliştirilen ‘’Devlet Destekli’’ sigorta 

sistemi çiftçinin prim yükünü veya hasarlarını devletçe sübvanse ederek, çiftçinin teknik olarak hiçbir 
şekilde önleyemeyeceği, ürünün tamamını kaybedeceği risklere karşı onu destekleyerek üretimin devamını 

ve çiftçinin refahını sağlamaktadır.  

Çalışmada, doğal risklerin tarım sektörü ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin, risk yönetim 
sistemlerinin geliştirilmesi ve risklerin küresel pazara transfer edilmesi ile zararların hafifletilebileceği, bu 

yöntemlerle tarım kesiminin gelir istikrarının sağlanabileceği, dolaysıyla tarım sektörünün ülke 

ekonomisine katkısının artırılabileceği ortaya konulmuştur. İkinci bölümde Tarım sektörünün Türkiye’ de 

yeri ve önemi, Tarım sigortaları ve türleri ele alınmış, tarımsal üretimin Türkiye’ in milli geliri içerisindeki 
payı 2009-2019 yılları itibari ile değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde Türkiye’ de devlet destekli tarım 

sigortaları ve Devletin sağlayacağı yardımların kapsamı konusu işlenmiştir. Son olarak sonuç kısmında 

önemli sonuçlar belirtilmiş, konu ile ilgili kitaplar, tezler, makaleler ve güvenilir internet sitelerinden 

yararlanılmıştır. 
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2. İkinici Bölüm 

Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren tarım sektörü ülkemizin sosyal ve ekonomik yönden gelişmesinde 

önemli yere sahip olmuştur ve bu önemini günümüze kadar sürdürmektedir. Tarım sektörü ülkemizin 

müsait iklim koşulları, tabii kaynakları nedeniyle ve bazı ürünleri açısından diğer ülkelere nazaran rekabet 

üstünlüğümüzün olduğu sektörlerdendir. Tarım sektörünün önemi ve desteklenme gereği:  

 Ülke nüfusunun beslenmesini sağlaması,  

 Milli gelire ve istihdama katkı sağlaması,  

 Sanayi sektörünün hammadde ihtiyacını karşılaması,  
 Sanayiye sermaye aktarması, 

 İhracata doğrudan ve dolaylı katkıda bulunması, 

Milli ekonomiye olan yukarıda belirtilen katkıları yanında tarım sektörü: 

 Stratejik bir silah olan gıda ürünlerini üretmesi,  

 Giyinme, 

 Beslenme, 

 Sağlıklı çevrenin oluşması ve korunması, 
 Ekolojik dengenin kurulması ve sürdürebilirliği gibi nedenlerden dolayı tüm ülke halkını 

ilgilendirmesi son derece önemli ve etkili bir sektördür.  

Tarımsal üretim doğa koşullarına bağlı olduğu için risk ve belirsizlik yüksektir. Tarımsal ürünlerin 
arz ve talep esneklikleri düşüktür. Bu ürünlerin arzında ya da talebinde artış ya da azalış şeklindeki küçük 

bir değişiklik, fiyatlarında büyük dalgalanmalara neden olmaktadır. Tarımsal üretim dönemleri diğer 

sektörlere kıyasla daha uzundur ve belirli zamanlarda yoğunlaşmaktadır. Tarımsal üretim zaman aldığı için 

sermaye üretim hızı düşük kalmaktadır. Diğer sektörlere göre kullanılan birim kaynak başına getirisi çok 
düşüktür. Tarımsal ürünlerin depolanması ve muhafazası ancak belirli koşullarda yapılabilmektedir. Tarım, 

toplumun beslenmesi için stratejik öneme sahiptir. Bu nedenlerden dolayı tarım sektörünün ülkelerce 

desteklenmesi önem arz etmektedir. Dünya nüfusunun ve dolaysıyla beslenme ihtiyacının hızla artması 
tarım sektörünün önemini her geçen gün artırmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarımsal 

üretim büyük ölçüde doğa koşullarına bağlı, risk ve belirsizliği oldukça yüksek bir ekonomik faaliyettir. 

Bu özelliğinden dolayı tüm ülkeler tarıma özel ilgi göstererek tarım politikalarını belirlemişlerdir. Özellikle 
Gelişmiş ülkeler gıda güvencelerini garanti altına almak için tarım sektörünü öncelikli sektörler arasına 

alarak bu sektörü desteklemiş ve hiç bir zaman kendi insanlarının beslenmesini başka ülkelerin inisiyatifine 

bırakmamışlardır. Bundan dolayı gelişmiş ülkelerin tamamının tarımı gelişmiştir. Diğer bir anlatımla tarımı 

gelişmemiş kalkınmış ülke yoktur. Tarım sektörü önemini ekonomide hala korumakla birlikte, tarım kesimi 
modernleştikçe, işletmelerin bir kısmını kaybetmekte, aktif nüfusunu kaçırmakta, Gayri Safi Milli 

Hasıla(GSMH) içindeki payı ise azalmaktadır.  

Tablo 1:2009-2019 Yılları Arasında Tarımsal Üretimin Gsmh İçinde’ ki Payı (%) 

                            YILLAR                       GSMH(%) 

  2009                           8,1 

  2010                           9,0 

  2011                           8,2 

  2012                           7,8 

  2013                            6,7 

  2014                           6,6 
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  2015                           6,9 

  2016                           6,2 

  2017                           6,1 

  2018                           5,8 

  2019(6 aylık)                           3,7 

     Kaynak: tarimorman.gov.tr 

Tabloda Türkiye’ in Milli gelir içerisindeki payı 2009-2019 yılları itibariyle verilmiştir ve yıllar 
içerisindeki pay oranının gittikçe düşüş gösterdiği görülmektedir. 

Ülke nüfusunun yaklaşık % 41,5- i kırsal kesimde yaşamakta ve nüfusun neredeyse tamamı geçimini 

tarımsal faaliyetten sağlamaktadır. Türkiye tarımsal üretimin doğal risklere karşı açık olduğu bir ülkedir. 
Devletin tarıma verdiği mali tekniki desteğin zayıf olması ve doğal afet ortaya çıktıktan sonraki zarar 

tazmininin de yetersiz kalması tarımcının doğal süreçlerle baş etmesine fırsat vermemektedir. Tarımsal 

üretim gerçekleşirken, önlenmesi mümkün olmayan pek çok risk ile karşılaşılmakta ve bu yüzden gelir 

düzeyi düşük olan çiftçiler ürün ve gelir kaybı yaşamaktadır. Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde çiftçinin ve üreticinin bu risk ve belirsizliklere karşı korunması için en etkili güvence sistemi 

olan tarım sigortaları görülmektedir. Tarım sigortaları: hasılatı tamamlanmış veya tamamlanmamış her 

tür mahsulü ve evcil hayvanları doğal afetlere, hastalıklara karşı sigorta kapsamına alarak teminat 
sağlayan sigortalardır. Başlıca tarım sigortaları türleri:  

 Bitkisel ürün sigortası 
 Hayvan hayat sigortası 

 Su ürünleri  sigortası 
 Sera sigortası 

Bitkisel ürün sigortası- Bu sigorta tarla ürünleri, sebzeler, meyveleri dolu, fırtına, hortum, yangın, 

heyelan ve deprem ile sel, su baskını risklerinin neden olduğu kalite kaybına karşı sigortalamaktadır. 

Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştire bilmesi için ilk önce ürünlerini Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS’ e) 
kayıt ettirmeli ve her yıl sigorta yaptırdığı yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair kayıtlarını güncellemiş 

olması gerekmektedir. ÇKS kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olan çiftçi daha sonra ürününü 

sigortalatmak için Tarım sigortaları Havuzuna (TARSİM’ e) üye sigorta şirketine veya acentesine 
başvurur. Sigorta şirketi çiftçinin TARSİM kayıtlarını sorgular ve bunun doğrultusunda Devlet destekli 

bitkisel ürün sigortası genel şartları ile tarife ve talimatlara uygun olarak acente sistemde poliçeyi 

oluşturur. Prim ödemesi- Bitkisel ürün sigortasında, poliçede yazılı primin %50’ si Devlet tarafından 

karşılanır. Meyve ürünlerinde, dolu paket teminatına ek olarak don teminatı alınmış ise sadece don 
teminatında primin 2/3’ü devlet tarafından karşılanır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin % 15’ i 

peşin alınır; kalan prim tutarı da en geç poliçe bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde tahsil 
edilir.(tarsim.gov.tr)  

Hayvan hayat sigortası- Çeşitli hayvan hastalıkları, her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve 

böcek sokması, yem’ e bağlı zehirlenmeler, her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, yangın veya 
infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu kesimleri yavru atma ve yavru ölümü sonucu 

sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararlar tarife ve talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır. 

Hayvan hayat sigortasının uygulanmasının önemli nedenlerinden biri; işletmelerin hayvanları dar 

bölgelerde beslemelerinden dolayı hayvanlarını kontrol edebilmeleri, beslenme koşullarındaki ihmalleri 
görmeleri ve oluşacak risklerin azaltılabilmesidir. Geniş bölgelerde faaliyette bulunan çiftçilerde ise bu 

sorunu çözebilmek için, aynı cinste bulunan bütün hayvanların sigorta şirketine zorunlu kaydı 
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yapılmakta ve sigortalı hayvanların kolayca tanınabilmesi için, kulaklarına plaka takılmakta, poliçe 
numaraları da plaka üzerinde belirtilmektedir. Hayvan hayat sigortalarında sübjektif risk tam olarak 

önlenemediği için sigortalı hayvanlarının değerinin tamamı tazmin edilmez. Çeşitli ülkelerin sigorta 

uygulamalarında sigorta bedelinin sadece %50-80 kadarının tazmin edildiği bilinmektedir. Hayvan 

hayat sigortasında, poliçede yazılı primin %50’ si Devlet tarafından karşılanır. Sigortalı tarafından 
ödenecek primin ise %25’ i peşin alınır, kalan prim tutarı da 5 taksitle tahsil edilir.  

Su ürünleri sigortası- Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerinin Genel şartlarda yazılı 
istisnalar dışında kalan her türlü hastalık, yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, 

her türlü doğal afet, kazalar, alg patlaması sebebiyle su ürünleri miktarında meydana gelen ölümler ve 

fiziksel kayıplar sigorta kapsamındadır. Su ürünleri, Su Ürünleri Sistemine (SKS’ e) kayıtlı mevcut 
bilgileri ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları ile tarife ve 

talimatlar kapsamında sigortaya kabul edilir. Prim ödemesi poliçede yazılı tutarın %50’ si Devlet 

tarafından ödenir, sigortalı tarafından ödenecek tutarın ise %25’i peşin olarak, kalan miktarı da 5 taksit 
şeklinde tahsil edilir. Su ürünleri Sigortasında hasar ihbarı en geç 24 saat içinde TARSİM' e yapılır. 

Sera sigortası – Bu sigorta ile dolunun doğrudan seraya vurduğu zarar ile serada yetiştirilen 

ürünlerin miktarında meydana gelen eksilme sigorta bedeline kadar teminat altına alınır. Aşağıdaki 
durumlar nedeniyle meydana gelen zararlar sigorta kapsamı dışındadır, ancak ek sözleşme ile genel 

şartlar dahilinde teminat kapsamına alına bilir. Yangın, deprem, taşıt çarpması, hortum, fırtına, kötü 

niyetli hareketler, grev, lokavt, kar ağırlığı, don, sel ve su baskını. Çiftçiler sigorta yapa bilmek için 
öncelikle Örtü Altı Kayıt Sistemine(ÖKS’ e) sera ürünlerini kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Bu sigorta 

türünde de poliçede yazılı primin %50’ si Devlet tarafından karşılanır. Sigortalının ödeyeceği tutarın ise 

%25’ i peşin alınır kalan %75 tutar ise vadeli olarak 1 Ağustos - 31 Aralık tarihleri arası tanzim eden 

poliçelerde takip eden yılın Mayıs ayı sonu; 01 Ocak - 31 Temmuz tarihleri arası tanzim eden poliçelerde 
ise kasım ayı sonu tahsil edilir. 

Bireylerde olduğu gibi, işletmelerde faaliyetleri esnasında çeşitli risk ve belirsizliklerle 
karşılaşmaktadırlar. Gerek bireyle gerekse de işletmeler bu risk ve belirsizliklerle karşı önlem almak 

istemektedirler. Çünkü oluşacak risklerin verdiği zararlar işletmenin gelir ve başarı düzeyini doğrudan 

olumsuz olarak etkilemektedir. Meteorolojik faktörler, dolu, don, kuraklık, sosyal ve ekonomik nedenler 
tarımsal faaliyeti başlıca etkileyen faktörlerdir. Tarımsal üretimin kalite ve miktarını etkileyen bu 

risklerin çeşitli olması, tarımsal sigorta uygulamasını zorunlu kılmıştır. Bu açıdan tarım sigortalarının 

yaptırılması bitkisel ve hayvansal üretim değerlerindeki dalgalanmaların azalmasına ve de tarım 

sektöründeki büyümenin kontrol edilmesine olanak sağlamaktadır. Özellikle kuraklık, don, dolu, bitki 
hastalık zararları ile salgın hayvan hastalıklarının geniş kapsamlı zararlar oluşturması tarım sigorta 

sisteminin zorunlu olduğunu göstermekte. Tarım sigortası, üreticinin mali gücünde oluşacak azalmayı 

karşılayarak, tarım işletmesinde dengeyi sağlayan hem sosyal hem de ekonomik bir araçtır. Bu nedenle 
çoğu ülkede tarım sigortalarının gelişmesi için çeşitli çalışmalar yapılmakta ve devlet tarafından 
desteklenmektedir.   

3. Türkiye’ de Devlet Destekli Tarım Sigortaları  

Dünya genelinde gelişmiş ülkelerin bir çoğunda ‘’tarımdaki riskler, ‘’risk yönetimi’’ 

konularında çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucu, doğal afetlerin tarıma verdiği zararların 
devlet, çiftçi birlikleri ve sigorta şirketlerinin işbirliği ile çiftçilerin altından kalkamayacakları yüklerin 

büyük kısmının çiftçinin üzerinden alındığı görülmektedir. Don, fırtına, sel, dolu gibi doğal riskler geniş 

alanlarda çok büyük kapsamlı zararlara neden olduğu için, sigorta şirketleri bu riskleri tek başına 
karşılayamamakta. Ancak Devlet katılımı ve sağlıklı bir altyapının geliştirilmesi halinde bu risklere 

karşı teminat verilmekte. Doğal afetlere karşı geliştirilen ‘’Devlet destekli ‘’ sigortaları sisteminin 

çiftçiye getirdiği prim yükünün ve hasarlarının Devletçe sübvanse edilmesi ile çiftçinin teknik olarak 
önleyemeyeceği ve ürünlerinin tamamını kaybedeceği risklere karşı onu destekleyerek üretimin 

devamını ve çiftçinin refahını sağlamaktadır. (Dinler,2006 s.2) İspanya da uygulanmakta olan modelden 
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esinlenerek, Türkiye de 14.06.2005 yılında çıkarılan 5363 sayılı Tarım Sigortası Kanunu ile Devletin 
%50’ re varan mali destek sağladığı tarım sigortası havuzu kurulmuş ve devlet destekli tarım sigortası 

uygulaması başlatılmıştır. Bu uygulama kapsamında riskin en iyi koşullarda transfer edilmesi, hasarın 

tek merkezden tazminin yapılması ve tarım sigortalarının gelişip, yaygınlaşması amacıyla tarım sigortası 

havuzu kurulmuştur. Sigorta şirketleri poliçeleri kendi adlarına düzenlemekte, ancak primin ve riskin 
yüzde yüzünü zorunlu olarak tarım sigortaları havuzuna devretmektedir. Devlet bu kanun kapsamında 

çiftçi adına sigorta primine destek olmaktadır. Primler üreticilerin ödeyebileceği düzeydedir. Ayrıca, 

bitkisel ürünlerini, ağaçlarını, fidanlarını, seralarını, kümes hayvanlarını, büyükbaş ve küçükbaş 
hayvanlarını, aktif arı kovalarını, su ürünlerini sigortalatan üreticilerin ödemesi gereken sigorta priminin 

%50’ si, meyvelerde don priminin %66’7 si, ilçe bazlı kuraklık verim sigortasında ise %60’ ı Devlet 

tarafından karşılanıyor. Doğal afetler sonucu zarar gören çiftçilerin devlet tarafından zararlarının 
üstlenmesi amacıyla Türkiye de 5254 sayılı "Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında 

Kanun" ile 2090 sayılı "Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki 

Kanun" çıkarılmıştır. Bu yasalar kapsamında doğal afetlerden zarar gören çiftçilere Devlet tarafından 
yapılan yardımlar tatmin edici boyutta olmamıştır.  

Devlet 2090 sayılı yasa ile ‘’Çiftçinin ürünlerinin canlı-cansız üretim araçlarının ve tesislerinin 

değer itibariyle en az %40 oranında zarar görmesi, bu zararı diğer tarımsal veya başka gelirleriyle 
karşılayacak gücü bulunmaması ve kredi veren banka, kooperatif ve benzeri kuruluşlardan bu zararı 

karşılayacak borç alma imkanı olmaması’’ koşuluna bağlı olarak yardımlar sağlıyor.  Bu yasaya göre, 

Devletten yardım alacak olan çiftçi sadece tarımsal gelirinin %40’ ı değil, evinin, hayvanlarının, zirai 
ekipmanlarının ve. b varlıklarının toplamının en az %40’ ı kaybetmiş olması gerekmektedir. Dolaysıyla 
Devletten yardım ala bilmek için çiftçinin işletmesini sürdüremeyecek durumda olması gerekmektedir. 

 4. Sonuç 

Bütün dünyada tarım sektörü, yapısı gereği doğal, sosyal ve ekonomik risklerden önemli 

derecede etkilenmektedir. Üstü açık fabrika olan tarım sektörü dolu, don, sel ve diğer doğa olaylarının 
verdiği zararlardan çok ciddi anlamda etkilenmektedir. Tarım sigortaları, üreticilerin doğal risklere karşı 

oluşabilecek zararlarını güvence altına alan bir sistemdir. Türkiye de tarım sigortaları havuzu ve 

TARSİM’ in kurulması ile bir sigorta şirketinin tek başına üstlenemeyeceği riskler teminat altına 
alınmıştır. Sisteme devletin de destek sağlamasıyla üreticilerin karşılayamayacağı riskler üstlenmiş ve 
maddi gücü zayıf olan çiftçilerin uygun imkanlar ile tarım sigortalarından yararlanmaları sağlanmıştır. 

Devletin çiftçiyi teşvik etmek üzere kurduğu havuz sistemi, yalnızca çiftçiye fayda 
sağlamamakta, aynı zamanda çiftçiye kendi kontrolünde olmayan afetlere karşı bir güvence getireceği 

gibi, devletin üzerindeki doğal afetler sonucunda ortaya çıkan hasarları tazmin etme yükünü de 

azaltacaktır. Devlet destekli tarım sigortalarının yaygınlaşması, tarım sektörünün kayıtlı hale gelmesine 
de katkıda bulunmuştur. Bu uygulama ile çiftçilerin arazi, ürün bilgileri ile süt sığırlarının ön soy kütüğü 

ve soy kütüğünün Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt ettirmeleri de dikkate alınmaktadır. Devlet destekli tarım 

sigortasının sağladığı güvence doğrultusunda, tarım kesiminin devlete ve diğer ilgili kuruluşlara 
(bankalar, tarım kredi kooperatifleri, leasing şirketleri vb.) karşı edimlerinde, doğal afetlerden 

kaynaklanan bahanelerinin azalacağı da tahmin edilmektedir. Devlet destekli tarım sigortası 

programına, bu yönüyle devletin yanı sıra, söz konusu kurum ve kuruluşların da gerekli ilgiyi göstermesi 
gerekmektedir.  

Böylelikle tarım sigortalarının yaygınlaşmasıyla, tarım kesiminin gelir istikrarsızlığı en aza 

indirilecek, sigorta sektörü yeni bir ivme kazanacak, dolayısıyla da ekonominin gelişimine katkı 
sağlanacaktır. 
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Hayvanların Verimliliğini Etkileyen Mikroorganizmaların Bölgesel Kalkınmadaki Önemi 

Özlem ORHAN
1
 

 

Özet 

Ruminant hayvanlar, tek mideli hayvanların sindiremediği besin maddelerini 

retikulorumenlerinde bulunan mikroorganizma populasyonu sayesinde sindirebilmektedirler. Başlıca 

ruminantlar, sığır, manda, koyun, keçi, deve, lama, antilop ve geyiktir. Bu hayvanların sindirim 

faaliyetlerinin büyük bir kısmı retikulorumenlerinde gerçekleşmektedir. Ön mideleri, 
mikroorganizmaların büyümeleri için en uygun çevreyi sağlar. Ön mide de yemlerin kimyasal olarak 

parçalanması, mikroorganizmalar tarafından salgılanan enzimler sayesinde olmaktadır. Ön mide 

mikroorganizmaları, ruminantların yemlerden daha iyi yararlanmalarını sağlarlar, böylece yem en 
verimli şekilde kullanılır. Bunun yanısıra, mikroorganizmalar ruminantların toksinlere karşı dirençlerini 

artırarak bu hayvanların hastalıklara karşı direnç sağlamalarında da yararlı olmaktadırlar. 

Ruminantlardan sağlanan ekonomik yararın arttırılması için ön midelerindeki 

mikroorganizmaların verimli ve sağlıklı beslenmelerinin sağlanması gerekir. Mikroorganizma 
populasyonundaki herhangi bir değişim sindirimi ve böylece hayvanın performansını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Dolayısıyla, ön mide şartlarının optimum olabilmesi için mikroorganizmaların uygun 

sayı ve oranda olması gerekir. Ön mide mikroorganizma populasyonunu dolaylı ya da direkt olarak 
etkileyecek her etken, hayvandan elde edilecek verimi ve yemden etkin yararlanmayı da 

etkileyeceğinden ön mide mikroorganizmaları populasyonunun değişimi önemlidir. Retikulorumende 

değişik tipte mikroorganizmalar bulunmakla birlikte en çok bakteriler bulunmaktadır. Bu çalışmada, 

ruminantlardan ekonomik verim almayı etkileyen bakteri türlerinin popülasyon değişimi, masraflı ve 
uzun bir süreç gerektiren laboratuvar ortamı yerine, bu bakteri türlerini modelleyerek ve etkilendiği 

kısıtları da bu modele ekleyerek, bu kısıtlar altında incelenecektir. 

 
Anahtar Kelimeler: Hayvancılık, Bölgesel Kalkınma, Mikroorganizmaların Önemi. 

 

The Importance in the Regional Development of Microorganisms Affecting the Productivity of 

Animals 

Abstract 

Ruminant animals can digest nutrients that cannot be digested by monogastric animals through 

the population of microorganisms in the reticulorum. The main ruminants are cattle, buffaloes, sheep, 

goats, camels, llama, antelopes, deer, and most of the digestive activity of these animals takes place in 
the reticulorum. The proventriculus provides the most suitable environment for the growth of 

microorganisms. The chemical breakdown of feeds in the proventriculus is caused by enzymes secreted 

by microorganisms. The proventriculus microorganisms are not only beneficial for ruminants to benefit 
from feedstuffs, but they are also useful for resistance to diseases by increasing their resistance to toxins. 

The most important element in providing economic benefit from ruminants is undoubtedly the 

efficient and healthy nutrition of microorganisms in the proventriculus. Any change in microorganism 
population adversely affects digestion and animal performance. Therefore, for proventriculus conditions 

to be optimal, microorganisms must be in appropriate numbers and proportions. The change of 
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proventriculus microorganisms population is important because every factor that directly or indirectly 
affects the anterior stomach microorganism population will affect the yield and effective utilization of 

the feed. Although there are different types of microorganisms in the reticulorum, bacteria are the most 

important of them. In this study, the population change of these bacterial species that affect the economic 

efficiency of these animals will be examined under these constraints by modeling these bacterial species 
instead of costly and requiring a long process and adding the constraints to which it is affected. 

Keywords: Animal Husbandary, Regional Development, Importance of Microorganisms. 

Jel Code: C02, C63, R11. 

 

1. Giriş 

Ruminantlar, tek midelilerden farklı bir mide yapısına sahiptirler. Tek midelilerde enzimatik basit 

bir mide yapısı vardır. Ruminantlar ise 4 bölmeli mide yapısına sahiptirler ve bu mide bölümleri rumen, 
retikulum, omasum ve abomasumdan olarak adlandırılır. Ruminantlarda midenin ilk 3 bölümü 

mikrobiyel yapıya sahipken abomasum, enzimik yapıya sahiptir. Ruminan hayvanlar, tek mideli 

hayvanların sindiremediği besin maddelerini mikroorganizmalar sayesinde sindirebilmektedirler.  

Ruminant hayvanların sindirim sistemi, fermentasyon için ideal bir yerdir ve sindirim 
faaliyetlerinin yarısından fazlası retikulorumende gerçekleşmektedir (A.V. Garipoğlu ve B.Z. Sarıçiçek, 

2000). Ön midede yemlerin kimyasal olarak parçalanması, mikroorganizmalar tarafından salgılanan 

enzimler sayesinde olmaktadır (Sevgican, 1996). Ruminantlardaki mikroorganizmalar, bakteri, protozoa 

ve mantarlardır.  

Ön mide, mikroorganizmaların oluşturduğu fermentasyon nedeniyle asidik özelliktedir. 

Mikroorganizma grupları arasında miktar ve fizyolojik açıdan en önemli yeri bakteriler oluşturmaktadır 
(Patterson, 1992).  Ruminantların ön midelerinde en çok bulunan bakteri türleri; Fibrobacter 

succinogenes, Ruminococcus albus ve Ruminococcus flavefaciens’dır ve bu bakteriler selüloz ve nişasta 

sindiriminde önemli rol oynarlar (Sevgican, 1996). 

Bakteri popülasyonunda optimum durumu bozacak bir değişim, hayvanların midelerindeki 
sindirimi, dolayısıyla da bu hayvanların performansını olumsuz etkilemektedir (Lamb, 2004). Ayrıca, 

ruminant hayvanlar lifli gıdaları sindirebilen enzimleri üretemezler, ön midelerinde bulunan bakterilerin 

salgıladığı enzimler sayesinde bu lifli gıdaları parçalayıp sindirebilirler. 

2. Ruminantlarda Bakterilerin Modellenmesi 

Son yıllarda yapılan çalışmalar incelendiğinde, hayvanların bağışıklık sistemleri ile midelerinde 

bulunan bakterilerin metabolizmaları arasında bir ilişki olduğu açıkça görülebilmektedir (Levy,  Blacher 
ve Elinav, 2017; Santero, Floriano ve Govantes, 2016). Bu ilişki nedeniyle bakterilerin popülasyonunun 

optimum seviyede tutulması çok önemlidir. Fakat her bakteri grubunun farklı bir çoğalma hızı vardır ve 

bu bakteri türleri çoğalmak için farklı gereksinimlere ihtiyaç duyarlar. Bu bakterilerin optimum seviyede 
olup olmadığını belirleyen deneyler yapmak için onlarca kişilik iş gücü, uzun zaman ve çok özel 

malzemeler gerekmektedir.  

Ayrıca, doğal ortamlarında çok özel atmosferik koşullarda bulundukları için, bu bakterileri 

çoğaltmak için çok çeşitli özel koşulların sağlanması gerekir ki bu oldukça masraflı ve zor bir iştir. 

Tüm bu işlemler yapıldıktan sonra farklı ortamlarda üreyen binlerce bakteri kolonisinin ayrıntılı 

olarak incelenmesi, yüzlerce kişi tarafından yapılsa bile aylar sürecektir. Bu kadar uzun sürede, harcanan 

bu kadar yoğun emeğe rağmen yapılan işlemlerde çok önemli eksiklikler olacaktır. Bunlardan biri, 
yoğun üreyen bakterilerin yüzeyi kaplaması nedeniyle az ve zayıf üreyen bakteri türleri gözden 

kaçabilirler. Bu kadar masrafı önlemek, zamandan tasarruf etmek ve oluşabilecek eksiklikleri gidermek 

için bu bakteri türlerini kısmi diferansiyel denklem sistemleri şeklinde modelleyerek, bu modellemelere 
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farklı matematiksel yöntemleri uygulayarak, bakteri popülasyonlarını inceleyelim. Bu yapılacak işlem, 

bize zamandan büyük kazanç sağlayacaktır ve masrafları engelleyecektir. 

Şimdi bu bakteri kolonilerini, 

 

{
𝑢𝑡 = (𝑓(𝑢, 𝑣)𝑢𝑥)𝑥 + 𝑔(𝑢, 𝑣),

𝑣𝑡 = 𝑙(𝑢, 𝑣).
 

 

şeklinde modelleyelim (GS. Medvedev, T. Kaper ve N.A. Kopell, 2000). Yaşam bilimleri ve doğa  

bilimlerinin modellenmesinde en önemli sorunlardan biri, yapıcı fonksiyonların deneysel verilerle uyum 
içinde seçilmesidir (IS. Akhatov, RK. Gazizov ve NH. Ibragimov, 1991). Bu seçimler, bilim adamlarına, 

çözümler hakkında fikir sahibi olmak için fırsat verebilir.  

3. Denklik Dönüşümleri 

Bu ele aldığımız modelin çözümlerini farklı kısıtlar altında (çevre koşulları) elde etmek için 

denklik dönüşümlerini kullanabiliriz. Denklik dönüşümleri, denklem ailelerinin elemanlarını aynı 

denklem ailesinin başka elemanlarına eşleyen bir dönüşümdür. Simetriler ise denklemin çözümünü 
diğer bir denklemin çözümüne eşlemekle birlikte yine denklemin çözümünü, denk bir denklemin 

çözümüne de eşleyebilirler (PJ. Olver, 1986). 

Denklik dönüşümleri tanımına dayalı olarak oluşturulan direkt yaklaşım yöntemi kullanılarak, 

denklik dönüşümlerini elde etmek birçok hesaplama zorluğu getirir. Bu hesaplama zorluklarını ortadan 
kaldırmak için Ovsiannikov tarafından sistematik bir algoritma formüle edilmiştir. Bu yöntem ile, 

Lie’nin sonsuzluk kriterini kullanarak denklik dönüşümleri elde edilir (LV. Ovsiannikov, 1992).  

Denklik grupları, çözümler arasındaki ilişkiler hakkında bilgi verirler. Şimdi, genişletilmiş uzay 

𝐴 ≡{t, x, u, v, f, g, l} de denklik dönüşümlerinin sonsuz üreteçlerini düşünelim: 

𝑌 = 𝜉1 𝜕

𝜕𝑥
+ 𝜉2 𝜕

𝜕𝑡
+ 𝜂1 𝜕

𝜕𝑢
+ 𝜂2 𝜕

𝜕𝜈
+ 𝜇1 𝜕

𝜕𝑓
+ 𝜇2 𝜕

𝜕𝑔
+ 𝜇3 𝜕

𝜕𝑙
  (1) 

Bu üreteç de, 𝜉1, 𝜉2, 𝜂1, 𝜂2 fonksiyonları 𝑥, 𝑡, 𝑢, 𝑣 değişkenlerine bağlı iken 𝜇𝑖 fonksiyonları 

(i=1,2,3) 𝑥, 𝑡, 𝑢, 𝑣, 𝑓, 𝑔 ve 𝑙 değişkenlerine bağlıdırlar.  

 

(1) denkleminin uygun üreteçleri 𝑌1 ve 𝑌2, Lie–Ovsiannikov’un sonsuzluk kriterini sağlamalıdır. 

Sonsuluk kriterinin 𝑌1 ve 𝑌2 üreteçlerine uygulanması, 

 

𝑌2[𝑢𝑡 − (𝑓(𝑢, 𝑣)𝑢𝑥)𝑥 − 𝑔(𝑢, 𝑣)] = 0, 

𝑌1[𝜈𝑡 − 𝑙(𝑢, 𝑣)] = 0, 

şeklindedir. 

Buradaki 𝑓(𝑢, 𝑣) ve 𝑔(𝑢, 𝑣) fonksiyonları bakterileri modellemelerinde kullandığımız esas 
fonksiyonlardır. Bu sonsuz üreteçlerin sonuçlarını elde edip, çeşitli hesaplamaları tamamladığımız 

zaman modellemek için elde ettiğimiz kısmi diferansiyel denklem sisteminin çözümlerini elde ettiğimiz 

görülür. 

4. Sonuç 

Ruminantların beslenmesi için kullanılan yem, sadece bu hayvanları beslemek için değil aynı 

zamanda mikroorganizmaları da beslenmek için kullanılır. Bu yüzden, ruminantlardan maksinum yarar 
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elde etmek için ön midedeki bakterilerin verimli ve sağlıklı beslenmesi gerekir. Dolayısıyla, ön ön 
midedeki şartların en iyi durumda olabilmesi için buradaki bakterilerinde en uygun sayıda olması 

gerekir. Bakteri popülasyonundaki her değişim ruminantları etkileyeceğinden, bu hayvanlardan elde 

edilecek verimi de etkileyecektir. Bunun yanı sıra bu hayvanlara verilen yemin etkin kullanımını da 

etkileyeceğinden bakteri popülasyonunun optimum seviyede olması büyük önem taşır. Bu çalışmada, 
öncelikle ön midedeki bakteriler modellenmiş ve farklı kısıtlar altında bu bakterilerin popülasyonunun 

nasıl değiştiği gözlemlenmiş, bu gözlemi yapabilmek için kullanılan denklik dönüşümleri yöntemi ele 

alınmıştır. 
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Kalkınma Sürecinde Coğrafi İşaret Tescilli Ürünlerin Yeri ve Önemi 
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Özet  
 

Yerel ürünlerin küresel düzeyde önem kazanmaya başlaması, coğrafi işaret (Cİ) konusunu, 
dünyada ve Türkiye’de daha da önemli hale getirmiştir. Türkiye; zengin biyoçeşitliliği, derin tarihi 

kökenleri, tarım alanları ve ürün çeşitliliği dikkate alındığında, dünya coğrafi işaretler pazarında bugün 

ve gelecekte alacağı pay açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Araştırmalar, Türkiye’nin Cİ 
konusunda bu potansiyelden yeterince faydalanmadığını ortaya koymuştur. Bu nedenle, mevcut 

potansiyelden daha yüksek düzeyde faydalanmak için bir yol haritası sunmayı amaçlamayan çalışma, 

uygulama örnekleri ile coğrafi işaretler konusunu ele almaktadır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, 
Cİ’lerin kırsal kalkınma üzerine olan etkilerinin ölçülmesinde fiyat priminin asıl yararlanıcılarına 

yansıtılamaması, zincirdeki aktörlerin sürece tepkisinin nicel olarak saptanamaması, Cİ’lere ilişkin 

yeterli bilgi sahibi olunmaması gibi sınırlılıklar tespit edilmiştir. Cİ’lerin yaratacağı faydaların doğru ve 

etkin bir şekilde kırsal alana yönlendirilebilmesi için Ortak Pazarlama Ajansı benzeri bir model, Cİ’lerin 
etkilerinin zincirde yer alan her bir aktör için ayrı ayrı incelenmesine olanak tanıyan nicel çalışmaların 

varlığı gibi öneriler sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: coğrafi işaret, kalkınma, coğrafi işaret tescilli ürün  

JEL Kodları: O13, Q1, Q10. 

 

The Place and Importance of Products with Geographical Indication Registration in 

Development Process 

 
Abstract  

 

Begin of to gain importance of local products at the global level, the issue of geographical 

indications (GIs) in the world and in Turkey has become more important. Turkey; when considered its 

rich biodiversity, deep historical roots, agricultural areas and product diversity, it has an important 

potential in terms of its share in the world GIs market today and in the future. Studies revealed to benefit 
not enough from this potential related to Turkey's GI. Therefore, the study, which does aim to provide 

a roadmap to benefit from the existing potential at a higher level, deals the issue of GIs with application 

example. According to the findings, the limitations in measuring the effects of GIs on rural development; 
the price premium cannot be reflected to the main beneficiaries, the reaction to the process of the actors 

in the chain cannot be quantitatively determined, and there is not enough information about the GIs. In 

order to direct the benefits of GIs to rural areas correctly and effectively, a Common Marketing Agency-

like model and the presence of quantitative studies that allow the examination of the effects of GIs 
separately for each player in the chain have been proposed. 
 

Keywords: geographical indications, development, product with geographical indication registration. 

JEL Codes: O13, Q1, Q10. 
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 1.Giriş 

 
Günümüzün gelişen ve değişen dünyası, 21. yüzyıla yapısal, sosyal ve ekonomik bir dönüşüm 

süreci içinden geçerek girmiştir. Özellikle, son yirmi yıllık dönemde gözlenen ve tüm ekonomiler 

üzerindeki etkisini artan oranda hissettiren bu sürecin odak noktasını, küreselleşme olgusu 
oluşturmaktadır (Saraçoğlu ve Bulut, 2005). Ekonomi bilimi bakımından, tek bir dünya ekonomisine 

yöneliş olarak algılanan küreselleşmenin, en dikkat çekici göstergelerinden biri de uluslararası ticaretin 

hız kazanmasıdır (Doğanlar ve ark., 2003). 1980 sonrası giderek yoğunluk kazanan küreselleşmeye 
yönelik gelişmeler, dünya genelinde gelişmişlik düzeyine bakılmaksızın, tüm ülkeleri dış ticarete daha 
fazla önem vermeye sevketmiştir (Bahar ve Baldemir, 2008). 

Küreselleşen dünya ticareti, ülkelerin üretim miktarını ve çeşitliliğini artırırken; değişken 
kaliteye, kültürel unsurlarda, yerel tatlarda ve üretim yöntemlerinde kayıplara neden olmuştur (Özmen 

ve ark., 2016; Ünal ve Zavalsız, 2016). Ayrıca, bir yandan küresel sınırların yumuşayıp pek çok alanda 

türdeşleşmeye gidildiği, diğer yandan tüketicilere, küresel kimlik yoksunlukları konusunda farkındalık 
kazandırıldığı bir eğilim söz konusudur (Hülür, 1991,2000; Tepe, 2008; Bayır, 2019). Bu eğilim, 

özellikle orta yaşlı ve yaşlı tüketiciler arasında, yerel ve bölgesel ürünlerin talebini teşvik etmektedir. 

Bu alanda yapılan çalışmalar, genel olarak gençlerin küresel markaları tercih etmelerine rağmen, orta 
yaşlı ve yaşlı tüketicilerin yerel olanları tercih ettiğini göstermektedir (Nijssen ve Douglas, 2011; Barnes 

ve ark., 2014 ve Bosworth ve ark., 2015). Bununla birlikte, tarımsal gıda ürünlerinin niteliklerine yönelik 

artan talep ve dikkat; gıda güvenliği konusundaki farkındalığın artması, çevreye yönelik tutumların 

değişmesi, yerel mirasın ve geleneğin korunmasına olan ilgi gibi çeşitli faktörlerin bir sonucudur 
(Seyfang, 2006; Bramley ve ark., 2009). 

Yeni pazar ortamlarını ve tüketim biçimlerini oluşturan bu değişimler (Nar, 2015) 
farklılaştırılmış pazarlama stratejilerini de önemli hale getirmektedir (Denençli, 2013). Bu açıdan, bölge 

orijinli ve geleneksel özellikli tarımsal ürünlere doğru artan tüketim trendleri verimli bir pazarlama aracı 

potansiyeline dönüştürülebilir (Addor ve Graziolli, 1997; Vanhonacker ve ark., 2010). Çünkü orijin 

kavramı, tüketici zihninde; kalite, lezzet, güven, doğallık ifadelerini çağrıştıran ve yöresel ürün 
tercihlerini etkileyen dışsal bir faktör olarak kabul gördüğü için (Vandermersch ve Mathijs, 2004; Darby 

ve ark., 2006) pazarlama açısından farklılaştırma ve rekabet üstünlüğü sağlamaktadır (Lobb ve 
Mazzochi, 2007). 

Yöresel ürünlerin sağlayacağı tüm bu faydalardan asıl sahiplerinin yararlanması, taklitlerine 

karşı korunması ve haksız rekabete maruz kalmaması için bu ürünler, ulusal ve uluslararası düzeyde 
coğrafi işaretler (Cİ) ile korunmaktadır (Çalışkan ve Koç, 2012). Basmati pirinci, Café de Colombia, 

Tequila, Roquefort peyniri ve Darjeeling çayı bunun tipik örnekleridir (Bhattacharjee ver ark., 2002; 
Barnette 2012; Jay ve Taylor, 2013 ve Besky 2014).  

“Ticaret ile Bağlantılı Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights – TRIPS) Anlaşması”nın 22. maddesi coğrafi işaretleri, … üye bir ülkenin 

toprağından veya bu toprak üzerinde yer alan bir bölge veya yöreden kaynaklanan, belirgin bir ünü, 
niteliği veya diğer özellikleri itibariyle esasen ilgili coğrafi orijine atfedilen ürünleri belirten işaretler 

olarak tanımlamaktadır (WTO, 2019). Diğer bir ifade ile coğrafi işaretler, ürünün meydana geldiği 
orijini betimlemektedir (WIPO, 2019).  

Alanyazında coğrafi işaretler hakkında çok sayıda çalışma mevcut olup bunların çoğu coğrafi 

işaretlerin uluslararası boyutuna odaklanırken bazıları da tüketici tercihleri ile ilgilidir. Ancak çok az 
sayıda çalışma coğrafi işaretlerin pratik olarak uygulanmasına odaklanmaktadır (Dokuzlu, 2016). Bu 

nedenle yapılan çalışmanın temel amacı; coğrafi işaretlerin uygulamadaki örneklerine yer vererek 

mevcut potansiyelden daha yüksek düzeyde faydalanılması için bir yol haritası sunmaktır. Bu amaçla, 
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öncelikle coğrafi işaretler ve kalkınma arasındaki ilişkiye değinilmiş olup, örnekler ve çıktıları bu 
çerçevede ele alınmıştır. 

 2.Coğrafi İşaret ve Kırsal Kalkınma  

Coğrafi işaret korumasının, kırsal kalkınmaya olan katkılarını ortaya koyan birçok çalışma 

bulunmaktadır (Ragnekar, 2004; Belletti ve Marescotti, 2011; Çukur ve Çukur, 2017). Uzun yıllardır 

yalnızca bir Avrupa olgusu olarak görülen coğrafi işaretler (Tekelioğlu, 2019), kırsal ekonomiler için 
güçlü bir kalkınma aracı niteliği taşımaktadır (Dange, 2010). İçsel kalkınma yaklaşımı doğrultusunda 

(İnal Çekiç ve Ökten, 2009), coğrafi işaretlerin kırsal kalkınma süreçlerine yol açma kabiliyeti, ürünün 

bölge ile olan bağlantısından kaynaklanmaktadır (Bramley, 2011). Tanımı gereği coğrafi işaretler, 
sadece bir ürünün coğrafi kökenini değil aynı zamanda kaliteyi de garanti etmektedir. Avrupa’da bu 

bağlamda kalite kavramı genellikle Fransızca “yöre (terrior)” kelimesiyle özetlenen birçok yerel 

faktörün (çevresel ve insani faktörler olmak üzere) varlığını ifade etmektedir (Cei ve ark., 2018a). 

Coğrafi işaretlerin bu denli güçlü bir şekilde bölgeyi ifade edebilme yetenekleri (Pacciani ve ark., 2001) 
kırsal kalkınma için umut vaat etmektedir (Kan ve Gülçubuk, 2008).  

Coğrafi işaretler kırsal kalkınmayı iki şekilde etkilemektedir. İlki, doğrudan üretim sürecinde 
yer alan varlıkların fiyatlandırılmasıyla ilgilidir. İkincisi ise coğrafi işaretlerin, tüm aktörlere kapsamlı 

bir bölgesel fayda sağlayarak kırsal kalkınmayı desteklemesi şeklindedir. Bu durum, söz konusu 

bölgesel ürünler için coğrafi işaret tescilinden kaynalanabilecek dolaylı faydaları içermektedir (Bramley 
ve Kirsten, 2007). 

Tekelioğlu (2016), Fransa’da Bourge-en-Bresse’de özel yöntemlerle yetiştirilen ve türünde 
dünyanın tek tescilli coğrafi işareti olan Bresse tavuğu fiyatının benzerlerine göre 5-6 kat daha yüksek 

bir fiyatla alıcı bulduğunu ortaya koymuştur. Böyle bir ürün farklılaştırması, ödeme istekliliği yaratarak 

coğrafi işaret tescilli ürün üreticilerinin ek fiyat yakalaması sağlamaktadır (Stigler, 1964). Örneğin; 

Berenguer (2004), Avrupa Birliği’nde tüketicilerinin yaklaşık %43’ünün coğrafi işaret tescilli ürün için 
%10’luk bir fiyat primi ödemeye hazır olduklarını ve yine bu tüketicilerin %8’inin %20’lik bir fiyat 

primi ödeyebileceklerini bildirmiştir (Grote, 2009). Benzer şekilde Meral ve Şahin (2013) de 

çalışmalarında, tüketicilerin %58,9’unun coğrafi işaretli bir ürüne daha fazla ödeyeceğini ve coğrafi 
işaretli Gemlik zeytinine %29,8 daha fazla ödemeye istekli olduğunu tespit etmiştir.  Coğrafi işaretler, 

ürünün; belirli bir ülke, yöre ya da bölge ile bağlantısını inşa ederek (Esen, 2016) yukarıda belirtildiği 
gibi yüksek fiyatları yakalama fırsatı sunmaktadır (Şahin, 2017).  

Coutre Picart (1999), Savoye’deki Fransız peynirine yönelik olarak yaptığı çalışmada, birkaç 

coğrafi işaret tescilli peynirin bulunduğu bu bölgedeki peynir tedarik zincirinin, standart bir Fransız 

peyniri tedarik zincirinden daha yüksek bir katma değer ürettiğini bildirmektedir. Bouamra-
Mechemache ve Chaaban (2010), coğrafi işaretlerin, Fransız peynir sektöründeki işleme tesislerinin ve 

bölgedeki çiftliklerin sayısının artışına neden olduğunu gözlemlemiştir. Suh ve MacPherson (2007) ise 

coğrafi işaret tescilini takip eden 6 yıl içinde, coğrafi işaretin, ürün imajını teşvik etmenin yanı sıra, 
üretimi iki katına çıkarıp çay fiyatlarını %90 oranında artırırken, Boseong bölgesindeki turist sayısının 

üç katına çıktığını belirtmektedir. Ek olarak, coğrafi işaret kayıt süreci, katılımcıların, doğal ve kültürel 

kaynakların önemli yönleriyle ilgilenmelerine, yerellik bilincini artırmalarına ve yeni organizasyonel 

bağlantılar kurmalarına yol açabilmektedir (Tregear ve ark. 2004). Bu bağlamda, coğrafi işaretlerin 
kırsal kalkınma üzerindeki etkisinin değerlendirilmesinde, doğudan ve dolaylı kalkınma dinamiklerinin 

birlikte ele alınarak çok boyutlu bir değerlendirme yapılması gerekmektedir (Alyakut, 2016). Konuyla 
ilgili diğer dikkat çekici bulgular aşağıdaki gibidir (Tablo 1). 
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Tablo 1. Bazı ülkelerde Coğrafi İşaret uygulaması ve etkileri 

Araştırmacılar Sınıf Gösterge Kırsal 

Kalkınmaya 

Etki 

Çıktı 

de Roest ve Menghi 
(2000) 

Bölgesel 
Etki 

İstihdam Dolaylı Parmigiano Reggiano 

peyniri üretiminin 

çiftliklerdeki istihdam 

miktarını iki katına 
çıkarabileceği 
saptanmıştır.  

Gracia ve ark. 
(2007) 

Bölgesel 
Etki 

Arazi Fiyatı Doğrudan Arazide, bölge orijinli 

ürünlerin varlığının arazi 
fiyatlarını olumlu yönde 
etkilediği tespit edilmiştir. 

Jena ve Grote 
(2012) 

Çiftçiler Kâr Doğrudan Basmati pirincinin diğer 
pirinç çeşitlerinden, 

yaklaşık olarak %42 

oranında daha kârlı olduğu 
belirlenmiştir. 

Agostino ve Trivieri 
(2016) 

Tedarikçiler 
(yabancı) 

İhracat Primi Dolaylı 2010-2013 döneminde 
Fransa, İspanya ve İtalya 

orijinli bilateral şarap 

ihracatına dayanan 

bulgulara göre, coğrafi 
işaretlerin bu ülkelerde bir 

fiyat primi elde ettiği 
saptanmıştır. 

Torok ve Jambor 
(2016) 

Tedarikçiler 
(yabancı) 

Rekabet Gücü Dolaylı Üretim alanı ile rekabet 

gücünün ölçümünde 
kullanılan endeksler 

arasındaki pozitif ilişkinin 

Avrupa jambon ticaretinin 
rekabetinde oldukça etkili 
olduğu tespit edilmiştir.  

Balogh ve Jâmbor 
(2017) 

Tedarikçiler 
(Yabancı) 

Rekabet Gücü Dolaylı Coğrafi işaretler ile 
rekabet gücünün 

ölçümünde kullanılan 

endeksler arasındaki 
pozitif ilişkinin, coğrafi 

işaret tescilinin AB iç 

pazarında rekabet avantajı 
sağladığı sonucu ortaya 
konulmuştur. 
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Cei ve ark. (2018b) Bölgesel 
Etki 

Katma Değer Doğrudan İtalya’daki Cİ 
korumasının tarımsal 

katma değeri olumlu 

yönde etkilediği sonucu 
ortaya konulmuştur.  

Roselli ve ark. 
(2018) 

Tedarikçiler 
(genel)  

Hedonik Fiyat Dolaylı Coğrafi işarete sahip 

zeytinyağının %60 
oranında yüksek bir 

premium fiyat elde ettiği 
tespit edilmiştir. 

 

 3.Coğrafi İşaretlerin Kırsal Kalkınma Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesinde 

Çeşitli Sınırlılıklar 

Coğrafi işaretlerin etkisi incelenirken, en yaygın kullanılan değişken, coğrafi işaretlerin referans 
fiyatı üzerinden ürettikleri fiyat primidir (Cei ve ark., 2018b). Aynı ürün için fiyat primi ülkeden ülkeye 

değişebileceği gibi perakende satış yerleri arasında da farklılık gösterebilir. Örneğin, daha büyük 

perakendeciler için bu prim daha düşük olabilir (Schröck, 2014). Ek olarak, piyasada bir fiyat priminin 
varlığı, bu primin kırsal kalkınma üzerinde etkili olacağı anlamına gelmeyebilir. Callois (2006)’e göre, 

benzerlerinden farklılaştırılmış olan coğrafi işaretli ürünler, yüksek rantlar sağlayarak küçük ölçekli 

piyasa aktörlerini destekleme eğilimindedir ancak coğrafi işaret tescilinin sağlayacağı faydalar yerel 

topluluklarla paylaşılamayabilir. Yaratılan değerin perakendeciler ve dağıtıcılar tarafından tamamen ele 
geçirilme olasılığına karşın, faydanın kırsal kesime yansıtılamamasın diğer bir nedeni de tüketici 

kaynaklı olabilir. Akerlof (1970)’a göre hem yüksek hem de düşük kaliteli malların piyasa olduğu ve 

alıcıların bunu ayırt edemediği durumlarda, yüksek kaliteli alternatif piyasadan çıkarılmaktadır. 
Dolayısıyla bu durum, tüketcilerin bilgi düzeyleri ve farkındalıkları da oldukça önemli hale gelmektedir. 

Bununla birlikte, dış kaynaklaı literatürde konuyla ilgili çok sayıda vaka çalışması bulunmasına 
rağmen, bu çalışmalar genellikle bir ya da birkaç coğrafi işaret tescilli ürüne veya belirli ülkelere 

(özellikle Avrupa ülkeleri) odaklanmaktadır. Bu ülkeler uzun bir coğrafi işaret kullanım geleneğine 

sahip olduğundan etki değerlemesi yapılırken, burada bir coğrafi işaretin uygulanma ve kullanılma 

mekanizmalarının “tipik olmayan” bir ülkede işleyen süreçlerden farklı olabileceği (Tregear, 2016) göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

Yapılan çalışmaların bir diğer sınırlılığı ise, az sayıda çalışmanın tek tek aktör gruplarına 
odaklanması ve uygulamaların amacına ne denli ulaştığını nadiren kesin ve nicel olarak sunmasıdır (Cei 
ve ark., 2018b). 

 4.Sonuç ve Öneriler 

Konu ile ilgili yapılan çalışmalardan edilen bulgulara dayanılarak, coğrafi işaretlerin kırsal 
kalkınma süreçlerine ivme kazandırılmasında ve işletmelerin tarımsal üretim faaliyetlerinde 

sürdürülebilirliği artırma noktasında önemli bir araç olduğu söylenebilir. İncelenen çalışmalar 

göstermektedir ki, bir coğrafi işaret tescili yalnızca yerel bir girişimi değil zincirde yer alan pek çok 

öğeyi de çeşitli yönlerden etkilemektedir. Bu etkilerden en önemlisi ise coğrafi işaretlerin sağladıkları 
fiyat primidir. Ancak fiyat primi, zincirdeki bazı aktörlerin fiyat priminin tamamını ele geçirdiği, 

tüketicinin bilgi eksikliği ya da bilgi asimetrilerinin varlığı söz konusu olduğunda kırsal alana doğrudan 

etki edememektedir. Böylesi bir durumda, Dokuzlu ve ark. (2017)’nın önerdiği bir Ortak Pazarlama 
Ajansı (OPA) modeli ile üreticilerin yaratılan ek fiyattan pay alması sağlanabilir. Klasik ticarette, ürün 

satıldıktan sonra üreticilerin ürünle olan bağı tamamen kopmaktadır. Çünkü, ürün tamamen el 

değiştirmektedir. OPA’nın çalışma prensibinde, üreticinin ürün ile olan bağı kopmamakta ve tıpkı 
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kooperatiflerde uygulanan risturn gibi bu modelde de elde edilen kar, OPA’nın komisyonu alındıktan 
sonra OPA aracılığıyla üreticinin teslim etmiş olduğu ürün miktarıyla orantılı olarak üreticiye iade 

edilmektedir. Diğer taraftan, fiyat priminin coğrafi işaret tescilli ürün üreticileri için cazip hale 

getirilmesindeki bir diğer koşul, bu malların üretim ve pazarlanmasının maliyetlerinden daha büyük 

olması gerektiğidir (Jena ve Grote, 2012). Faydanın yansıtılamamasının tüketici kaynaklı olduğu 
durumların en aza indirilmesi için de malların kalitesini ve kökenini belgeleyen coğrafi işaret tescili 
hakkında bilgilendirici faaliyetlerin yapılması gerekmektedir. 

Belirli bir ürün veya belirli ülkelere odaklanan çalışmaların yoğunluğu, coğrafi işaretlerin kırsal 

kalkınma üzerindeki etkilerinin genelleştirilmesini zorlaştıran bir diğer husustur. Özellikle uygulamaya 

dönük çalışmalar Türkiye bağlamında ele alındığında, bu konuda çok da zengin olmayan bir literatürle 
karşılaşılmaktadır. Coğrafi işaret tescili hakkında uygulamaya yönelik yapılan çalışmaların çoğu tüketici 

tercihlerine ya da ödeme istekliliğine odaklanmaktadır. Coğrafi işaret tescilinin, zincirde yer alan 

aktörlerin ve üretim faktörlerinin üzerine olan etkilerinin tek tek incelenmesine yönelik çalışmalara 

ağırlık verilmesi halinde coğrafi işaret uygulamasının amacına ne denli ulaştığının nicel olarak 
ölçülebilmesi ve kırsal kalkınma için iyi bir motivasyon kaynağı olarak değerlendirilmesi mümkün 
olabilecektir.  
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Bandırma Limanı’nın Bölgenin Kalkınmasındaki Rolü 

Döne ERDOĞAN
1
,
 
Çağatay BAŞARIR

2 

Özet 

Marmara Denizi’nin güney kıyısında konumlanmış olan Bandırma Limanı’nın, bir yandan ticari 

açıdan büyük öneme sahip Güney Marmara ile Ege Bölgesi’ne bağlantısı bulunurken diğer taraftan da 

Türkiye’nin sanayi ve iş merkezi durumunda olan İstanbul’a bağlantısı bulunmaktadır. Bu haliyle 
Türkiye’nin gelişme potansiyeli yüksek limanları arasında yer alan Bandırma limanı genel yük, dökme 

yük, sıvı yük, konteyner ve Ro-Ro gemilerine liman hizmetleri sunmaktadır. Modern bir altyapıya sahip 

olan liman Güney Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgelerine maksimum faydayı sağlayabilecek 
potansiyelde olup mevcut hizmetlerin yanı sıra gelecekte otomotiv ihracat limanı olarak hizmet vermek 

için hali hazırda çalışmalar yürütmektedir.  

   Bu çalışma Marmara Denizi’nin güney kıyısında konuşlanan Bandırma Limanı’nın bölge 

ekonomisinin gelişimine sağladığı katkıları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Nitekim bölgenin en uzun 
rıhtım uzunluğuna sahip olan limanın, Türkiye dış ticaretinin dinamosu olan Ege, Güney Marmara ve 

İç Anadolu bölgelerine yüksek ekonomik kalkınma sağlayıp sağlayamadığı ortaya konulacak ve stratejik 

hedefler doğrultusunda bölgenin lojistik merkezlerinden biri haline gelme yolunda hangi adımları atması 

gerektiği tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bandırma Limanı, Liman Hizmetleri, Bölgesel Kalkınma. 

 

Abstract 

Bandirma Port located on the southern coast of Marmara sea has link on the one hand with 

Marmara Region, which has commercially great importance and Aegean Region, on the other hand with 
İstanbul which is industrial and business center. With this status, Bandirma port that ranks among the 

ports of Turkey whose development potential are high, offers port services to vessels of general cargo, 

bulk cargo, liquid cargo, container and Ro-Ro. The port, which has a modern infrastructure, has the 

potential to provide maximum benefit to the Southern Marmara, Central Anatolia and Aegean regions 

and is currently carrying out works to serve as automotive export port in addition to its existing services. 

 This study aims to reveal the contribution of Bandırma port located on the southern coast of the 

Marmara Sea to the development of the regional economy. Thus it will be revealed if the port that has 
the longest dock of the region ensures high economic development to Aegean, South Marmara and 

Central Anatolia regions which are the dynamos of Turkey’s foreign trade or not and It will be discussed 

which steps it should take to become one of the logistics centers of the region in line with strategic 

objectives. 

Key Words: Bandirma Port, Port Services, Regional Development 
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1. Giriş 

M.Ö. 8. ve 9. yüzyıllar arasında Kapıdağ yarımadasında bulunan Kyzikos şehri ile aynı dönemde 

kurulduğu bilinen Bandırma, bir balıkçı köyü ve Kyzikos şehir devletinin limanı olarak kullanılmıştır. 

O dönemde Bandırma, PANORMOS yani Güvenilir Liman olarak anılmıştır. 1952 senesinde temelleri 
atılmaya başlanan limanın inşasına ise ancak 1963 yılında başlanmıştır. Limanın işletilmesi ilk zamanlar 

belediyenin sorumluluğundayken bu durum 1969 yılında Bakanlar Kurulu’ nun almış olduğu bir kararla 

değişmiş ve TCDD’ ye devredilmiştir. Bu durum 2010 yılına kadar devam etse de 18.05.2010 tarihine 
gelindiğinde limanın işletim hakkı TCDD tarafından Çelebi Holding A.Ş.’ ye devredilmiş olup işletim 

hakkının süresi 36 yıl olarak belirlenmiştir. 

İstanbul’dan sonra Marmara Denizi’ndeki en büyük ikinci, Türkiye’ nin de beşinci büyük limanı 
olan Bandırma Limanı’ nın en önemli avantajı Marmara Denizi’ nin güney kıyısında özgün bir konuma 

sahip olmasıdır. Nitekim bu konumu itibarıyla Türkiye’ nin iş ve sanayi merkezi olan metropol şehir 

İstanbul’ a ve aynı zamanda ticari açıdan büyük önem taşıyan Güney Marmara ile Ege Bölgesi’ ne 

bağlantıları mevcuttur. Limanın bölgenin en uzun rıhtım uzunluğuna sahip olması da mevcut liman 
hizmetlerine yenilerinin eklenmesi beklentilerini artırmaktadır. Güney Marmara bölgesinde demiryolu 

bağlantısı bulunan tek liman olması ile Bandırma Limanı hızlı, kolay ve ekonomik şartlarla demiryolu 

ulaşımı sağlama imkânı sunmaktadır. Bu bağlamda gerek demiryolu gerek karayolu bağlantılarına sahip 
Bandırma Limanı geniş liman içi stoklama sahaları sayesinde Türkiye dış ticaretinin dinamosu olan 

Güney Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerine en yüksek faydayı sağlayabilecek liman olarak 

görülmektedir.  

12 metre derinliği olan liman 20 bin grostana kadar 15 adet geminin aynı anda yanaşıp yükleme 

ve boşaltma yapabileceği bir kapasiteye dsahiptir. Limanın hinterlandındaki ulaşım ağlarını aktif bir 

şekilde kullanarak konum avantajını daha çok geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Bandırma 

Limanı, denizyolu ve demiryolunun kombine kullanımında başlıca limanlardan biridir. Nitekim 
demiryolu bağlantısının rıhtımlara kadar ulaşması müşterilere doğrudan gemiden vagona tahliye 

alternatifi sağlamaktadır. Bu sayede lojistik maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlanmakta ve dış 

ticaret taşımalarında tercih noktası haline gelinmektedir. 

2. Liman Özellikleri 

Toplam uzunluğu 2973 metre ve derinlikleri 6- 11.50 metre arasında değişen 20 adet rıhtımında 
konteyner, dökme yük, genel yük, proje yükü ve Ro-Ro gemilerine hizmet verilmektedir. Rıhtımdaki 

yükleme- boşaltma hizmetleri yüksek teknolojili mobil vinçler, ekskavatörler ve konveyör sistemi ile 

gerçekleştirilmektedir.  

1000 metre ve 500 metre uzunluğunda iki mendireği vardır, iki mendirek arası açıklık 225 
metredir. Bandırma limanı, Liman İşletmeciliği Yönetmelikleri’ ne göre gemilere verilmesi zorunlu olan 

kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerini, deneyimli, yüksek eğitimli ve ehliyetli kılavuz kaptanların 

yönetiminde sürdürmektedir.  

2.1. Kapasite Bilgileri 

Saha Kapasitesi 

Toplam Liman Sahası (m2) 268.348 

Toplam Depolama Sahası (m2) 215.569 

Gümrüklü Alan (m2) 268.348 

Ekipman Park Alanı (m2) 1500 
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CFS (m2) 8000 

Toplam Rıhtım Uzunluğu (m) 2973 

 

 

Yük Kapasitesi 

Konteyner (TEU/Yıl) 350.000 

Dökme Yük (Ton/Yıl) 12.000.000 

Genel Yük (Ton/Yıl) 1.000.000 

Sıvı Dökme Yük (Ton/Yıl) 1.000.000 

 

Depolama Kapasitesi 

Konteyner (TEU) 4.195 

Dökme Yük/ Açık Saha (Ton) 165.000 

Dökme Yük/ Kapalı Depo (Ton) 35.000 

Genel Yük (Ton) 110.000 

 

Gemi Kabul Kapasitesi 

Konteyner (Adet/Yıl) 330 

Dökme Yük (Adet/Yıl) 3.240 

Sıvı Dökme Yük (Adet/Yıl) 216 

Genel Yük (Adet/Yıl) 216 

Ro-Ro (Adet/Yıl) 13.140 

Yolcu Gemisi (Adet/Yıl) 0 

 

Elleçleme Kapasitesi 

Konteyner- Yükleme/Boşaltma (TEU) 348 

Dökme Yük- Tahliye (Ton) 4.000 
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Dökme Yük- Yükleme (Ton) 4.000 

Genel Yük- Tahliye (Ton) 2.350 

Genel Yük- Yükleme (Ton) 1.800 

 

2.2. Rıhtım Bilgileri 

Rıhtım/ İskele Numarası Uzunluk (M) Derinlik (M) 

1 130 8,25 

2-3 284 10 

4-5 324 10 

6 130 10 

7-8 379 11,50-10,00 

9 203 10 

10 100 10 

11 190 10 

12 182 10 

13 79 10 

14 180 8,25 

15 140 4 

16 130 4 

17 120 4 

18 215 4 

19 87 4 

20 100 4 

 

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde, liman sahasının tamamı gümrüklü alan olup geçici depolar 

haricinde sahanın boş alanları da geçici depolama yeri olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte CFS( 

Container Freight Station) ve her biri iki bölümden oluşan toplam iki adet kapalı geçici depolama alanı 
bulunmaktadır. Bunlar 1/A, 1/B, 2/A, 2/B olarak adlandırılmaktadır. Genel itibarıyla dökme yükler bu 



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 
 

375 
 

alanda depolanmakta olup proje yükleri, konteynerlar ve diğer yükler liman sahasının açık kısımlarında 

depolanmaktadır. 

Limana ağırlıklı olarak yanaşmakta olan kuru dökme yük gemilerinin büyük çoğunluğu ithalat 

yönlüdür ve toplam yük kapasitesinin yaklaşık % 93’ünü oluşturmaktadır. Sıvı yük gemileri de 

çoğunlukla ithalat yönlü olup genellikle 5 ve 6 nolu rıhtıma yanaşmaktadır. Sıvı yük gemileri genellikle 
tehlikeli yük taşıyan tanker gemileri olup liman açığında beklemeleri gerektiği zaman karaya uzak 

noktalara demir atmaktadır. Konteyner gemileri çoğunlukla boş konteyner tahliye edip ihracat eşyası 

taşıyan konteyner yüklemesi yapmaktadır. İç aktarma (yurt içi taşımacılığı) yapan Ro-Ro gemileri 

çoğunlukla 15-20 nolu rıhtımlar arasına yanaşmaktadır. 

Gemi kabul kapasitesine baktığımızda her ne kadar Ro-Ro gemileri büyük çoğunluğu oluştursa 

da dış ticaret hacmi kapsamında Bandırma Limanı’na ağırlıklı olarak kuru dökme yük gemileri 
yanaşmaktadır. Bununla doğru orantılı olarak yük elleçleme kapasitesinin büyük çoğunluğunu dökme 

yükler oluşturmaktadır. 

3. Liman Hizmetleri 

Türkiye coğrafyasında hizmet vermekte olan diğer limanlardan farklı olarak Bandırma Limanı, 
hizmet verdiği bölgeye bağlı olarak yük çeşitliliğini karşılayacak hemen her tür yük sınıfına hizmet 

verecek şekilde organize olmuş bir limandır. Bu bağlamda Güney Marmara bölgesinde konumlanmış 

olan tüm ithalatçı ve ihracatçı firmaların dökme katı ve dökme sıvı yükleri, Big bag’ ler ya da 
paketlenmiş torbalar içerisinde sevk edilen genel kargo yüklerinin yanı sıra hemen her ebatta ve 

ağırlıktaki proje kargo yükleri ile her geçen gün farklı yük grubuna hitap edebilen konteyner yükleri için 

hizmet vermektedir. Ayrıca günde 650 tırın geçiş yaptığı Ro-Ro terminali servisi bulunmaktadır. Her 

yıl İstanbul Bölgesi’ nden ve Avrupa’ dan, Güney Marmara ve Ege Bölgesi’ ne geçen 200.000 araç 

Bandırma Limanı’ nı kullanmakta ve bu sayede karayolu taşımacılığının yoğunluğu hafiflemektedir. 

Bandırma Limanı’nda ağırlıklı olarak ithalat faaliyetleri gerçekleşmektedir. Nitekim 2018 yılında 

kaydedilen ithalat 2.730.326 ton olup 2019 yılının ilk on ayı itibarıyla bu sayı 3.095.530 tona ulaşmıştır. 
Hububat ve sıvı kimyasal yük ithalatında önemli bir liman olan Bandırma Limanı’nda gerçekleşen 

ithalatın yaklaşık %70’ini sanayi hammaddeleri oluşturmaktadır. İthalatın yanı sıra ihracat 

faaliyetlerinde de bulunan limanın 2018 dış ticaret verilerine bakıldığında 961.029 ton olduğu 
görülürken 2019’un ilk on ayı verilerinde bu sayı 746.060 ton şeklinde gerçekleşmiştir. İhracatta en 

önemli yük türü bor madeni olup dünya bor talebinin yaklaşık %50’sini bölgenin en önemli sanayi 

tesislerinden olan Eti Madencilik karşılamaktadır. Eti Maden işletmesi, denizyoluyla yurtdışına 

gerçekleştirdiği ihracat faaliyetleri sayesinde bölgenin deniz ticaretine büyük katkı sağlamaktadır. 

Özelleştirme sonrasında limanda konteyner taşımacılığının başlatılarak sürdürülebilir hale 

getirilmesine öncelik verilmiştir. Eti Maden, Banvit ve Hicri Ercili bölgede konteyner taşımacılık 

hizmeti talep eden en önemli işletmelerdir. 

Bandırma Limanı, konumu itibariyle Marmara Denizi’ nde gerçekleşen kuzey- güney Ro-Ro 

gemileri trafiğinin merkezinde yer almakta ve gün içerisinde karşılıklı olarak Bandırma-Tekirdağ, 

Tekirdağ-Bandırma, Bandırma-Ambarlı ve Ambarlı-Bandırma yönlerinde toplam on adet sefer 

düzenlenmektedir. Limanda, 10 farklı firma tarafından 12 Ro-Ro hattıyla hizmet verilmektedir. 

4. Liman İşletmesinin Stratejik Hedefleri 

Önümüzdeki dönemlerde mevcut hinterlandı genişleterek ve liman kapasitesini büyüterek yüksek 
hizmet kalitesi ve rekabetçi maliyetler ile bölgedeki ithalat konteyner taşımalarını uzun vadede 

Bandırma’ ya çekmeyi hedefleyen liman işletmesi, yapılacak olan alt yapı ve ekipman yatırımları ile 

Bandırma Limanı’nı Marmara Bölgesi’nin modern limanlarından biri haline getirme yolunda önemli 
adımlar atmaya devam etmektedir. Ayrıca rıhtım ve iskelelere doğrudan bağlantıları olan demiryolunu 

aktif bir şekilde kullanarak uzak destinasyonlardaki yüklerin Bandırma Limanı’ nda elleçlenmesini 

sağlayarak bölgedeki hâkim liman olma planlanları yapılmaktadır. Liman, şuanki şartlarda tüm yük 
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gruplarında hizmet vermekte olup bundan sonraki süreçte ise hizmet vermeye uygun olduğu fakat 

payının düşük olduğu alanlarda iş hacmini arttırmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir. 

5. Bölgenin Kalkınması İçin Yürütülen Projeler 

 

5.1. Balo Projesi 

2011 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin öncülük ettiği ve ülkenin pek çok 

yöresinden oda, borsa ve organize sanayi bölgelerinin iştirakiyle kurulmuş olan BALO projesi, Büyük 
Anadolu Lojistik Organizasyonları projesi olarak nitelendirilmektedir. Söz konusu projenin amacı, 

Anadolu’nun üretim merkezlerini demiryolu ile Orta Avrupa’ ya doğrudan bağlamaktır. Bu amaç 

doğrultusunda ihracatçıların kapılarından konteynerlerle alınacak yükler İzmir, Manisa, Denizli, Bursa, 
Kütahya, Eskişehir, Ankara, Konya ve Kayseri’ deki yük toplama merkezlerinden blok trenlerle 

öncelikle demiryolu ile Bandırma’daki (Okçugöl İstasyonu) Konsolidasyon Merkezi’ ne ulaştırılacak ve 

burada toplanan yükler Avrupa’daki varış noktalarına göre sınıflandırılacaktır. Tasnif işlemi 

tamamlanan yükler demiryolu vasıtasıyla Bandırma Limanı’na getirilerek tren ferisi ile Tekirdağ 
üzerinden Orta Avrupa’daki nihai varış noktalarına teslimi gerçekleştirilecektir. Bandırma- Tekirdağ 

arasında çalışacak olan tren ferisi, 35 ila 50 vagon arasında yük taşıyacaktır. Bu proje sayesinde vagonlar 

deniz üzerinden gemilerle taşınacak olup ihracat taşımalarında Türk lojistikçilerin karşılaştığı ticari 
engellerin ve taşımalarda yaşanan kayıpların büyük ölçüde azalacağı düşünülmektedir. Nitekim BALO, 

Anadolu’nun yüklerini 4 gün gibi kısa bir sürede Avrupa’ ya ulaştırarak yalnızca bölge ekonomisinin 

değil, ülke ekonomisinin de büyümesine katkı sağlayacak bir projedir. 

Türkiye’nin ihracatı ve lojistik sektörünün gelişimi açısından son derece önem arz eden ve büyük 

emekler harcanmış bu projenin tüm hazırlıkları tamamlanmış ancak uygulama safhasına henüz 

geçilememiş olsa da ilerleyen zamanlarda projenin hayata geçirilmesi ile birlikte Bandırma Limanı’nda 

hareketliliğin başlayacağı ve bölgenin kalkınmasında önemli bir rol üstleneceği kuşkusuzdur. 

5.2. Rusya Hattı Projesi 

Türkiye’ nin iş ve sanayi merkezi İstanbul’ un yanı sıra ticari açıdan büyük önem taşıyan Güney 
Marmara ve Ege Bölgesi’ ne bağlantıları ile avantajlı bir konumda yer alan Bandırma Limanı dökme 

yük, genel yük, konteyner, proje yük, sıvı yük ve Ro-Ro gemilerine hâlihazırda liman hizmeti 

vermektedir. Bu konteyner hatlarına ilave olarak Bandırma’ dan Rusya’ nın Novorossiysk Limanı 
arasında düzenli çalışacak direkt konteyner hattı başlatılmış olup Ege ve Marmara bölgelerinde üretilen 

yaş sebze ve meyve bu hat ile direkt olarak Rusya’ ya ihraç edilecektir. Nitekim projesi tamamlanmış 

olan Rusya hattı 2017 yılında iki sefer yapmıştır.  

Kurulan yeni konteyner hattı ile yaş sebze ve meyve ihracatının yanı sıra Ege ve Marmara 
bölgelerindeki sanayi ve tekstil ürünlerinin de Rusya’ ya ihraç edilmesinde Bandırma Limanı’ nın 

önemli bir rol üstleneceği öngörülürken ihracatın haricinde Rusya’ dan yapılacak ithalatta da kayda 

değer bir ilerleme kaydedileceği düşünülmektedir. 

5.3. Bursa Projesi 

Konumu itibarıyla Türkiye’ nin en önemli limanlarından biri olan Bandırma Limanı demiryolu 
ile denizyolu entegrasyonunun en güzel örneklerinden biri olup bu avantajını kullanabilen sayılı 

limanlardan birisidir. Coğrafi konumu ve geniş hinterlandı ile ayrıcalıklı liman konumundaki Bandırma 

Limanı, Türkiye’ nin otomotiv üretim üslerinden biri olan Bursa’ ya olan yakınlığını değerlendirerek 

Bursa’ nın otomotiv sektöründen kendine pay almayı düşünmektedir. Yapılan araç gemisi operasyonu 
neticesinde limanın gümrüklü açık alanlarının geniş olduğu ve bundan dolayı araç lojistiği için uygun 

bir alternatif oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Bu doğrultuda liman, Bursa otomotiv ihracatı için gerekli 

oto saha inşasını tamamlamış olup ilerleyen zamanlarda sektörden pay almayı beklemektedir. Bursa’ 
nın artan otomotiv üretiminin Gemlik limanlarının kapasitesini zorladığı gerçeği göz önünde 

bulundurulursa hem Bandırma Limanı’ nın Bursa’ nın yükünü hafifleteceği hem de otomotiv ihracatında 

Bandırma’ nın ve bölgenin kalkınmasında önemli bir adım atılacağı şüphesizdir. 
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6. Sonuç 

Jeopolitik ve coğrafi konumu itibarıyla Bandırma Limanı, bölgenin kalkınması açısından oldukça 

stratejik bir noktadadır. Modern bir altyapıya sahip olan liman denizyolu, demiryolu ve karayolu 

bağlantılarının yanı sıra geniş liman içi stoklama sahaları sayesinde bölgeye en yüksek faydayı 
sağlayabilecek bir liman durumundadır. Mevcut durumda Marmara Bölgesi’ nin dökme yük ithalat ve 

ihracat kapılarından biri olan liman, tüm ülkeye uzanan demiryolu bağlantısı ile kombine taşımacılıkta 

her türlü yükün elleçlenebilmesine olanak tanımaktadır. Bu durum burada yapılacak sanayi 
kümelenmesinin ve liman işletmesinin doğru bir şekilde planlanması zorunluluğunu beraberinde 

getirmektedir. Önümüzdeki dönemlerde hayata geçirilmesi planlanan projelerden beklenen faydayı 

sağlayabilmek ve bu doğrultuda bölgenin kalkınmasında aktif rol oynayabilmek için makine, altyapı ve 
ekipman yatırımlarının titizlikle yapılması hususunda gereken önemin verilmesinin Bandırma Limanı’ 

nın hizmet kalitesini yükselteceği düşünülmektedir. 
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Yeni Bir Serbest Bölge Önerisi: Bandırma Hinterlandı 

Arş. Gör. Ahmed Yusuf SARIHAN
1
 

 

 

Özet 

Serbest bölgeler, fiziki olarak ülke sınırları içerisinde olan ancak ekonomik koşullar bağlamında 

ülke sınırları dışında kabul edilen ticari bölgelerdir. Bu bölgelerde faaliyet gösteren işletmeler için pek 
çok vergi ve sorumluluktan tam veya kısmi muafiyetler söz konusudur. Serbest bölgeler bu muafiyetler 

dışında birçok desteğin de sağlandığı yerlerdir. Sağlanan destekler ve muafiyetler karşılığında bu 

bölgelerden ülke ihracatını artırması, teknoloji transferini kolaylaştırması, istihdama katkılar sunması 
ve ekonomik kalkınmaya yardımcı olması beklenmektedir. Serbest bölgeler üzerindeki bu 

beklentilerden anlaşılacağı üzere, bu bölgeler kuruldukça coğrafi alana büyük katkılar sunmakta ve 

bölgesel kalkınmaya yardımcı olmaktadır. Bu açıdan serbest bölgelerin artırılması gerekliliği gün 

yüzüne çıkmaktadır. Bu araştırmada yeni bir serbest bölge önerisi olarak Bandırma’ya dikkat çekmek 
amaçlanmıştır. Bu bağlamda Bandırma Limanı ve hinterlandının ekonomik olarak değerlendirilmesi 

yapılmıştır. Araştırma sonucunda Bandırma bölgesinde kurulacak bir serbest bölgenin bölgesel 

kalkınma üzerindeki potansiyel etkileri aktarılmıştır. Araştırmanın gelecekte yapılabilecek başka serbest 

bölge projelerine de katkı sağlayacağına inanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası ticaret, serbest bölgeler, hinterlant, bölgesel kalkınma 

Jel Kodları: F00, F10, F18,  

 

A New Free Zone Suggestion: Hinterland of Bandirma 

 

Abstract 

Free zones are commercial zones which are physically within the borders of the country but 

accepted outside the borders of the country in terms of economic conditions. For businesses operating 

in these regions, there are full or partial exemptions from many taxes and responsibilities. Free zones 
are the places where many other incentives is provided besides these exemptions. In return for the 

supports and exemptions provided, these zones are expected to increase country exports, facilitate 

technology transfer, contribute to employment and help economic development. As can be seen from 

these expectations on free zones, they contribute greatly to the geographical area and help regional 
development where they are established. In this respect, the necessity to increase the number of free 

zones emerges. In this study, it is aimed to draw attention to Bandırma as a new free zone potential. In 

this context, Bandırma Port and its hinterland are evaluated economically. As a result of this research, 
the potential impacts of a free zone to be established in Bandırma region on regional development were 

explained. It is believed that the research will contribute to other free zone projects in the future. 

Keywords: International trade, free zones, hinterland, regional development 

Jel Codes: F00, F10, F18, 
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1. Giriş 

Son otuz yıllık süreçte gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunun yeni serbest bölgeler kurdukları 
bilinmektedir. Bu serbest bölgelerin ülke ekonomileri ile entegre olması ve ekonomik kalkınmaya katkı 

sağlaması beklenmektedir. Serbest bölgelerin artırılmasında temelde iki amaç dikkat çekmektedir. Vergi 

muafiyetleri ile yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek ve ülkeye teknoloji girişini sağlamak bu iki amacı 

kısaca ifade etmektedir (Miyagiwa, 1991). Fakat serbest bölgelerin amaçları bu kadarla sınırlı değildir. 
Bu bölgelerin amaçları öncelikle kurulduğu ülkenin gelişmişlik seviyesine göre farklılık gösterebilir 

(Kokoç ve Gencer, 2019). Ancak genel olarak bakıldığında serbest bölgelerin amaçları aşağıdaki gibi 

sıralanabilir (Tümenbatur, 2012):  

- İhracat için üretim ve yatırımı artırmak, 

- Teknoloji girişini ve yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişini sağlayarak 

uluslararası ticareti artırmak 

- Dış ticaret ve finansman olanaklarından faydalanmak 

- Yerli üreticilerin dünya piyasalarındaki fiyattan faydalanmalarını ve düzenli şekilde 

girdi temin etmelerini sağlayarak uluslararası rekabet güçlerine katkıda bulunmak, 

- İhracata dönük sanayilerin gelişmelerini teşvik etmek suretiyle ihracatı artırmak, 

- Döviz girişini artırmak 

- Yeni iş olanakları yaratarak istihdam sorununun çözümüne yardımcı olmak 

- Gelişmiş üretim ve yönetim tekniklerinin yurt dışından ülkeye girmesine sağlamak ve 

teknolojik ve ekonomik standartları yükseltmek 

- Bankacılık faaliyetlerinin dış pazarlarda da sürdürülebilmesini sağlamak 

Tüm bu amaçlara sahip olan serbest bölgelerin tanımlanmasına gelindiğinde ise Acar ve Karakaş 

(2017) serbest bölgeleri şu şekilde tanımlamışlardır: 

“Genel olarak bir ülkede coğrafi olarak tanımlanmış sınırlı bir alan içerisinde, belirli ekonomik faaliyetler 

için ülkenin geri kalanına göre çeşitli teşvik ve ayrıcalıkların sağlandığı alanlardır” 

Bu tanımdan hareketle serbest bölgelerin fiziksel olarak ülke sınırları içerisinde kaldığı ancak 

gerek çeşitli vergi ve istisnalar gerekse bazı yasalar anlamında ülke dışında sayıldığını söylemek 
mümkündür. Serbest bölgelerin kavramsal olarak ifade ettiği durumun ötesinde içerisinde yer alacak 

firmalara sunduğu bazı ayrıcalıklar olduğu bilinmektedir. Bu ayrıcalıklara bakıldığında Örs ve 

Sarıhan’ın (2018), aşağıdaki dört ana başlık altında bunları sınıflandırdığı görülmektedir: 

- Vergi avantajlarından yararlanma imkanı 

- Süresi belirli ruhsatlar sayesinde geleceği planlayabilme ve ürünleri serbest bölgede 

sınırsız süre tutabilme fırsatı 

- Kazanılan gelirlerin izne tabi olmadan yurt dışına veya ülke içerisinde transferi imkanı 

- Kanunen ülke sınırları dışında bir konum olmasından dolayı ticaret politikası 

önemlerinden muafiyet durumu 

Serbest bölgeler kavramsal olarak kısaca yukarıdaki şekilde özetlenebilir ancak ekonomik olarak 
katkıları istatistikler bağlamında mutlaka incelenmelidir. Ticaret Bakanlığı (2019) verilerine göre 

Türkiye’de faaliyet gösteren serbest bölgelerin 2017 yılı toplam ticaret hacimleri 20 milyar doların 

üzerindedir. 2018 yılına bakıldığında ise bu rakamların 21 milyar dolara yaklaştığı görülmektedir. 2018 

yılının sonunda serbest bölgelerin toplam 70 bin kişiye istihdam sağladığı da görülmektedir (Ticaret 
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Bakanlığı, 2019). Ayrıca toplam ticaret hacmi içerisinde en büyük paya %90 ile sanayi ürünlerinin sahip 
olduğu görülmektedir ki bu durum katma değerli ürünlere işaret etmektedir (Ticaret Bakanlığı, 2019). 

Bu bilgiler ışığında serbest bölgelerin bulundukları bölgeye istihdam ve ekonomik katkılar sağladığını 

söylemek mümkündür.  

Bu çalışmada Türkiye’nin ihracatında önemli bir paya sahip olan Bandırma Limanı’nın 
hinterlandı olan Bandırma bölgesi için serbest bölge önerisi yapılmıştır. Bu önerinin sunulabilmesi için 

Türkiye’deki mevcut serbest bölgelerin coğrafi ve lojistik özellikleri kıyaslanmış Bandırma bölgesinin 

bu serbest bölgeler karşısındaki durumu değerlendirilmiştir.  

2. Yöntem 

Araştırmada ikincil verilere ve gözlemlere dayalı betimsel yorumlama yöntemi kullanılmıştır. Bu 

yönteme ek olarak yorumlanan veriler ile SWOT analizi yapılmıştır. Ayrıca Bandırma’ya coğrafi olarak 
yakın konumlardaki serbest bölgelerin harita üzerinden konumları ile Bandırma’daki potansiyel 

konumlar kıyaslanmıştır.  

2.1 Bandırma’nın Ekonomik Durumu ve Konumu 

Bandırma Gümrüğünden yapılan ihracat 2018 yılında 536 milyon Amerikan Doları (USD) 
düzeyinde gerçekleşmiştir. İthalat ise 818 milyon USD olarak tespit edilmiştir (TÜİK, 2019).  Son beş 

yılda Bandırma Gümrüğünden yapılan  dış ticaret hacminin her yıl ortalama 2018 yılına yakın 

düzeylerde gerçekleştiği görülmektedir (TÜİK, 2019).  Balıkesir ilinin gayri safi yıllık hasılasının 
(GSYH) 2017 yılında cari fiyatlara göre 38 milyar TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. Araştırmanın 

bir kısıtı olarak ilçelere göre GSYH verisi bulunmaması gösterilebilir. Bandırma’nın  bu GSYH 

içerisinde önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir (Bandırma Belediyesi, 2019).   

Bandırma’nın coğrafi konumuna bakıldığında ise karşımıza Türkiye’nin en kritik noktalarından 
birisi olduğu gerçeği çıkmaktadır. Marmara Denizi’nin güneyinde, Çanakkale Boğazı’na yakın bir 

mesafe yer alan Bandırma, deniz yolu taşımacılığı için büyük fırsatlar içermektedir. Kara yolları ile de 

Türkiye’nin batısında İzmir’e olan yakınlığı ile limanlar arası bağlantı anlamında değerli bir 
konumdadır. Ayrıca Bandırma’nın Bursa’ya ve İstanbul’a yakınlığı sayesinde bu illerin ekonomik 

havuzundan pay alabileceğini söylemek mümkündür. Bandırma’nın coğrafi avantajlarının ekonomik 

yansımaları olduğunun en büyük kanıtı Bandırma Gümrüğü’nün Bursa’ya bağlı olmasıdır. 

2.2. SWOT Analizi 

Bandırma’da serbest bölge önerisi için hazırlanan SWOT analizi aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.  

Güçlü Yönler 

 Bandırma büyük şehirlere yakın bir konumda yer almaktadır. 

 Bandırma’nın karasal olarak ulaşım imkanları gelişmiştir. 

 Bandırma’nın denize yakın konumu, dünya ticaretinin büyük kısmının deniz 

taşımacılığı ile yapıldığı göz önüne getirildiğinde büyük bir avantajdır. 

 Bandırma’da hali hazırda tam kapasite kullanılmayan bir liman bulunmaktadır. Limanın 

varlığı ve bu limanın uygunluğu dış ticaret için önemli bir avantajdır. 

 Bandırma, rüzgar enerjisine uygun bir konumda yer almaktadır. Özellikle enerji 

şirketlerinin dikkatini çekebilmek ve kurulması önerilen bölgede onlara imtiyazlar verilmesi 

mümkündür. 

 Tarım ve hayvancılık Bandırma ve çevresi için önemli bir sektördür. Bu konularda 

uzmanlaşma ve teknoloji girişi bağlamında serbest bölgeye değer katılabilir. 

 Çanakkale Boğazı’na yakınlığı ile deniz taşımacılığı rotaları için önemli bir geçiş 

alanındadır. 
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 Bor ve hidrojen üretimi yapılan bir ilçedir. Bağlı ve yan sanayilerin kurulacak serbest 

bölgeden yararlanması sağlanabilir. 

 Kentte faaliyet gösteren önemli lojistik şirketler bulunmaktadır. 

 

Zayıf Yönler 

 Nüfus 150-160 bin civarındadır. Bu durum her türlü istihdamın bulunmasını 

zorlaştırabilir. 

 Danışmanlık ve altyapı şirketleri büyük şehirlerdeki kadar fazla değildir. 

 Önemli devlet kurumlarına ulaşılması için aracılıklara ihtiyaç vardır. 

 Küçük bir ilçe olarak görülmektedir. Bu yüzden nitelikli iş gücünü burada çalışmaya 

ikna etmede zorluklar yaşanabilir. 

 Hava kargo taşımacılığı imkanları olmaması 

Fırsatlar 

 TANAP projesinin güzergahında bulunması sebebiyle bölgede hızlı bir gelişim olması 

beklenmektedir. 

 BALO projesi güzergahında olması sebebiyle lojistik köyler ve lojistik imkanlarda 

artışlar beklenmektedir. 

 Yapılması planlanan yeni liman projeleri sebebiyle ulaştırma imkanlarında artışlar 

olacağı tahmin edilmektedir.  

 Bandırma’da yer alan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, genç bir üniversitedir ve 

sürekli olarak kendini geliştirme arayışlarındadır. Sektörel işbirlikleri ile üniversitenin 

tecrübelerinden yararlanılabilir.  

 Burada kurulabilecek serbest bölgeye gelecek işletmelerin kent içerisinde ticari 
girişimler yapması halinde pazarın kaymağını alma ihtimali oldukça yüksektir. Çünkü 

Bandırma pek çok girişim bağlamında sınırlı imkanlara sahiptir. 

 Yeni bir serbest bölge olacağından teşvik edici politikalar mutlak suretle yürütülecektir. 

Dolayısıyla ilk yatırım maliyetlerinde işletmeler için rekabet avantajı sağlayacak imkanlar 

görülmesi mümkündür. 

 Üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci hedeflerine ek olarak hali hazırda eğitim gören 
en az bin yabancı uyruklu öğrencisi bulunmaktadır. Bu öğrencilerin birçoğu iktisadi ve idari 

bilimlerde eğitim görmektedir. Bu öğrencilere sağlanacak staj imkanları ile kısa süreli personel 

giderleri azaltılabileceği gibi nitelikli görülen öğrenciler işe alınarak yurt dışı iletişim süreçleri 

güçlendirilebilir. 

 Mevcut demiryolu ağı ve bu ağın geliştirilmesi üzerine yapılan yatırımlar 

Tehditler 

 Uzun sürecek bir alt yapı ve yatırım süreci 

 Yakın şehirlerde de serbest bölgeler olması 

 Bandırma ve çevresinde yapılacak kazı vb. çalışmalarda tarihi değer taşıyan kalıntılara 

rastlanması ve dolayısıyla bölge inşaatlarının iptal edilebilme ihtimali 

 Kurulacak bir serbest bölge ile her türlü lojistik trafikte meydana gelecek artışına 

karşılık şehrin yetersiz kalması ihtimali 
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Bandırma limanı hinterlandında kurulacak bir serbest bölgeye dair güçlü ve zayıf yönler ile 
fırsatlar ve tehditler yukarıdaki SWOT analizinde ele alınmıştır. Bu analiz sonuçlarına göre güçlü 

yönlerin zayıf yönlere göre daha fazla olduğu ve fırsatların tehditlerden üstün olduğu görülmektedir. 

Analizde farklı serbest bölgeler ile kıyaslama yoluna gidilmeyerek sadece Bandırma’nın kendi durumu 

üzerinden çıkarımlar yapılmıştır. SWOT analizi sonuçlarına göre Bandırma’da kurulacak bir serbest 

bölgenin, başta Bandırma olmak üzere çevre kentlere ve Türkiye’ye fayda getireceğine inanılmaktadır.  

2.3. Çevre Serbest Bölgelere Bakış 

Araştırmanın bu aşamasında Bandırma’ya coğrafi olarak yakın olarak adlandırılabilecek serbest 
bölgelere ait istihdam ve yüzölçümü gibi veriler irdelenmiş ve bölgelerin gökyüzünden haritaları ile 

konumları değerlendirilmiştir.  

Avrupa Serbest Bölgesi 

Şekil 5. Tekirdağ Avrupa Serbest Bölgesi 

 

Yukarıdaki şekilde gösterilen Avrupa Serbest Bölgesi, 2 milyon metre karelik bir alanda 

kurulmuştur. Bandırma’ya benzer şekilde İstanbul’a ve deniz taşımacılığına yakın bir konumdadır. 
Toplam 25 bin 289 çalışana iş imkanı sağlamaktadır (EB, 2019). Üretim, bakım, onarım ve ticaret 

alanlarında faaliyet göstermektedir (ASB, 2019).  
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Bursa Serbest Bölgesi 

Şekil 6. Bursa Serbest Bölgesi 

 

908 bin metrekarelik bir alanda kurulu olan Bursa Serbest Bölgesi, Bursa’nın Gemlik ilçesinde 
yer almaktadır. Gemlik ilçesi Bandırma ile oldukça benzerlik göstermektedir. Gerek tarımsal üretimdeki 

paralellikler gerekse liman kenti olmaları açısından Bandırma’nın da serbest bölgeye uygun bir yer 

olduğunu ortaya koyan bir serbest bölge olarak görülebilir. Bu bölge toplam 10 bin 318 çalışana istihdam 

sağlayarak ekonomiye katkı sağlamaktadır (EB, 2019). Bölgede ağırlıklı olarak üretim sanayii şirketleri 

faaliyet göstermektedir (BUSEB, 2019).  

Ege Serbest Bölgesi 

Şekil 7. Ege Serbest Bölgesi 

 

2,5 milyon metrekarelik bir alanda kurulu olan Ege Serbest Bölgesi, İzmir’in Gazi Emir ilçesinde 

yer almaktadır. Bu bölge toplam 20 bin çalışana istihdam sağlayarak ekonomiye katkı sağlamaktadır 
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(ESBAŞ, 2019). İzmir’in liman ve deniz taşımacılığı imkanlarının ilerlemiş düzeyi göz önüne 

alındığında bölgenin çok doğru bir yerde konumlandırıldığı söylemek doğru olacaktır. 

İstanbul Atatürk Hava Limanı Serbest Bölgesi 

Şekil 8. İstanbul Atatürk Hava Limanı Serbest Bölgesi 

 

Yaklaşık 190 bin metrekarelik yüzölçümü ile İstanbul Atatürk Hava Limanı Serbest Bölgesi, 

1996-2018 yılları arasında  51 milyar USD’lik ticaret hacmine ulaşmıştır (İSBİ, 2019). Bölge 1278 

kişiye istihdam sağlamaktadır (İSBİ, 2019). İstanbul’un sahip olduğu deniz, hava ve kara yolu 

taşımacılığı imkanları göz önüne alındığında büyük imkanlara ve fırsatlara sahip olduğu ifade edilebilir. 

İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi 

Şekil 9. İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi 

 

Bölgeye ait yüzölçümü bilgilerine ulaşılamamıştır. Bölgenin tekstilden kimya ve ağır sanayiye 

kadar pek çok işletmeye ev sahipliği yaptığı görülmektedir (DESBAŞ, 2019).  
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İstanbul Trakya Serbest Bölgesi 

Şekil 10. İstanbul Trakya Serbest Bölgesi 

 

387 bin 500 metrekarelik alanda faaliyet gösteren İstanbul Trakya Serbest Bölgesi 10 bin kişilik 

bir istihdam hedeflemektedir (İSBAŞ, 2019).  

İzmir Serbest Bölgesi 

Şekil 11. İzmir Serbest Bölgesi 

 

İzmir Serbest Bölgesi bir milyon 620 bin metrekarelik bir alan üzerinde toplam 173 firmaya ev 

sahipliği yapmaktadır (İZBAŞ, 2019). Bölgede deri, enerji, gıda, otomotiv ve kimya gibi pek çok 

sektörden firma faaliyetlerini sürdürmektedir. 3498 kişiye istihdam sağlanan serbest bölge İzmir’in 

Menemen ilçesi için önemli bir kalkınma merkezi halindedir.  
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TÜBİTAK MAM Serbest Bölgesi 

Şekil 12. TÜBİTAK MAM Serbest Bölgesi 

 

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yer alan TÜBİTAK Teknokentine dahil olarak hizmet veren MAM 

Serbest Bölgesi, 36 bin metrekarelik bir alanda faaliyet göstermektedir (TÜBİTAK MAM, 2019). 

Özellikle serbest bölgelerin temel görevlerinden olan teknoloji transferi amacına hizmet ettiği 

düşünülmektedir.  

Kocaeli Serbest Bölgesi 

Şekil 13. Kocaeli Serbest Bölgesi 

 

Ağırlıklı olarak gemi inşaat sektöründen firmaların faaliyet gösterdiği Kocaeli Serbest Bölgesi, 
Başiskele ilçesinde yer almaktadır (KOSBAŞ, 2019). Konumu itibariyle liman bölgesinde olan serbest 

bölgenin ticari faaliyetler için örnek bir bölge olduğu söylenebilir.  
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3. Sonuç Ve Öneriler 
SWOT analizi ve çevre serbest bölgeler incelendiğinde Bandırma limanının hinterlandının 

avantajları ve dezavantajı ortaya konulmuştur. Bandırma ve çevresinin güçlü yönleri ve fırsatlarının 

zayıf yönleri ve tehditlerden daha ağır bastığı düşünülmektedir. Ayrıca çevre illerdeki serbest bölgelerin 

gerek yüzölçümleri gerekse coğrafi konumlarının Bandırma’da kurulabilecek potansiyel bir serbest 
bölge için olumlu işaretler verdiğini söylemek mümkündür. Serbest bölgelerin kuruldukları bölgelerdeki 

istihdama katkısı göz önüne alındığında Bandırma’nın kalkınması açısından bu bölgede kurulacak bir 

serbest bölgenin büyük katkı sağlayacağına inanılmaktadır.  

Bandırma ilçesinde serbest bölge kurulması için önerilen bölgeler aşağıdaki şekillerde 

gösterilmiştir: 

Şekil 14. Ayyıldız Mahallesi 

 

Bandırma Ayyıldız Mahallesi, Bandırma Limanı’nı da içeren bir bölgedir. Bu bölge yerleşik 

halkın ikamet ettiği mesken konutlar da yer almaktadır. Bu bölge Liman’ın yerini ifade etmesi açısından 

ele alınmıştır. Bölgenin karayolu bağlantıları, araçların şehir içine girmeden limana ulaşmalarını 

sağlamaktadır. Dolayısıyla limanın konumu kurulacak serbest bölge için avantajlıdır. Bu bölgeye yakın 

alanların araştırılması gerektiği düşünülmektedir. 

Şekil 151. Yenimahalle 

 

Yenimahalle, hem Ayyıldız bölgesine yakınlığı hem de meskenlerin kentin diğer bölgesine göre daha 
az sayıda olmasından dolayı avantajlı bir konum olarak görülebilir. Ancak bölgede sürekli artan 

mesken inşaatları ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin sahip olduğu alan itibariyle, bu bölgede 
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bir serbest bölge kurulması pek çok açıdan mümkün değildir. Bu sebeplerden en önemlisi üretim 
sebebiyle çevrede oluşabilecek hava kirliliğidir. 

 Şekil 12. Çalışkanlar Mahallesi 

 

Çalışkanlar Mahllesi, Ayyıldız, ve Yenimahalle’ye komşu konumdadır. Limana olan yakınlığı 

mesken konutların az olması gibi uygun işaretler veren alan, tarım alanlarına olan uzaklığı sebebiyle de 

dikkat çeken bölgelerin başında gelmektedir.  

Şekil 13. Edincik Mahallesi 

 

Edincik Mahallesi, Çalışkanlar Mahallesi’ne göre daha büyük bir yüzölçümüne sahiptir. Bu 

bölgede de meskenlerin bulunduğu konumdan uzak bir noktaya Serbest Bölge’nin yatırımlarının 

yapılabileceği düşünülmektedir.  

Bu bilgilerden hareketle Bandırma ilçesinde Edincik ve Çalışkanlar Mahalleleri arasında bir 

serbest bölge yapılmasının uygun olduğu görülmektedir. Gerek bu bölgelerin tarımsal alanlardan uzak 

olması gerekse meskenlere olan uzaklığı ve limana olan kolay ulaşım imkanları sebebiyle bu iki 
mahallenin serbest bölge yatırımları için avantajlı konumlar olduğu düşünülmektedir. Bandırma’nın 

ticari ve ekonomik gelişimi ile ilgili kişi ve mercilerin serbest bölge kurulması noktasında girişimleri 
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olduğu bir duyum olarak dikkat çekmektedir. Serbest bölge kurulumu faaliyetleri başlaması durumunda 

bu mahallelerin dikkate alınması gerektiği önerilmektedir.  
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Serbest Bölgelerin Etkinlik Durumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Model Önerisi 
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Özet 

 
Bu çalışmada, Türkiye’deki serbest bölgelerin etkinlik durumunun Çok Kriterli Karar Verme 

Yöntemlerinden Veri Zarflama Analizi ile belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 18 

serbest bölgeye ait, yüzölçümü (m2), firma sayısı (adet), istihdam (kişi) ve ticaret hacmi ($) verileri 
kullanılarak etkinlik durumu belirlenmiştir. Bu verilerin analizi için Veri Zarflama Analizi yönteminde 

en çok tercih edilen metotlardan birisi olan çıktıya yönelik Banker-Charnes-Cooper (BCCO) metodu 

kullanılmıştır. İlgili literatür taraması sonucunda girdi ve çıktı değişkenleri temelinde bir model 

oluşturulmuştur. Bu modelin girdi değişkenleri olarak yüzölçümü, firma sayısı ve istihdam verileri 
kullanılırken çıktı değişkeni olarak ticaret hacmi verileri tercih edilmiştir. BCCO metodunun analizi için 

OSDEA (Open Source Data Envelopment) programı kullanılmıştır. BCCO metodu temelinde elde edilen 

sonuçlara göre 11 serbest bölgenin etkin olmadığı ve 7’sinin etkin olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın 
sonucunda, bu metoda göre etkin olmayan serbest bölgelerin potansiyel iyileştirme değerleri 

hesaplanarak önerilerde bulunulmuştur. 
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input and output variables. Area, number of firms and employment data are used as input variables of 

this model, while trade volume data are preferred as output variables. OSDEA (Open Source Data 

Envelopment) program was used for the analysis of BCCO method. According to the results obtained on 
the basis of the BCCO method, 11 free zones were found to be inactive and 7 of them were effective. As 

a result of this study, potential improvement values of inactive free zones were calculated and 

recommendations were made according to this method. 
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1. Giriş 

Ülkelerin dışa açılma istekleri serbest bölgelerin oluşturulmasında büyük bir etken olmuştur. Bu 

ülkelerin özelliklerinin başında sosyal haktan yoksun olmaları ya da sosyal haktan yoksun ucuz, nitelikli 

ve yoğun bir işgücüne sahip olmaları, en temel hedefleri ise üretim süreçlerini daha basit ve küçük 

partiler haline getirerek bu durumda oluşacak maliyetleri düşürümektir. Teknolojinin her geçen gün 
üstüne koyarak ilerlemesi sonucunda ulaşım ve iletişim gibi alanlardaki zorlukların azalması üretim 

alanlarının farklı alanlara daha rahat kurulabilmesine olanak sağlamaktadır. Hem ülkelerin istekleri ve 

hedefleri hem de teknolojinin ilerlemesi sonucunda serbest bölgelerin sayısı artmaktadır (Üçışık, 1998: 
244; Hava, 1999: 113; Kocaman, 2007: 104). Kısaca serbest bölgelerin oluşumunda; küreselleşen 

ekonomik yapıdan işletmelerin ürün ve sermayeden pay alma isteği etkili olmuştur (Gümüş, 2007: 47). 

Serbest bölgeler gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerdeki kullanım amaçlarına göre isimlendirilmektedir. 
Serbest bölgelerin gelişmekte olan ülkelerdeki kullanım amaçları; ihracat düzeyinin artırılması, yabancı 

yatırımcılara ve yatırımlara yoğunlaşması, iletişim ve teknoloji alanlarındaki imkânların artırılması ve 

işsizlik oranının azaltılmasına yönelik faaliyetler şeklindedir. Bu kullanım amaçlarını taşıyan serbest 

bölgeler, Serbest Üretim Bölgeleri (Free Production Zone) veya İhraç İşlem Bölgesi (Export Processing 
Zone) olarak adlandırılmaktadır. Serbest bölgelerin gelişmiş ülkelerdeki kullanım amacında ticarete 

daha çok yoğunlaştığı için Serbest Ticaret Bölgesi (Free Trade Zone) veya Dış Ticaret Bölgesi (Foreign 

Trade Zone) şeklinde tanımlanmaktadır. Ülkemizde her iki kullanım amacı da birlikte tercih edildiği 
için Serbest Bölge (Free Zone) şeklinde bir ifade kullanılmaktadır (Öztürk, Değer ve Değer, 2009: 364). 

Bu ifade temelinde ülkemizde serbest bölgelerin kurulması ile ilgili kanun, 3218 sayılı, 15/06/1985 

tarihli ve 18785 sayı numaralı resmi gazetede yayınlanan “Serbest Bölgeler Kanunu” şeklinde yürürlüğe 

girmiştir. 

Literatürde serbest bölgeler ile ilgili bazı tanımlar bulunmaktadır. Muzhdabayeva (2006: 1)’ya 

göre bir ülkenin siyasi sınırları içinde bulunan gümrüksüz alanlar olarak tanımlanmaktadır. Öztürk 

(2013: 76)’e göre bir ülkenin siyasi sınırlarında yer almasına karşın bazı dış ticaret kısıtlamalarının 
uygulanmadığı alanlar şeklinde ifade edilmektedir. Bakan ve Gökmen (2014: 35)’e göre ülkeler arası 

yapılmış olan genel ve geçer ticari anlaşmalarını kapsamayan istisnai işlemler şeklinde 

tanımlanmaktadırlar. Acar ve Gültekin Karakaş (2017: 22)’a göre bir ülkenin coğrafi sınırları içinde yer 
alan, bu ülkenin diğer işletmelerine göre bazı ayrıcalıkların tanındığı ve teşviklerin sağlandığı alanlar 

olarak ifade edilmektedir. 

Serbest bölgelerin bazı temel unsurları bulunmaktadır. Bunlar; bir ülkenin siyasi sınırları içinde 

yer almasının yanında, dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı uygulamaları açısından gümrük hattının 
içinde yer almayan, fiziki olarak ise bulunduğu ülkeden ayrı tutulan, ticari ve ekonomik alanlara ilgili 

hukuksal ve idari düzenlemelerin bir kısmı uygulanan veya tamamen uygulanmayan, belli sektörel 

faaliyetlere bazı teşviklerin verildiği ve ülkenin ithalat ile ihracat değerlerinin yükseltilmesinde büyük 
katkısı olan alanlar şeklindedir (Kani, 2007: 6; Sümerli Sarıgül ve Altay Topçu, 2019: 135). Bu 

unsurlarda belirtilen durumlarla ilgili gereken başarının elde edilmesi, üretim odaklı ve istihdama 

yönelik düzenlemelere ağırlık verilmesine bağlıdır (Çetinkaya ve Bektaş, 2014: 56). Tablo 1’de 

ülkemizde kurulmuş olan serbest bölgelerin listesi ve kuruluş yılları gösterilmektedir. 
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Tablo 1. Türkiyedeki Serbest Bölgeler ve Kuruluş Yılları 

No Serbest Bölgelerin İsimleri Kuruluş Yılları 

1 Mersin Serbest Bölgesi 1985 

2 Antalya Serbest Bölgesi 1985 

3 Ege Serbest Bölgesi 1987 

4 İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi 1990 

5 Trabzon Serbest Bölgesi 1990 

6 İstanbul Trakya Serbest Bölgesi 1990 

7 Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi 1992 

8 İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi 1992 

9 Samsun Serbest Bölgesi 1995 

10 Avrupa Serbest Bölgesi 1996 

11 Rize Serbest Bölgesi 1997 

12 Kayseri Serbest Bölgesi 1997 

13 İzmir Serbest Bölgesi 1997 

14 Gaziantep Serbest Bölgesi 1998 

15 TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi 1999 

16 Denizli Serbest Bölgesi 2000 

17 Bursa Serbest Bölgesi 2000 

18 Kocaeli Serbest Bölgesi 2000 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Genel Bilgi, 

https://ticaret.gov.tr/data/5b9b61fc13b8761cc09f9b92/genel_bilgi.pdf, Erişim Tarihi: 11.11.2019. 

Türkiye’de faaliyet gösteren serbest bölgelerin isimleri; Mersin, Antalya, Ege, İstanbul Atatürk 
Havalimanı, Trabzon, İstanbul Trakya, Adana-Yumurtalık, İstanbul Endüstri ve Ticaret, Samsun, 

Avrupa, Rize, Kayseri, İzmir, Gaziantep, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji, Denizli, 

Bursa ve Kocaeli serbest bölgeleri şeklindedir. Bu serbest bölgelerin kuruluş yılları 1985-2000 yılları 

arasındadır. 

Bu çalışmanın temel amacı, serbest bölgelerin etkinlik durumunun Veri Zarflama Analizi (Data 

Envelopment Analysis; DEA; VZA) yöntemiyle belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’deki 
serbest bölgelerin 2018 yılı verileri kullanılarak bir model önerisinde bulunulmuştur. Çalışma beş ana 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde serbest bölge hakkında genel bilgi verilmiştir. İkinci bölümde 

Veri Zarflama Analizi ve Çok Kriterli Karar Verme yöntemi ile yapılmış ve rastlanan çalışmalara yer 

verilmiştir. Üçüncü bölümde serbest bölgelerin etkinlik düzeyiyle ilgili önerilen model ve Veri Zarflama 
Analizi yöntemi açıklanmıştır. Dördüncü bölümde önerilen model çözümü ve elde edilen sonuçlar 

yorumlanmıştır. Son bölümde ise çalışma özetlenmiş ve daha sonra yapılması planlanan araştırmalar 

için önerilere yer verilmiştir. 

https://ticaret.gov.tr/data/5b9b61fc13b8761cc09f9b92/genel_bilgi.pdf
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2. Literatür Taraması 

Serbest bölgelerin, etkinlik durumuyla ilgili (Kokoç ve Temel Gencer, 2019: 810-827; Petekkaya, 

2018: 109-134;  Azadegan ve Dahmardeh, 2017: 38-46; Demirci ve Tarhan, 2016: 31-53; Yerenkhan, 

2015) ve yeni bir serbest bölgenin belirlenmesiyle ilgili (Ağaç, Baki, Peker ve Ar, 2015: 79-113) 

çalışmalara rastlanılmıştır. Bu çalışmaların; yazar, yıl, önerilen model için kullanılan girdi ve çıktı 
değişkenleri ile önerilen modellerin çözümünde kullanılan metotlar hakkındaki bilgiler Tablo 2’de 

gösterilmektedir.  

 

Tablo 2. Literatür Taraması 

Yazar/Yazarlar Yıl Girdi Değişkenleri Çıktı Değişkenleri Tercih Edilen Metot 

Kokoç ve Temel Gencer 

(Model I) 

2019 

Kullanılan Alan 

Firma Sayısı 

Yatırım Tutarı 

Ticaret Hacmi 

İstihdam Rakamı 

BCCO 

Kokoç ve Temel Gencer 

(Model II) 

2019 

Kullanılan Alan 

İstihdam Rakamı 

Firma Sayısı 

Yatırım Tutarı 

Ticaret Hacmi BCCO 

Petekkaya 2018 

İstihdam 

Yüzölçümü 

Ticaret Hacmi CCRI –BCCI 

Azadegan ve Dahmardeh 2017 

İhracat 

Yabancı Geçiş 

Yabancı Yatırım 

Yurtiçi Yatırım 

Firma Sayısı 

İstihdam Rakamı 

WDEA 

Demirci ve Tarhan 2016 

İstihdam 

Yüzölçümü 

Ticaret Hacmi CCRO 

Yerenkhan 2015 

Yerli İşletme Sayısı 

Yabancı İşletme Sayısı 

İstihdam Rakamı 

Ticaret Hacmi 

BCCO 

Ağaç, Baki, Peker ve Ar 2015 - - 
AHP, TOPSIS, VIKOR 

ve ELECTRE 

Kokoç ve Temel Gencer (2019: 810-827) çalışmalarında, 2017 yılına ait verileri kullanılarak 

BCCO metoduna göre serbest bölgelerin etkinlik durumunu incelemişlerdir. Bu metot temelinde iki 
model önerisinde bulunmuşlardır. Her iki modele ait sonuçları karşılaştırarak etkin olan serbest bölgeleri 

belirtmişlerdir. Etkin olmayan serbest bölgeler için ise potansiyel iyileştirme değerlerini hesaplayarak 

önerilerde bulunmuşlardır. Petekkaya (2018: 109-134) çalışmasında, 2016 yılı verilerini kullanılarak 
CCRI-BCCI metotlarına göre serbest bölgelerin etkinlik durumunu incelemiştir. Serbest bölgelerin 

etkinlik durumunun belirlenmesi için bir model önerisinde bulunmuş ve bu modeli iki farklı metoda 

göre çözümlemiştir. Her bir metoda göre elde edilen etkinlik değerlerini yorumlamış ve etkin olmayanlar 
için potansiyel iyileştirme değerlerini hesaplayarak önerilerde bulunmuştur. Son olarak ise her iki 
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metotta elde edilen etkinlik değerlerini kıyaslayarak yorumlamıştır. Azadegan ve Dahmardeh (2017: 38-
46) çalışmalarında, 2012-2015 yılları arasındaki verileri kullanarak Pencere Veri Zarflama Analizi 

yöntemine göre İran’daki 7 serbest bölgenin etkinlik durumunu incelemişlerdir. Bu etkinlik yöntemi için 

üç girdi ve üç çıktıdan oluşan bir model önerisinde bulunmuşlardır. Elde edilen sonuçlara göre bir 

serbest bölgenin etkin olduğu vurgulanmıştır. Etkin olmayan serbest bölgeler için potansiyel iyileştirme 
değerleri hesaplayarak önerilerde bulunmuşlardır. Demirci ve Tarhan (2016: 31-53) çalışmalarında, iki 

girdi ve bir çıktıdan oluşan bir model önerisinde bulunmuştur. Bu modelin çözümünde CCRO metodunu 

kullanmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre etkin olan serbest bölgeleri belirtmiş ve etkin olmayan 
serbest bölgeler ile ilgili potansiyel iyileştirme değerlerini hesaplayarak önerilerde bulunmuşlardır. 

Yerenkhan (2015) çalışmasında, 2010-2014 yıllarına ait verileri kullanarak BCCO metoduna göre 

serbest bölgelerin etkinlik durumunu incelemiştir. Her yıla ait veriler dönemsel olarak önermiş olduğu 
model temelinde çözümlemiştir. Çalışmasının sonucunda, her yıla ait etkin olan ve olmayan serbest 

bölgeleri belirtmiştir.  Etkin olmayan serbest bölgeler için ise her yıla ait olmak kaydıyla potansiyel 

iyileştirme değerlerini hesaplayarak önerilerde bulunmuştur. Ağaç vd. (2015: 79-113)’nin 

çalışmalarında, Doğu Anadolu Bölgesinde bir serbest bölge açılmasına yönelik bir model önerisinde 
bulunmuşlardır. Oluşturulan modelde 11 kriter ve 14 alternatif yer almaktadır. Kriterlerin önem 

derecelerinin belirlenmesi için AHP yöntemi kullanmışlardır. Alternatiflerin sıralanması ve en uygun 

alternatif serbest bölgenin belirlenmesi için ise TOPSIS, VIKOR ve ELECTRE yöntemlerini 
kullanmıştır. Yeni serbest bölgenin Iğdır, Hakkâri ve Van illerinden birinden yapılması gerektiğini 

önermektedirler. 

3. Yöntem 

Veri Zarflama Analizi yöntemi, karar alma birimlerinin (Decision Maing; DMU; KB) çoklu girdi 
ve çıktıların varlığındaki etkinliğini değerlendirmede lider bir tekniktir. Veri Zarflama Analizi 

yönteminde en çok tercih edilen modelleri olan Charnes, Cooper ve Rodos (CCR) ve Banker, Charnes 

ve Cooper (BCC) modelleri, literatürde performans ölçümü için kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin temel 
çalışma prensibi, sınırlı bir çıktı ölçeğinde, çıktıların toplam girdilerin ağırlıklı toplamına bölünmesi 

şeklindedir (Sotiros ve Despotis, 2012: 69). Veri Zarflama Analizi yönteminde problemlerin çözümünde 

tercih edilen çıktıya yönelik BCC modeli (BCCO) bu çalışmada problemin sonuçlandırılması için 
belirlenmiştir. BCCO modelinin matematiksel olarak ifadeleri aşağıda belirtilmektedir (Banker, Charnes 

ve Cooper, 1984: 1078-1092). 

BCC modelinin Doğrusal Programlama şeklindeki matematiksel ifadesi: 

Ek = min ∑ vixik − vk

t

i=1

                                                                                                                                       (𝟏) 

∑ uryrk = 1

f

r=1

                                                                                                                                                          (𝟐) 

∑ uryrj − ∑ vixij − vk  ≤ 0

t

i=1

f

r=1

                                                                                                                            (𝟑) 

vi, ur  ≥  ε > 0                                                                                                                                                        (𝟒) 

i =  1, 2, 3, … , t 

r =  1, 2, 3, … , f 

j =  1, 2, 3, … , n                                                                                                                                                      (𝟓) 

BCC modelinin Veri Zarflama (Dual) şeklindeki matematiksel ifadesi: 
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Ek = maks∅ + ε (∑ si
−

t

i=1

+ ∑ sr
+

f

r=1

)                                                                                                                (𝟔) 

∑ xijλj + si
− − xik = 0

n

j=1

                                                                                                                                       (𝟕) 

∑ yrjλj + sr
+ − ∅yrk = 0

n

j=1

                                                                                                                                   (𝟖) 

∑ λj = 1

n

j=1

                                                                                                                                                                 (𝟗) 

λj, si
−, sr

+ ≥ 0                                                                                                                                                         (𝟏𝟎) 

i =  1, 2, 3, … , t 

r =  1, 2, 3, … , f 

j =  1, 2, 3, … , n                                                                                                                                                   (𝟏𝟏) 

Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren serbest bölgelerin 2018 yılındaki verileri temel 

alınarak etkinlik düzeylerinin Veri Zarflama Analizi yönteminde en çok tercih edilen metotlarından 
birisi olan BCCO metodu ile belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma için on sekiz karar birimine ait 

üç girdi değişkeni ve bir çıktı değişkeni belirlenmiştir. Girdi değişkenleri; yüzölçümü (m2), firma sayısı 

(adet) ve istihdam sayısı (kişi sayısı) şeklindedir. Çıktı değişkeni ise; ticaret hacmi (1.000 $) şeklinde 
belirlenmiştir. Serbest bölgelerin istihdam ve ticaret hacmi değerleri Türkiye Cumhuriyeti Ticaret 

Bakanlığının serbest bölgelere ait veriler kısmından elde edilmiştir. Serbest bölgelerin diğer verileri olan 

yüzölçümü ve firma sayısı veriler ise her bir serbest bölgenin ana sayfasından elde edilmiştir. Tablo 3’de 

Türkiye’de faaliyet gösteren serbest bölgelere ait veriler gösterilmektedir. 

Tablo 3. BCCO Metodunda Kullanılan Veri Seti 

Karar Birimleri 

Girdi Değişkenleri Çıktı Değişkeni 

Yüzölçümü Firma Sayısı İstihdam Sayısı Ticaret Hacmi 

No … Serbest Bölgesi m2 Adet Kişi Sayısı 1.000 $ 

1 Mersin 836.000 660 10.376 2.962.452 

2 Antalya 782.482 92 4.526 668.585 

3 Ege 2.500.000 167 18.707 4.403.877 

4 İstanbul Atatürk Havalimanı 180.152 78 1.347 1.077.543 

5 Trabzon 31.000 4 54 248.822 

6 İstanbul Trakya 387.500 320 2.397 1.306.325 

7 Adana-Yumurtalık 4.600.000 27 1.300 1.198.761 

8 İstanbul Endüstri ve Ticaret 50.000 57 6.353 2.534.746 

9 Samsun 73.150 5 354 141.205 
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10 Avrupa 200.000 200 4.228 2.309.868 

11 Rize 85.000 2 5 202 

12 Kayseri 6.905.000 87 4.596 948.783 

13 İzmir 1.620.000 173 3.498 491.637 

14 Gaziantep 35.435 17 168 39.388 

15 TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji 77.000 180 1.469 69.843 

16 Denizli 540.000 41 48 31.662 

17 Bursa 825.000 95 9.937 1.918.151 

18 Kocaeli 798.000 20 1.445 577.214 

Toplam 20.525.719 2.225 70.808 20.929.064 

Serbest bölgelerin etkinlik düzeylerinin belirlenmesi için tercih edilen BCCO metoduna göre 

önerilen model Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. VZA Yöntemi Temelinde BCCO Metoduna Göre Önerilen Model 

4. Bulgular 

Şekil 1’de gösterilen modelin uygunluğu Boussofiane, Dyson ve Thanassoulis (1991: 2)’nin 
önerisine göre test edilmiş ve uygun bulunmuştur (18 ≥ 3 + 1 + 1; 18 ≥ 5). Uygunluk testinden sonra 

Tablo 3’de gösterilen veriler Excel 2016’da düzenlendikten sonra “OSDEA GUI” programına 

aktarılarak çözümlenmiştir. BCCO metoduna göre elde edilen etkinlik sonuçları Tablo 4’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 4. BCCO Metoduna Göre Elde Edilen Etkinlik Düzeyleri 

No Karar Birimleri Etkinlik Değeri Etkinlik Sonucu 

1 Mersin 0.945 Etkin Değil 

2 Antalya 0.315 Etkin Değil 

3 Ege 1.000 Etkin 

4 İstanbul Atatürk Havalimanı 1.000 Etkin 

5 Trabzon 1.000 Etkin 

6 İstanbul Trakya 0.852 Etkin Değil 

Serbest Bölgelere ait 2018 yılı 

verileri 

Karar Birimleri 

i. Ticaret Hacmi (1.000 $) 

i. Yüzölçümü (m2) 
ii. Firma Sayııs (adet) 

iii. İstihdam (kişi sayısı) 

Girdi Değişkenleri Çıktı Değişkeni 
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7 Adana-Yumurtalık 1.000 Etkin 

8 İstanbul Endüstri ve Ticaret 1.000 Etkin 

9 Samsun 0.484 Etkin Değil 

10 Avrupa 1.000 Etkin 

11 Rize 1.000 Etkin 

12 Kayseri 0.440 Etkin Değil 

13 İzmir 0.242 Etkin Değil 

14 Gaziantep 0.129 Etkin Değil 

15 TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji 0.077 Etkin Değil 

16 Denizli 0.145 Etkin Değil 

17 Bursa 0.623 Etkin Değil 

18 Kocaeli 0.680 Etkin Değil 

On sekiz karar biriminin analiz edilmesi sonucu yedi serbest bölgenin etkin olduğu ve on bir 

serbest bölgenin etkin olmadığı tespit edilmiştir. Etkin olan serbest bölgeler; Ege, İstanbul Atatürk 

Havalimanı, Trabzon, Adana-Yumurtalık, İstanbul Endüstri ve Ticaret, Avrupa ve Rize serbest bölgeleri 
şeklindedir. Etkin olmayan serbest bölgeler ise; Mersin, Antalya, İstanbul Trakya, Samsun, Kayseri, 

İzmir, Gaziantep, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji, Denizli, Bursa ve Kocaeli serbest 

bölgeleri şeklindedir. Tablo 5’de elde edilen bu sonuçların bir derlenmesi yer almaktadır. 

Tablo 5. BCCO Metoduna Göre Serbest Bölgelerin Etkinlik Sonuçlarının Derlenmesi 

İfadeler Sonuç 

Toplam Serbest Bölge Sayısı 18 

Etkin Serbest Bölge Sayısı 7 

Etkin Olmayan Serbest Bölge Sayısı 11 

Ortalama Etkinlik ve Standart Sapma Değeri 0.663 (±0.359) 

Etkin Olmayan Serbest Bölgelerin Ortalama ve Standart Sapma Değeri 0.448 (±0.298) 

En Düşük ve En Yüksek Etkinlik Değeri 0.077 – 0.945 

 

 

Etkinlik düzeylerinin belirlenmesi için on sekiz karar birimine ait veri seti BCCO metoduna uygun 

olarak analiz edilerek etkinlik değerleri Tablo 4’de gösterilmiştir. Bu sonuçlar incelendiğinde; yedi karar 
biriminin etkin ve on bir karar biriminin ise etkin olmadığı tespit edilmiştir. Karar birimlerinin ortalama 

etkinlik değeri 0.663 (±0.359) şeklindedir. Etkin olmayan karar birimlerinin ortalama etkinlik değeri 

0.448 (±0.298) olarak görülmektedir. En düşük etkin değerine sahip karar birimi 0.077 ile TÜBİTAK 

Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesine ait olduğu tespit edilmiştir. BCCO metoduna 

göre elde edilen referans kümeleri ve yoğunluk değerleri Tablo 6’da gösterilmektedir. 
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Tablo 6. BCCO Metoduna Göre Elde Edilen Referans Kümeleri ve Yoğunluk Değerleri 

Kod 
Karar 

Birimleri 

Etkinlik 

Değeri 

Referans 

Kümesi 

λ 

Referans 

Kümesi 

λ 

Referans 

Kümesi 

λ 

Referans 

Kümesi 

λ 

1 KB1 0.945 3 0.321 8 0.679     

2 KB2 0.315 4 0.103 7 0.149 8 0.486 10 0.261 

3 KB3 1.000 3 1.000       

4 KB4 1.000 4 1.000       

5 KB5 1.000 5 1.000       

6 KB6 0.852 4 0.590 7 0.045 10 0.365   

7 KB7 1.000 7 1.000       

8 KB8 1.000 8 1.000       

9 KB9 0.484 5 0.981 8 0.019     

10 KB10 1.000 10 1.000       

11 KB11 1.000 11 1.000       

12 KB12 0.440 7 0.238 8 0.502 10 0.260   

13 KB13 0.242 7 0.249 10 0.751     

14 KB14 0.129 5 0.973 8 0.001 10 0.026   

15 KB15 0.077 5 0.685 8 0.048 10 0.267   

16 KB16 0.145 5 0.878 11 0.122     

17 KB17 0.623 3 0.297 8 0.666 10 0.038   

18 KB18 0.680 4 0.035 5 0.618 7 0.166 8 0.181 

Önerilen modele göre; Mersin, Antalya, İstanbul Trakya, Samsun, Kayseri, İzmir, Gaziantep, 
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji, Denizli, Bursa ve Kocaeli serbest bölgelerinin etkin 

olmadığı tespit edilmiştir. Etkin olmayan bu serbest bölgelerin etkin hale gelebilmesi için potansiyel 

iyileşme (hedeflemesi gereken) değerleri hesaplanmalıdır. Bu değerlerin hesaplanması için Tablo 3’deki 
veri seti ile Tablo 6’da gösterilen referans kümesi ve yoğunluk değerleri kullanılmaktadır. Potansiyel 

iyileşme değerlerin hesaplama şekli Mersin serbest bölgesi verileri üzerinde gösterilmektedir. Mersin 

serbest bölgesinin (KB1) etkinlik değeri 0.945’dir. Bu karar birimine ait referans kümesi sırasıyla Ege 

serbest bölgesi (KB3) ve İstanbul Endüstri ve Ticaret serbest bölgesi (KB8) şeklindedir. Yoğunluk 
değerleri; 0.321 (λ3) ve 0.679 (λ8) olarak elde edilmiştir. Mersin serbest bölgesinin potansiyel iyileşme 

değerlerinin girdi ve çıktı değişkenlerine göre hesaplama şekli aşağıdaki gibidir. 

Hedeflenen Girdi Değişkenlerinin Hesaplanması için; 

V1 = (V2; V8) = {((2.500.000;167;18.707)×0.321)+((50.000;57;6.353)×0.679)} 

Hedeflenen Çıktı Değişkenlerinin Hesaplanması için; 
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W1 = (W3; W8;) = {((4.403.877)×0.321)+((2.534.746)×0.679)} 

Yukarıda gösterilen hesaplama şekli tüm etkin olmayan serbest bölgeler için uygulanmaktadır. 

Uygulama sonucu elde edilen değerler Tablo 7’de gösterilmektedir. 

Tablo 7. BCCO Metoduna Göre Etkin Olmayan Serbest Bölgelerin Potansiyel İyileştirme 

(Hedeflenen) Değerleri 

Karar Birimleri Değişkenler 

Gerçekleşen 

Değerler 

Hedeflenen 

Değerler 

Değişim 

Oranı (%) 

Mersin 

Girdi 

Yüzölçümü 836.000 836.000 0,00 

Firma Sayısı 660 92 (86,06) 

İstihdam Sayısı 10.376 10.316 (0,58) 

Çıktı Ticaret Hacmi 2.962.452 3.134.394 5,80 

Antalya 

Girdi 

Yüzölçümü 782.482 782.482 0,00 

Firma Sayısı 92 92 0,00 

İstihdam Sayısı 4.526 4.526 0,00 

Çıktı Ticaret Hacmi 668.585 2.125.803 217,96 

İstanbul Trakya 

Girdi 

Yüzölçümü 387.500 387.500 0,00 

Firma Sayısı 320 120 (62,50) 

İstihdam Sayısı 2.397 2.397 0,00 

Çıktı Ticaret Hacmi 1.306.325 1.533.070 17,36 

Samsun 

Girdi 

Yüzölçümü 73.150 31.359 (57,13) 

Firma Sayısı 5 5 0,00 

İstihdam Sayısı 354 173 (51,13) 

Çıktı Ticaret Hacmi 141.205 291.953 106,76 

Kayseri 

Girdi 

Yüzölçümü 6.905.000 1.173.925 (83,00) 

Firma Sayısı 87 87 0,00 

İstihdam Sayısı 4.596 4.596 0,00 

Çıktı Ticaret Hacmi 948.783 2.157.752 127,42 

İzmir 

Girdi 

Yüzölçümü 1.620.000 1.296.995 (19,94) 

Firma Sayısı 173 157 (9,25) 

İstihdam Sayısı 3.498 3.498 0,00 

Çıktı Ticaret Hacmi 491.637 2.032.850 313,49 
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Karar Birimleri Değişkenler 

Gerçekleşen 

Değerler 

Hedeflenen 

Değerler 

Değişim 

Oranı (%) 

Gaziantep 

Girdi 

Yüzölçümü 35.435 35.435 0,00 

Firma Sayısı 17 9 (47,06) 

İstihdam Sayısı 168 168 0,00 

Çıktı Ticaret Hacmi 39.388 304.482 673,03 

TÜBİTAK Marmara 

Araştırma Merkezi Teknoloji 

Girdi 

Yüzölçümü 77.000 77.000 0,00 

Firma Sayısı 180 59 (67,22) 

İstihdam Sayısı 1.469 1.469 0,00 

Çıktı Ticaret Hacmi 69.843 908.086 1200,18 

Denizli 

Girdi 

Yüzölçümü 540.000 37.613 (93,03) 

Firma Sayısı 41 4 (90,24) 

İstihdam Sayısı 48 48 0,00 

Çıktı Ticaret Hacmi 31.662 218.378 589,72 

Bursa 

Girdi 

Yüzölçümü 825.000 782.251 (5,18) 

Firma Sayısı 95 95 0,00 

İstihdam Sayısı 9.937 9.937 0,00 

Çıktı Ticaret Hacmi 1.918.151 3.080.629 60,60 

Kocaeli 

Girdi 

Yüzölçümü 798.000 798.000 0,00 

Firma Sayısı 20 20 0,00 

İstihdam Sayısı 1.445 1.445 0,00 

Çıktı Ticaret Hacmi 577.214 848.870 47,06 

Mersin serbest bölgesinin potansiyel iyileşme değerleri hesaplanmıştır. Yüzölçümü değerleri 

sabit tutularak, serbest bölgedeki firma sayısı %86.06 oranında ve istihdam sayısı %0.58 oranında 

azaltılması gerekmektedir. Serbest bölgenin ticaret hacminin ise %5.80 oranında artırılması 
önerilmektedir. Antalya serbest bölgesi için yüzölçümü, firma sayısı ve istihdam sayısının sabit kaldığı 

durumda ticaret hacmi değerinin %217.96 oranında artırılması önerilmektedir. İstanbul Trakya serbest 

bölgesinin yüzölçümü ve istihdam sayısının sabit kalması gerekmektedir. Firma sayısının %62.50 
oranında azaltması ve ticaret hacmi değerinin %17.36 oranında artırması önerilmektedir. Samsun serbest 

bölgesindeki firma sayıların sabit tutularak, yüzölçümünün %57.13 oranında ve istihdam sayısının 

%51.13 oranında azaltılması önerilmektedir. Ticaret hacmi değerinin ise %106.76 oranında artırılması 

gerekmektedir. Kayseri serbest bölgesindeki firma sayısı ve istihdam sayısı sabit tutularak yüzölçümü 
değerinin %83 oranında azaltılması ve ticaret hacmi değerinin %127.42 oranında artırılması 

önerilmektedir. İzmir serbest bölgesine ait istihdam sayısının sabit tutularak yüzölçümünün %19.94 

oranında ve firma sayısının %9.25 oranında azaltılması önerilmektedir. Ticaret hacmi değerinin ise 
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%313.49 oranında artırılmalıdır. Gaziantep serbest bölgesinin yüzölçümü ve istihdam sayısının sabit 
kalması, firma sayısının %47.06 oranında azaltılması ve ticaret hacminin %673.03 oranında artırılması 

önerilmektedir. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji serbest bölgesi ait yüzölçümü ve 

istihdam sayısı değerlerinin sabit kalması, firma sayısının %67.22 oranında azaltılması ve istihdam 

sayısının %1200.18 oranında artırılması öngörülmektedir. Denizli serbest bölgesindeki yüzölçümü 
değerinin %93.03 oranında ve firma sayısının %90.24 oranında azaltılması, istihdam sayının sabit 

tutulması ve ticaret hacminin ise %589.72 oranında artırılması önerilmektedir. Bursa serbest 

bölgesindeki firma sayısı ve istihdam sayısı değerlerinin sabit tutularak, yüzölçümü değerlerinin %5.18 
oranında azaltılmalıdır. Ticaret hacmi değerleri ise %60.60 oranında artırılmalıdır. Son olarak Kocaeli 

serbest bölgesindeki yüzölçümü, firma sayısı ve istihdam sayısının sabit tutularak ticaret hacmi 

değerlerinin %47.06 oranında artırılması önerilmektedir. 

5. Sonuç 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki serbest bölgelerin etkinlik durumunun Çok Kriterli Karar 

Verme Yöntemlerinden birisi olan Veri Zarflama Analizi yöntemiyle belirlenmesidir. Türkiye’deki 

serbest bölgelerin 2018 yılı verilerine göre bir model geliştirilmiştir. Oluşturulan model Veri Zarflama 
Analizi yönteminde en çok tercih edilen metotlarından birisi olan BCCO metodu ile test edilmiştir. 

Model için on sekiz karar birimine ait üç girdi değişkeni ve bir çıktı değişkeni belirlenmiştir. Girdi 

değişkenleri; yüzölçümü, firma ve istihdam sayısı ile çıktı değişkeni; ticaret hacmi şeklindedir. Analiz 
sonucu yedi serbest bölgenin etkin olduğu ve on bir serbest bölgenin etkin olmadığı belirlenmiştir. Etkin 

olanlar; Ege, İstanbul Atatürk Havalimanı, Trabzon, Adana-Yumurtalık, İstanbul Endüstri ve Ticaret, 

Avrupa ve Rize serbest bölgeleri şeklindedir. Etkin olmayanlar ise; Mersin, Antalya, İstanbul Trakya, 

Samsun, Kayseri, İzmir, Gaziantep, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji, Denizli, Bursa 
ve Kocaeli serbest bölgeleridir. Elde edilen sonuçlar ışığında tüm etkin olmayan serbest bölgelerin belli 

oranlarda ticaret hacmi değerlerini yükseltmeleri gerekmektedir. Diğer elde edilen sonuçlar; 

 Mersin serbest bölgesi için yüzölçümünün sabit kalması, firma ve istihdam sayısının azaltılması, 

 Antalya serbest bölgesi için yüzölçümü, firma ve istihdam sayının sabit kalması, 

 İstanbul Trakya serbest bölgesinin yüzölçümü ile bu bölgedeki istihdam sayısının sabit kalması 

ve firma sayısının azaltması, 

 Samsun serbest bölgesindeki firma sayısının sabit kalması, yüzölçümünün ve istihdam sayısının 
azaltılması, 

 Kayseri serbest bölgesindeki firma ile istihdam sayısının sabit tutulması ve yüzölçümü 

değerinin azaltılması, 

 İzmir serbest bölgesindeki istihdam sayısının sabit kalması, yüzölçümü ve firma sayısının 

azaltılması, 

 Gaziantep serbest bölgesinin yüzölçümü ile bu bölgedeki istihdam sayısının sabit kalması ve 
firma sayısının azaltılması, 

 TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji serbest bölgesine ait yüzölçümü ile istihdam 

sayısının sabit kalması ve firma sayısının azaltılması, 

 Denizli serbest bölgesindeki yüzölçümü ile firma sayısının azaltılması ve istihdam sayının sabit 

kalması, 

 Bursa serbest bölgesindeki firma ile istihdam sayısının sabit kalması ve yüzölçümünün 
azaltılması ve 

 Kocaeli serbest bölgesindeki yüzölçümü, firma ve istihdam sayısının sabit kalması şeklindedir. 
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Gelişmekte Olan Ülkelerin Ticaret Performansı:  

Lojistik Sektörü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma 
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Özet 

Son yıllarda ülkelerin uluslararası ticarete katılmaya olan eğilimleri ile ekonomik 

performanslarını artırma istekleri lojistiğin önemini de artırmıştır. Bu bağlamda ülkelerin lojistik sektörü 

üzerinden sağladıkları ticaret performansı merak konusu olmuştur. Araştırmanın amacı lojistik sektörü 
açısından gelişmekte olan ülkelerin ticaret performansını karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu 

kapsamda Morgan Stanley Capital International verilerine göre belirlenen 24 gelişmekte olan ülkenin 

2009-2018 arasındaki ticari performansları ölçümlenmiş ve karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. 

Ülkelerin ihracat ve ithalat verilerine, Uluslararası Ticaret Merkezi’ne ait Trademap veri tabanından 
ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda, Yunanistan ve Türkiye en güçlü ticari performansa sahip ülkelerken, 

Suudi Arabistan ve Pakistan ise en zayıf ticari performansa sahip ülkeler olarak belirlenmiştir. 

Araştırmanın bulguları teorik ve uygulama açısından tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Ticari Performans, İthalat, İhracat, Gelişmekte Olan Ülkeler.  

JEL Kodları: F10, F12, F19.  

 

Trade Performance of Emergıng Countrıes:  

A Comparatıve Research on Logıstıcs Sector 

 

Abstract 

In recent years, the tendencies of countries to join international trade and their desire to increase 
their economic performance have increased the importance of logistics. Consequently, the trade 

performance provided by the countries through the logistics sector has come into prominence. The aim 

of this study is to comparatively examine the trade performance of developing countries in terms of the 
logistics sector. In this context, the trade performance of 24 developing countries determined according 

to Morgan Stanley Capital International data between 2009-2018 was measured and analyzed 

comparatively. The export and import data of the countries were obtained from the Trademap database 
of the International Trade Center. The results indicate that Greece and Turkey have the strongest trade 

performance while Saudi Arabia and Pakistan have the weakest trade performance. The theoretical and 

practical implications of the research findings are discussed. 

Keywords: Logistics, Trade Performance, Export, Import, Emerging Countries. 

JEL Codes: F10, F12, F19. 
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1. Giriş 

Küreselleşen ekonomi ile küresel rekabet gücü ülkelerin ulaşmak istedikleri bir olgu haline 

gelmiştir. Dolayısıyla ülkelerin bu gücü, sergiledikleri performans ile sağladıklarını söylemek 

mümkündür. Ülkeler küresel ekonomide bu performansı, yurt dışına yapılan satış (ihracat) ile 
sergileyebilir. Ancak küresel rekabet gücünü ithalatı azaltarak da belirlemek mümkündür. Bu sayede 

performansın ve ülke içine getirilen ürün/hizmet kalitesinin artışı da ölçülebilir bir hal almaktadır. Bu 

bağlamda uluslararası ticaretin ülkelerin rekabet gücü üzerindeki etkisi dikkat çekmektedir. 

Ülkelerin, diğer ülkelere nazaran ürün/hizmetlerini daha hızlı ve daha ekonomik olarak 

ulaştırmaları, sergiledikleri performanslarını ölçülebilir kılmaktadır. Nitekim küresel ekonomide 

gerçekleşen bu rekabetin hız ile doğru orantılı olduğunu düşünmek yanlış değildir. Ayrıca uluslararası 

ticaretin gerçekleşeceği mutlak kanalın lojistik olduğu gerçeği de vardır. Bu doğrultuda ülkelerin dış 
ticarette performanslarını artırma istekleri lojistiğe duydukları önemi de artırmaktadır. Dolayısıyla bu 

araştırmanın amacı da lojistik sektörü açısından Türkiye’nin gelişmekte olan ülkelerle ticari 

performansını karşılaştırmalı olarak incelemektir.  

2. Teorik Çerçeve  

Rekabet gücü, bir sektör alanının farklı bir ülkenin aynı sektör alanına nazaran daha yüksek 

kazanç, istihdam ve kalite sağlama gücü olarak tanımlanabilir. Rekabet gücü, makro (uluslararası-ülke) 
ve mikro (firma veya endüstri) düzeyde ölçülebilmektedir (Aktan ve Vural, 2004: 11-12).  İlgili yazında 

farklı değişkenlerin ve göstergelerin ele alınarak küresel rekabetin ölçülmeye çalışıldığı çalışmalar yer 

almaktadır. Örneğin, World Economic Forum The Global Competitiveness Index (Dünya Ekonomik 
Forumu Global Rekabet Gücü Endeksi), ülkelerin ekonomik göstergelerinden eğitim sistemine ve 

politik yapısından altyapısına kadar birçok değişkeni kullanarak rekabetçiliği ölçmektedir (WEF, 2018).  

Porter’e (2000: 27) göre işletme, sektör içerisindeki rekabet şiddetini belirleyen etkenlerle 

mücadele ettiği ve stratejik değişikliklere gittiği sürece kendi koşullarını geliştirebilmektedir. Bu 
anlamda işletmeler maliyetlerini kontrol ettiği ve farklılık yapabildiği ölçüde değer yaratabilmektedir. 

Sonuç olarak bu durum da işletmenin rekabet üstünlüğü sağlayan bir konuma taşınmasını 

sağlayabilmektedir (Ülgen ve Mirze, 2014). Maliyet liderliğini elde etmek ve küresel rekabet güçlerini 
artırmak amacıyla işletmeler mevcut uygulamalarını iyileştirmek için farklı önlemlere 

başvurabilmektedirler. Örneğin, maliyet minimizasyonu (nakliye maliyet ve sürelerini azaltmak) ve 

ölçümler (performans ölçümleri) gibi (Babacan, 2003: 13) yöntemlerle bunu sağlamaya 
çalışmaktadırlar. Bu bağlamda ülkelerin lojistik sektörü üzerinden sağladıkları ticari performansın etkisi 

ve ölçümlenmesi önemli bir araştırma alanı olarak doğmaktadır.  

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Amacı  

Araştırmanın amacı, lojistik sektörü açısından Türkiye’nin gelişmekte olan ülkelerle ticari 

performansını karşılaştırmalı olarak incelemektir.  

3.2. Evren ve Örneklem  

Araştırmanın evrenini dış ticarete açık olan ve uluslararası ticarette rekabet halinde bulunan bütün 
ülkeler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu ülkeler arasında yer alan Gelişmekte Olan 

Ülkeler sınıflandırmasındaki ülkeler oluşturmaktadır. Araştırmada lojistik sektörünün ve gelişmekte 

olan ülkelerin kullanılmasından ötürü amaçlı (purposive) örnekleme yöntemi kullanılmıştır.  

3.3. Veri Seti ve Verilerin Toplanma Süreci 

Morgan Stanley Capital International (MSCI, 2019) verilerine göre belirlenen 26 gelişmekte olan 

ülke içerisinden araştırmanın sınırlılıkları (Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri hariç) haricinde incelemeye 
alınan 24 ülke (Arjantin, Brezilya, Çekya, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika, Hindistan, Katar, 

Kolombiya, Kore, Macaristan, Malezya, Meksika, Mısır, Pakistan, Peru, Polonya, Rusya, Suudi 

Arabistan, Şili, Tayland, Tayvan, Türkiye, Yunanistan) bulunmaktadır.  
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Hesaplamada yararlanılan araştırma kapsamında yer alan ülkelere ait ihracat ve ithalat verilerine 
Uluslararası Ticaret Merkezi’ne (International Trade Center – ITC) ait Trademap veri tabanından 

ulaşılmıştır. ITC, bu verilerin dayanağı olarak ilgili ülkelerin istatistik kurumlarını adres göstermektedir 

(Trademap, 2019). Trademap veri tabanında seçilen ülkelerin taşımacılık (transport) (service code: 3), 

seyahat (travel) (service code: 4) ve bu sektörlerin alt hizmetleri (deniz taşımacılığı, hava taşımacılığı, 
diğer modlar, posta/kurye taşımacılığı, alternatif yolcu taşımacılığı, alternatif yük taşımacılığı, alternatif 

diğer taşımacılık ve iş seyahati) ele alınmıştır. 

3.4. Araştırmanın Tasarımı 

Bu çalışmada nicel (tarama türünde) bir araştırma deseni kullanılmıştır. Makro düzeyde ülkelerin 

ikincil verileriyle yapılan ticari performans endeksine göre ihracat ve ithalat hacmi arasındaki ilişki 

ölçülmüştür. Lojistik sektörü açısından yapılan bu karşılaştırmalı analiz sonucunda, Türkiye’nin 
boylamsal düzeydeki ticari performansı diğer 23 gelişmekte olan ülke açısından göreli olarak 

belirlenmeye çalışılmıştır.   

10 lojistik sektör grubu (taşımacılık, deniz taşımacılığı, hava taşımacılığı, diğer modlar, 
posta/kurye taşımacılığı, alternatif yolcu taşımacılığı, alternatif yük taşımacılığı, alternatif diğer 

taşımacılık, seyahat ve iş seyahati) tek tek ele alınmıştır. Son olarak toplam sektör adı altında toplu halde 

hesaplanmış ve analiz edilmiştir.  

3.5. Ticari Performans Ölçütü  

Ticari performans, toplam ihracat tutarının toplam ithalat tutarına oranlanması ve bu oranın zaman 

içindeki değişimi olarak tanımlanmaktadır. Ticari performansı hem makro (ulusal) düzeyde hem de 
mikro (firma veya endüstri) düzeyinde ele alabilmek mümkündür. Bu ölçütün çıktısı olarak TPÖ>1 ise 

iyi bir ticari performans vardır ve konu olan endüstrinin/firmanın/ülkenin rekabet gücü yüksektir 

anlamına gelmektedir (Aktan, 2019). 

Çalışmada kullanılan Ticari Performans Ölçütüne (Endeksi) ilişkin formül; 

 
𝑇𝑃Ö𝑗 = (∑ 𝑋𝑖

𝑗
𝑘

𝑖
/ ∑ 𝑀𝑖

𝑗
𝑘

𝑙
) (3.1) 

 

(𝑋𝑖
𝑗
): “j” ülkesinin “i” ürünündeki yıllık toplam ihracatıdır. 

(𝑀𝑖
𝑗
): “j” ülkesinin “i” ürünündeki yıllık toplam ithalatıdır. 

3.6. Araştırmanın Bulguları ve Değerlendirmeleri  

İlgili ülkelere ait toplam sektör TPÖ oranları hesaplanmıştır. Bulgular incelendiğinde, Yunanistan 
(X̄ = 2,15 birim) ve Türkiye (X̄ = 2,02 birim) en güçlü ticari performansa sahip iki ülke iken, Suudi 

Arabistan (X̄ = 0,29 birim) ve Pakistan (X̄ = 0,32 birim) en zayıf ticari performansa sahip iki ülke olarak 

tespit edilmiştir.  

Türkiye’nin veri aralığı boyunca dalgalı ama iyi ticari performans sağladığı görülmektedir. 
Arjantin’in veri aralığı boyunca ortalamanın altında kötü ticari performans elde ettiği ve yıllara göre 

oranların azaldığı belirlenmiştir. Brezilya’ya ait oranların yıldan yıla azaldığı ve 10 yıl boyunca kötü 

ticari performans elde ettiği görülmektedir. Çekya’nın veri aralığı boyunca iyi ticari performans 
sağladığı gözlenmiştir. Endonezya’nın periyot dahilinde ortalamanın altında kötü ticari performansa 

sahip olduğu tespit edilmiştir. Filipinler’in veri aralığı boyunca stabil ve kötü ticari performans elde 

ettiği gözlenmiştir. Güney Afrika’nın 2010 itibariyle kötü ticari performansa gerilediği bulgulanmıştır. 

Hindistan’ın veri aralığı boyunca kötü ticari performans elde ettiği, ancak yıldan yıla oranların 
yükseldiği gözlenmiştir. Katar’a ait oranların yıllara göre arttığı, ancak süreç boyunca kötü ticari 

performans elde ettiği görülmektedir. Kolombiya’nın sadece 2018’de iyi ticari performans sağladığı 
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tespit edilmiştir. Kore’nin 2015 ve öncesi iyi, 2016 itibariyle kötü ticari performans elde ettiği 

belirlenmiştir.  

 

Tablo 1. Ticari Performans Ölçütü (Toplam Sektör) 

TOPLAM SEKTÖR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ORT. 

Türkiye 2,08 1,69 1,84 2,00 1,97 2,12 2,25 1,95 1,96 2,32 2,02 

Arjantin 0,71 0,67 0,61 0,59 0,58 0,67 0,60 0,48 0,43 0,44 0,58 

Brezilya 0,56 0,41 0,38 0,36 0,34 0,35 0,42 0,51 0,44 0,42 0,42 

Çekya 1,51 1,38 1,41 1,36 1,23 1,20 1,18 1,29 1,28 1,25 1,31 

Endonezya 0,74 0,57 0,54 0,55 0,55 0,63 0,74 0,79 0,77 0,72 0,66 

Filipinler 0,49 0,43 0,49 0,51 0,53 0,48 0,48 0,45 0,53 0,55 0,49 

Güney Afrika 1,13 0,78 0,76 0,84 0,85 0,88 0,86 0,90 0,87 0,82 0,87 

Hindistan 0,40 0,44 0,46 0,46 0,49 0,50 0,47 0,53 0,52 0,76 0,50 

Katar 0,40 0,37 0,77 0,48 0,54 0,53 0,64 0,67 0,84 0,80 0,60 

Kolombiya 0,66 0,56 0,60 0,55 0,65 0,62 0,70 0,76 0,77 1,13 0,70 

Kore 1,08 1,16 1,11 1,20 1,14 1,12 1,03 0,87 0,73 0,75 1,02 

Macaristan 1,69 1,50 1,53 1,57 1,66 1,66 1,66 1,71 1,70 1,70 1,64 

Malezya 0,98 0,89 0,83 0,75 0,75 0,76 0,74 0,78 0,73 1,01 0,82 

Meksika 0,55 0,40 0,35 0,36 0,36 0,36 0,47 0,50 0,51 0,64 0,45 

Mısır 1,72 1,64 1,53 1,44 1,41 1,32 1,40 1,08 1,37 1,12 1,40 

Pakistan 0,36 0,38 0,40 0,39 0,34 0,32 0,30 0,28 0,22 0,23 0,32 

Peru 0,77 0,53 0,59 0,61 0,74 0,72 0,73 0,77 0,78 1,00 0,72 

Polonya 1,41 1,22 1,41 1,40 1,48 1,53 1,57 1,64 1,70 1,75 1,51 

Rusya 0,95 0,91 0,86 0,80 0,75 0,81 0,86 1,03 0,96 0,86 0,88 

Suudi Arabistan 0,25 0,23 0,26 0,23 0,23 0,22 0,27 0,40 0,42 0,43 0,29 

Şili 1,06 1,01 0,95 0,92 0,88 0,81 0,78 0,81 0,79 0,79 0,88 

Tayland 1,15 0,76 0,85 0,99 1,18 1,17 1,52 1,61 1,62 2,25 1,31 

Tayvan 0,84 0,99 1,04 1,03 0,99 1,02 0,92 0,78 0,77 0,78 0,92 

Yunanistan 2,31 2,12 2,21 2,45 2,35 2,45 1,79 1,92 1,88 2,01 2,15 

*Yer kısıtı nedeniyle alt sektörlere ait veriler tablo olarak gösterilmemiş sadece toplam sektöre ait ticari performans bulgularına yer 

verilmiştir. 

Bununla birlikte Macaristan’ın 10 yıl boyunca iyi ticari performans sağladığı görülmektedir. 
Malezya’nın sadece 2018’de iyi ticari performans sağladığı gözlenmiştir. Meksika’nın veri aralığı 

boyunca kötü ticari performans elde ettiği saptanmıştır. Mısır’ın yıldan yıla azalmakta olan iyi ticari 

performans sağladığı belirlenmiştir. Pakistan’ın süreç boyunca oldukça düşük kötü ticari performans 

elde ettiği görülmektedir. Peru’nun sadece 2018’de iyi ticari performans sağladığı bulgulanmıştır. 2009 
itibariyle iyi ticari performans sağlayan Polonya’nın yıllara göre artış seyrettiği belirlenmiştir. 

Rusya’nın 2016 hariç kötü ticari performans elde ettiği görülmektedir. Suudi Arabistan’ın oldukça 

düşük oranlar ile kötü ticari performans sergilediği gözlenmiştir. Şili’nin 2009 ve 2010 yılları hariç kötü 
ticari performans elde ettiği saptanmıştır. Tayland’ın 2010’da kötü ticari performansa gerilediği, fakat 

2013 itibariyle yıldan yıla artan iyi ticari performans sergilediği gözlemlenmiştir. Tayvan’ın dönemler 

itibariyle iyi ticari performans sergilediği 2015 itibariyle azalan eğilimde kötü ticari performans elde 

ettiği tespit edilmiştir. Yunanistan’ın ise veri aralığı boyunca iyi ticari performans sağladığı 

gözlenmiştir.  

4. Sonuç ve Öneriler 

Genel olarak 10 yıllık ticari performans verilerine göre Yunanistan hariç diğer 22 ülkeye nazaran 

Türkiye’nin ticari performansı daha yüksek olarak belirlenmiştir. Yapılan karşılaştırmalı analizlerle 

Türkiye’nin taşımacılık sektör grubunda (service code 3) Polonya ve Yunanistan’ın, seyahat sektör 

grubunda (service code 4) ise Yunanistan’ın gerisinde olduğu bulgulanmıştır. Dolayısıyla bu bulgu, 
uluslararası rekabetin sürdürülebilirliği açısından ilgili alanlarda Türkiye’nin ticari performansını 

artırması gerektiği şeklinde yorumlanabilir. Öte yandan toplam sektör kıyaslamasında, 2015 itibariyle 
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Türkiye’nin ilgili ülkelere göre güçlü ticari performans elde ettiği tespit edilmiştir. Suudi Arabistan ve 

Pakistan’ın ise en zayıf ticari performans elde eden iki ülke olduğu saptanmıştır. 

Bu kapsamda Türkiye’nin geri kaldığı alt hizmet alanlarında (deniz taşımacılığı gibi) stratejik 

lojistik faaliyetlerini uygulaması durumunda, rekabet üstünlüğü sağlayabileceği bir ticari performans 

elde etmesi muhtemel görünmektedir. Araştırma sonuçlarından hareketle, Türkiye’nin lojistik sektörü 
açısından bu güçlü durumu diğer sektörler açısından da karşılaştırılabilir. Araştırmanın gelecek yıllarda 

yapılacak araştırmalarla tekrar test edilmesi önerilmektedir. Ayrıca farklı endeksler (göreli ithalat nüfuz 

endeksi ve göreli ticaret avantajı endeksi gibi) yoluyla Türkiye’nin lojistik sektörü üzerinden sağladığı 

ticari performans farklı yönleriyle de tekrar ölçülebilir.  
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Abstract 

 

In this study, we attempt to reveal the financial contribution values as a result of comparing the 
export potential, which Bandırma constitutes a priority place, to other districts in Balıkesir province. 

The province of Balıkesir, which has achieved a significant export growth potential after developing 

industrial and agricultural investments, realizes a significant portion of the increasing export potential 
from Bandırma Port. Undoubtedly, the export potential of Balıkesir Province is quite significant with 

the boron mine processed in Bandırma in which has a meaningful structural location for exporting as 

well as which is an important natural resource, in addition to the economic items dominated by industrial 

and agricultural products. Nevertheless, increasing renewable energy sources also play an important role 
in the increase of export limits. In this context, if it would be considered as a whole structural economic 

framework, Balıkesir has been in a significant upward trend in recent years due to the increase in exports 

aimed at reducing energy costs. In this process, the district of Bandırma has also a very important place 
in these increasing economic contribution processes, but it also has a leading and orient position in the 

process. 

 

Key Words: Advantageous Investment Environment; Export Potential, Financial Values; Natural 

Resources; Topographic Properties.   

JEL Codes: O25; Q42; Q48; R11. 

 

1. Introduction 

It is observed that the export capacity of Balıkesir region has increased since 2012, especially 

after export-based investments in the region. This increase is directly proportional to the increase in 

investment capacity in the region and the existing port in Bandırma district has a significant share in this 

increase in exports for Balıkesir Region. In particular, the number of companies established for export 
in Bandırma district reached a significant number between the years 2009-2018 and this number reached 

to about twenty export companies. However, it is seen that a significant portion of total public and 

private sector exports are made outside the Bandırma Port for Balıkesir province. In this context, it is 
seen that İzmir Port is especially the effective port in increasing the export potential of Balıkesir 

Province. Indeed, it can can be said that ninety percent of the goods produced by the Balıkesir province 

regarding have been exported from the İzmir Port. In general, the export items of Balıkesir province are 
classified as "General Cargo Transportation", "Project Load", "Liquid and Bulk Solid Loads".Balıkesir's 

export items showed significant positive increases compared to the average of 2000s after 2010 year. 

Especially after the developments in foreign trade in recent years, Balıkesir has achieved current 

surpluses in foreign trade as a province.  

It is observed that after 2010, after a significant increase in export-oriented investments on a 

provincial basis, the share of the goods subject to export has changed and mostly industrial-oriented 

export goods. Undoubtedly, it is important to point out that the important income sources of Balıkesir 
province are agriculture and food sector. It is worth emphasizing that textile products as an other 

industrial export item are also included as a priority in all these income elements throughout the 
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province. Although the province of Balıkesir is not a province subject to medium and advanced 
technology exports, it has a moderate position in terms of the diversity of export items of the provinces. 

In order to better analyze this phenomenon, the issue regarding the mediocrity values of Balıkesir 

province should be explained. The purpose of expressing the value of mediocrity here is to clarify the 

mediocrity of export items which are subject to competition in the province concerned. The province 
with the highest coefficient is defined as the province which constitutes the most mediocrity common 

export items. The mediocrity coefficient ranking is the highest in the province of Gumushane Turkey, 

but as Istanbul mediocrity coefficient is observed that if the province is lowest. It is observed that 
Balıkesir is at the 12th place in the lowest rank coefficient (Dış Ticaret Müsteşarlığı, 2009: 16). As 

mentioned before, the spread of items subject to export in different areas in Balıkesir after 2010 has a 

great effect on this position. In terms of the diversity values of the goods subject to export, it is observed 
that Balıkesir province ranks 13th (Dış Ticaret Müsteşarlığı, 2009: 14). There is no doubt that Istanbul 

has the highest coefficient of diversity. However, in 2023, the export target in Balıkesir province is 

targeted to be 1 Billion Dollars. Recently, the nineteen industrial corporation, which mainly exports in 

Balıkesir, exports transformer, furniture, wire-nail, agricultural machinery, bleaching earth, processed 
marble, foodstuff and similar products. China, Italy, USA, United Arab Emirates, Switzerland, 

Denmark, Azerbaijan, Lithuania, Senegal, Germany, Africa and Russia. It is seen that these exported 

goods are mainly exported by sea transport and İzmir and Bandırma Ports play an important role in 

developing these exports (Deniz Haber Ajansı, 2017).   

2. Balıkesir's Export Potential and Recent Developments 

Although the export potential of Balıkesir Province has shown an increasing tendency in foreign 
trade in recent years, it is difficult to say that there are significant changes in the types of goods subject 

to export. As mentioned before, the export of foodstuffs and especially the meat exporting of Balıkesir 

province has constituted an important place, is generally in a trend that exports the same export products. 
However, it can be said that the priority issue for Balıkesir province is the increase in export potential 

rather than the kinds of exported goods. Indeed, Balıkesir province, with its structure expressing a 

significant expansion of foreign trade, such as the port of Bandırma, has brought an increasing value-

added increase with its increasing export potential. It is observed that the positive changes in the 
monetary increase values of export limits especially after 2009.This positive fact has effected on 

Balıkesir province also reduce the negative current account deficit effects of the import ratios, which 

mean negative autocorrelation related to export values for Balıkesir province (Kara, 2018: 300). 

2.1. The Export Billfold of Balıkesir Province and Exporting Developments in The 

       Last Period 

By distributing the export potential goods of Balıkesir province into sub-export items, some 

important export items can be reached. These items are mainly Food Industry, Textile Products, 

Industrial Products, Building and Construction Materials, Plastic Industry, Leather Products and Shoes, 
Furniture and Forestry Products, Plastic-Rubber Industry Products, Metal Iron and Steel Industry 

Products, Kitchen Appliances and Glassware Products and Agriculture- The position of the Livestock 

Industry Products in the export potential occupies an important place (Pekin, 2016: 50-51). However, 

as of August 2019, there has been a significant export deficit in Balıkesir. 

Compared to the same month in previous year, we see that the export rate in Balıkesir decreased 

by 14.6 percent in 2019 and realized as 33 million 548 thousand 774 dollars (TUİK, 2019). However, it 

is observed that the import rate increased by 16.8 percent compared to the same month in previous year 
and realized as 29 million 23 thousand 366 dollars. Moreover, when compared with the previous month 

July, it is seen that both export and import ratios decreased by around 30 percent. Graph 1, below shows 

the technological proportional items percentages related to exporting items that can be exported in the 

export of goods subject to the export potential of Balıkesir province. 
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         Source: Güney Marmara Kalkınma Ajansı-a (2017). Güney Marmara Bölgesi Dış Ticaret Stratejisi ve 

                        Eylem Planı. Balıkesir: Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), p. 27. 

As shown in Graph 1, when compared with the neighboring provinces of Balıkesir province, it is 

seen that the most significant increase in the proportional increase of the technological goods exported 
between 2002 and 2014 was realized in Balıkesir province. In other words, in which the increase in 

exports of high and medium level technologies in Çanakkale was very low in the period of 2002-2014. 

Balıkesir caughted to the level of increase exporting over 100 percent of high and medium technology 
products during this time period between 2002-2014. In Manisa, it is observed that this ratio is constant 

in almost the same years and does not change much. It can be said that the most important reason of this 

phenomenon is the decline in the food sector and the increase in the exports of the ceramics sector 
especially in Çanakkale (Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 2018: 8). In this context, thes fact can be 

emphasized explored the increase in the types of export items of Balıkesir province and the distribution 

based on years the increasing levels of employment between 2002 and 2014 can be explained by the 

increase in the manufacturing industry. As mentioned before, the position of Balıkesir province in terms 
of plant and animal products in Turkey is meaningful and remarkable. In other words, it is seen that 

Balıkesir province is almost at the same level as İstanbul in terms of Meats and Edible Offal Products, 

in terms of export items, and it is even more prominent in terms of export items in some years. It has 
been monitored that Balıkesir has been in the first place related to the Export items in Turkey to meat 

and edible meat offal producting the fifteen percent in the general rates of Turkey (Güney Marmara 

Kalkınma Ajansı, 2017: 68). 

 

 

 

 

 

 

 

Graph 1. The Technological Proportional Values Exported in The Export of Goods in The 

Export Potential of Balıkesir Province 
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Source:  Güney Marmara Kalkınma Ajansı-c (2017). Bölgesel İstatistikler 2017. Balıkesir: 

                 Güney Marmara Kalkınma Ajansı GMKA,<https://www.gmka.gov.tr/bolgesel-istatistikler>, 

21.11.2019.  

                                    

As shown in Table 1, the export potential of Balıkesir Province is higher in terms of monetary 

value ($) than the neighboring provinces Çanakkale and Manisa. The area referred to as TR22, as a 
concept, indicates the total area of the South Marmara Region (Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 2014: 

13). 

As for export items, as priority, meat and meat products were mostly exported for 2019 year. It is 
seen that the most import is realized on the basis of foodstuffs in the same year. The second item in the 

financial contribution value was realized in the field of electrical machinery and equipment as related to 

exporting; it is seen that the third items are textile products exporting. (Balıkesirim.net, 2019). Of course, 
these figures are comparisons for August 2018 and 2019 are the figures expressed on the basis of August 

and only the comparison of the August months of exporting values. In the nine-month comparison of 

the export figures in January-September terms on a year-on-year basis, it is observed that Balıkesir 

province displayed a decrease in its export figures in 2019 compared to 2018. Accordingly, the total 
amount of exports in the first nine months of 2018 was 445,718 thousand Dollars; however, this figure 

decreased to USD 442,386 thousand in 2019.  

This deviation in exports is around 5.2 percent. In order to understand the financial value of 
exports in the province of Balıkesir, we need to look at the import values of the same years and compare 

these values mutually. According to the data of the Ministry of Commerce, when the import figures in 

2018 and 2019 are compared, it is observed that the import rates decreased in 2019 as well. Accordingly, 

when the sum of January-September was compared in the first nine months, the amount of monetary 
import values which was realized as 331,303 thousand Dollars in 2018 decreased to 309,827 thousand 

Dollars in 2019. This reduction in imports is around 6.5 percent. Compared to the deviation of 5.2 

                 Years          Province      Total  

                                                               (Thousand $) 
 

Table 1. Balıkesir and Surrounding Provinces Export 

Values  

 

https://www.gmka.gov.tr/bolgesel-istatistikler
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percent in exports, these values covering January-October connected with for 2018 and 2019 years can 
be interpreted, as a current foreign trade deficit, decrease of 1.3 percent for 2019 year (Ticaret Bakanlığı, 

2019).  

2.2. Financial Value of Export Potential and Value-Added Formation Value in Balıkesir 

       Province 

The financial value of the export potential of Balıkesir Province shows significant increases 

especially in the last decade. Undoubtly public incentives have a significant share in these increases. In 

order to understand the financial value of our export potential, we need to look at the monetary value of 
Balıkesir province within the scope of the total export potential in our country. This monetary value for 

2016 is around 525 Million Dollars. This financial value in Turkey in 2017 and 2018, around 585 million 

dollars was realized. It can be said that financial values in Turkey even though it did not generate a 
significant proportional change in general in Turkey, Balikesir are significant increases in investment in 

export-oriented industries of the province (Güney Marmara Kalkınma Ajansı-b, 2017: 15). Monetary 

figures ($) are quite meaningful if it is taken of considering the current position of the export potential 

of Balıkesir as Balıkesir province only.  

It reached its peak with the level of 619.445 Thousand Dollars in 2013 and could not reach this 

level in the following years. As can be seen in Graph 2 below, the most important reason for this increase 

in 2013 is the increase in public incentives related to export investments. However, the point that we 
need to draw attention to regarding the process is that the export values followed a fluctuating course in 

the post-2009 years. However, this phenomenon should not be considered as negative. Potential for 

export of Balıkesir contributing in Turkey, the share of value-added processing of Balıkesir in Turkey 

in general are important for the understanding. Considering that the main purpose of our study is to 
reveal the financial value of the export potential of Balıkesir province, the regional value of the added 

value created on the basis of Balıkesir province should be considered especially significantly. In spite 

of everything, there were no significant deviations in terms of monetary values ($) in the increase in 

exports after 2009 in Balıkesir. It is possible to monitor this situation in Graph 2, below. 

 

 

 

Source: Ticaret Bakanlığı (2019). İllere Göre Dış Ticaret. <https://ticaret.gov.tr/istatistikler/dis-ticaret-

istatistikleri/dis-ticaret-istatistikleri-ocak-eylul-2019/illere-gore-dis-ticaret>, 4.11.2019.  
 

As can be seen in Figure 2, even after the fluctuating course of exports in Balıkesir after 2009, 

there has been in the continuous increase in monetary value. The reason for the highest increase of export 

rates in 2013 was the significant increase in export-oriented investments on the basis of Balıkesir 
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Graph 2.  Export Exchange Values of Balıkesir Province (2009-2018) 

 

https://ticaret.gov.tr/istatistikler/dis-ticaret-istatistikleri/dis-ticaret-istatistikleri-ocak-eylul-2019/illere-gore-dis-ticaret
https://ticaret.gov.tr/istatistikler/dis-ticaret-istatistikleri/dis-ticaret-istatistikleri-ocak-eylul-2019/illere-gore-dis-ticaret
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province as a result of increasing public subsidies this year. However, as Balikesir's export potantial that 
contains almost no change as connected within the macro rate of Turkey's total export potential of the 

province we must also emphasize. It is observed that there has been a decrease in the export of olives 

and olive products in recent years in the export of food products. It can be said that the reason for this 

as an export product is the decrease in the number of olive trees in Balıkesir province. In this general 
framework, another important reason for the low export potential of Balıkesir province compared to 

other provinces is the failure to establish foreign trade networks in Balıkesir. In addition, the presence 

of an insufficient level of education in providing foreign markets is an important factor in this negative 
phenomenon (Güney Marmara Kalkınma Ajansı-b, 2017: 26). Nevertheless, Balıkesir was ranked 21st 

in 81 provinces with a capacity of 520 million Dollars for 2016 according to the export potential of 

export companies on the basis of the legal center (Güney Marmara Kalkınma Ajansı-b, 2017: 15).  

It is seen that the firms with the lowest export capacity in Balıkesir are generally in three main 

sectors. These sectors are Agriculture, Industry and Mining. The export value of the agricultural sector 

in Balıkesir is approximately 300 Million Dollars. Increasing the export potential in Balıkesir province 

connected with agriculture sector is among the priority export targets. The target of annual export growth 
is 700 Million Dollars. The position of increasing export potential in Balıkesir, which has a sectoral 

importance based on agriculture, reveals a structural aimed that is considered on the basis of increasing 

agricultural supported export products. In this context, in analyzing the financial value of exports in the 
overall potential of Turkey Balikesir province, are meaningful to set forth contribute of the Balikesir 

Province as the export value added.  If this value would be dealt with in the common financial framework 

of Turkey, it is seen that the financial potential level of the export volume of Balıkesir represents a 

significant financial position. Chart 3 below shows the value added of Balıkesir province's export 

quantities between 2013-2018. 

 

 

 

 

 Source: Güney Marmara Kalkınma Ajansı-a (2017). Güney Marmara Bölgesi Dış Ticaret Stratejisi ve Eylem 

              Planı. Balıkesir: Günay Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), 2017, p. 45; Ticaret Bakanlığı (2019).  

              İllere Göre Dış Ticaret. <https://ticaret.gov.tr/istatistikler/dis-ticaret-istatistikleri/dis-ticaret-istatistikleri-     

 ocak-eylul-2019 /illere-gore-dis-ticaret>, 14.11.2019.  

As can be seen in Graph 3, it is seen that the highest value added created for export goods in 

Balıkesir province is realized on the basis of food and processed food products. This ratio is around 595 

Thousand Dollars as the average of 2017-2018 figures. 

This value is the total value added in terms of the value added created in Turkey constitutes 3.7 

percent. Secondly, this is the chemical and chemical products exported. It is seen that wood and wood 

Graph 3.  Value-Added Contribution Amount in Balıkesir Province in Turkey Rates Common 

Sectoral Breakdown of Exports (2013-2018) 

 Thousand $ 

 

https://ticaret.gov.tr/istatistikler/dis-ticaret-istatistikleri/dis-ticaret-istatistikleri-%20%20%20%20%20%09ocak-eylul-2019%20/illere-gore-dis-ticaret
https://ticaret.gov.tr/istatistikler/dis-ticaret-istatistikleri/dis-ticaret-istatistikleri-%20%20%20%20%20%09ocak-eylul-2019%20/illere-gore-dis-ticaret


3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 
 

416 
 

cork products constitute the third place in terms of added value created on the basis of the goods that are 
exported on the basis of Balıkesir province. Balıkesir province has contributed to came into being as 

about 17.1 percent the added value created via exports within the overall Turkey export capacity. In 

other words, as of 2017, 17.1 percent of the value added created by exports in Turkey is generated 

through exports from Balıkesir. These figures regarding the value added of exports in terms of the 
province of Balıkesir can be accepted at the medium level in line with the development of the province 

of Balıkesir in terms of the fiscal targets. On the other hand, it is seen that the value added contribution 

of Balıkesir province at the macro level is quite low in terms of export-oriented textile industry and 
textile products. Indeed, in the 2017-2018 action plans of Balıkesir province, it is seen that textile 

industry is within the scope of priority development targets in the target value added increase Güney 

Marmara Kalkınma Ajansı-a, 2017: 37). And in crops such as gum resin Balikesir rate in Turkey of 
approximately four percent (4%) is producted; export rate in Turkey in water products, including fish 

products is the fifteen percent (15%). This rate is seventeen percent (17%) in Istanbul. In terms of exports 

of mineral products and chemical products, Balıkesir has a very low export potential of around two to 

three percent (2-3%) (Güney Marmara Kalkınma Ajansı-a, 2017: 68). 

3. The Financial Importance of Bandırma Port in The Framework of Balıkesir Export 

     Alterations  

To understand the position of Bandırma Port in the financial potential of Balıkesir province, it is 
necessary to reveal the structural diversity at the provincial level. This approach makes the comparison 

of other districts of Balıkesir province with Bandırma a priority, especially in terms of districts. The 

efforts of the districts of Balıkesir to increase production with their own internal dynamics constitute the 

highest priority criterion for this comparison and determination. In this respect, the district of Bandırma 
stands out with its high correlation value and the diversity of innovative jumps. The financial potential 

of the district of Bandırma, where the production of export-based qualified goods has also increased, 

has result in the fact currently that the South Marmara region has the second most important outward 
port area after Gemlik Port (Koday and Baki, 2014: 447). In the other words, the economic development 

process that include also the export goods has made especially significant progress in recent mining and 

food industry investments. This development fact has ensured the powerful infrastructure of Bandırma 
Port for recently years as towards to export goods. Graph 4 below shows the strategic matrix coefficients 

in which the average mediocrity of Bandırma's sectoral structure is expressed in comparison with the 

surrounding districts: 

 

 

Graph 4. The Position of Bandırma and the Other Districts in the TR22 Region on the 

Strategy Matrix 
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Source: Güney Marmara Kalkınma Ajansı-d (2017). TR22 (Balıkesir, Çanakkale) Güney Marmara 

                 Bölgesi İmalat Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı. Balıkesir: Güney Marmara Kalkınma Ajansı 

                        (GMKA), 2017, p. 50. 

 

As seen on Graph 4, in the districts of Balıkesir and Çanakkale regions, which include Çanakkale, 

which is referred to as TR22, Bandırma district has the second best of diversity matrix coefficient value 

for economic growth and production then Edremit district. The fact that the matrix value of Bandırma 

district's ability to open for the future is in the highest end tranche is due to the undisputed effect of 
Bandırma Port. This position also reveals that Bandırma district is an increasingly important market  

with a more specialized production scale.   Undoubtedly, this structural location that depend on 

production and logistical services is a significant indicator that the export potential of the increasing 
production process also increases on a port basis, which mean to equivalence of the increasing firms 

(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2015: 104).  

Bandırma Port is one of the 7 most important ports for foreign trade in our country and it is also 
the most important port of South Marmara with approximately 20 docks and 10-12 of these docks are 

active. Bandirma Port is one of the most important ports in South Marmara with approximately 20 docks, 

and 10-12 of these docks are active. At this point, it is important to note that the workload of Bandırma 

Port is mostly composed of import products and the ratio is around 70 percent. The port load of Bandırma 
Port, which is subject to export, is around 30 percent and a significant portion of this export is made up 

of cereals and grain products, and Boron and marble stones. It is possible to list the companies around 

Bandırma and Balıkesir which export through Bandırma port as follows:  

 Bandirma Fertilizer Factories Incorporate Company (BAGFAŞ) 

 FORA Shipping and Trading Ltd. 

 ETI Mine Works (ETIBANK) 

 BANVIT  

 Kocaman Fishing Inc. Co.     

 A. B. Food Inc. Co. 

 ROTEM Chemicals 

 GESBEY Inc. Co. 

 ARITAŞ Inc. Co.  

 CAREL Mining Inc. Co. 

 Torunlar Food Industry and Trade Inc. Co. 

 

The companies mentioned above in the export operations are undoubtedly the limited number of 

companies we are able to considere in Bandırma. Certainly, even if there is not an increasing export 
applications, there are smaller companies using Bandırma Port for export in Bandırma.It is possible to 

add some other marble industry and vegetable-oil-producing companies to this list besides the main 

exporters from Bandırma Port mentioned above. Although these companies mainly use Bandırma Port, 

Gemlik Port, which is one of the important ports of the South Marmara Region, is also used for export 

transactions.  

Bandırma Port has an indispensable importance in terms of export increases in Balıkesir province 

and financial value formation related to these increases. Bandırma Port covers the export items of 
Balıkesir province mainly in the field of Food and Mining. In other words, the most exported goods 

from Bandırma Port are Grain Products, Meat and Processed Meat Products and Mining Sector Products. 

Bandırma Port has third export potential compared to the ports in the surrounding provinces (Gemlik 
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and Çanakkale). As of 2018, the export-product limit exported from Bandırma port was around 
1,122,475 tons. This amount is lower compared to 2017, but it shows a significant upward trend in 2013-

2019. In Table 2 below, it is possible to see the amount of quantity and cargo exported from Bandırma 

Port: 

 

Table 2. Bandırma and Surrounding Ports Export Quantities (2013-2019) - Ton 

Port Authority 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

Ayvalık 202 2 754 1,343 2,193 1.930 1,565 

Bandırma  911,946 1,015,751 973,884 850,287 1,159,519  1,122,475 936,061 

Gemlik 4,785,358 5,033,603 4,630,351 4,533,083 5,201,833 5,567,082  4,088,649 

Çanakkale  1,835,999 1,381,881 1,527,387 1,489,298  1,344,994 1,718,250 2,034,310 

İzmir 5,300,412 5,485,301 4,671,986 4,844,201 4,397,385 4,045,886 2,977,104 

    Source: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (2019). Denizcilik İstatistikleri. <https://atlantis.udhb.gov.tr/ 

istatistik/istatistik_yuk.aspx>, 21.11.2109.        

*As of September  

One of the most important reasons for the decline in goods exported from Bandırma Port in 2018 

can be said to be the negatively effective of the exchange rate changes experienced in export-based 

sectors in 2018. In addition, the deviations in export investments resulting from the adverse effects of 
these exchange rate changed on export-based capital goods also affected the quantity-load policies 

issued from Bandırma Port in 2018 negatively. However, despite these negative changes in Bandırma 

Port in 2018, the increase in export potential in Balıkesir province showed a significant added value 
increase especially after 2013 and carried the export potential of Balıkesir province to over 630.000 

Thousand Dollars ($). It can be said that the significant increases in the export limits amounts from 2016 

to 2017, which are shown in Table 2, are due to the high capacity production of the investments made 
in Bandırma and then the increasing export investments. Surely, the exchange rate policy in 2016 and 

2017 years in Turkey in a stable position for these years that the effect is greater in this formation should 

be ignored. In other words, it is seen that there has been a significant increase in exports due to the 

further decrease in export funding costs and the significant positive impact of export supports on these 

sectors (TCMB, 2016: 6).  

In addition, it should be emphasized that the increase in exports in Bandırma Port is proportional 

to the increase in technological infrastructure and logistics services used in the port and its vicinity. 
Despite all this, it is difficult to say that regional export-based competition is reflected in the export 

potential of Bandırma Port. This situation reveals an inverse approach to Bandırma's positive economic 

growth potential. However, we must emphasize that the existence of studies that advocate this situation, 
which that there is also not much relationship between exports and regional economic growth related to 

the opposite opinion as an advocate opinion (Aktaş, 2009: 45). In addition, logistics services have an 

important role in increasing the financial value of export potential in Bandırma. Especially the export 

potential of the chemical industry organizations and the companies providing environmental chemical 
products together with the establishments in Bandırma constitute an important export load capacity of 

Bandırma Port. It can be said that the need for a nuclear energy for Bandırma Port stems from this point 

(Erceber, 2014: 34). In this respect, it is seen that the targets in a financial value increase due to the 
export potential of Bandırma Port are more dependent on environmental industry infrastructure and 

logistic support services as South Marmara Region, and this phenomenon has an important place in the 

target regional development plans (Güney Marmara Kalkınma Ajansı-d, 2017: 128). 

 

 

 

 

https://atlantis.udhb.gov.tr/%20istatistik/istatistik_yuk.aspx
https://atlantis.udhb.gov.tr/%20istatistik/istatistik_yuk.aspx


3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 
 

419 
 

4. Conclusion 

The effects of the economic and financial updates related to exporting levels in Balıkesir Province 

have been the subject of sustainable increasing in recent years due to recent economic export investment 

in the Balıkesir region. The effects of these updates are generally observed on three different levels. The 
first is the possible structural costs of the export investments subject to the update in the Balıkesir region 

due to decrease of the investment costs that results in increase this concerned investments. The second 

is the positive effects and obligations arising from the current effects of monetary and financial policies 
including publically supporting, which are subject to economic-financial costs. The third factor is the 

increase in the diversification of goods subject to export in Balıkesir province. In recent years, there has 

been a significant increase in the high-tech varieties of exported goods as the high-tech goods. This 

proportional increase in export goods on this basis has increased the financial contribution values of 
export goods in Balıkesir. And also, as related to this case, the increase in the amount of exports in the 

port of Bandırma has also an important contribution to the increase in value added created on the basis 

of export goods in Balıkesir province. It is seen that the increase in the export potential of Balıkesir 
province is directly related to Bandırma Port and the export trend need more important regional 

incentives. Here, the problem seems to be more towards increasing export potential especally including 

product variety, rather than increasing the export products.  

These increases in the export potential of products with high technological value in the province 

of Balıkesir are promising for the future. However, it is observed that the export tendency is inadequate 

in comparison with the infrastructure and sectoral incentives. In this respect, increasing the financial 

value of the export potential in Balıkesir province requires an infrastructure-support portfolio that needs 
up-to-date requirements with its modern equipment, not only on the basis of increasing production scale.  

This stage related to Balıkesir also need a process in which the externalities of information and 

coordination are considered and analyzed correctly. In this context, it is understood that a financial 
contribution value, which may be in question with the increase in the exports of Balıkesir province, 

requirement a process in which the production cost constraint is primarily controlled is inevitable. With 

a more analytical approach, it is understood that the level of more financial contribution will be able to 

occur on a structural development in which a horizontal and vertical balance between technology-based 
efficient production policies and export policies is achieved in Balıkesir province put forth. It is clear 

that this phenomenon in the fact related to export potential put forth an important process that can further 

highlight the importance of Bandırma Port. 
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Güney Marmara Bölgesinde Dış Ticaret Faaliyetlerinin Bölgedeki Gayri Safi Yurtiçi Hâsılaya 

Olan Etkisi 
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Özet 

 
Güney Marmara bölgesinde yer alan Balıkesir ve Çanakkale illeri jeopolitik açıdan önemli bir 

yere sahiptir. Ege bölgesi ile Marmara bölgesinin geri kalan illerini birbirine bağlayan geçiş aşamasında 

bulunmaktadır. Bu bölgelerden gelen ürünler Güney Marmara’da yer alan illerden ihraç edilmektedir. 

Güney Marmara bölgesinin kuzeyi sanayi, güneybatısı turizm, güneydoğusu ise madencilik ile öne 
çıkarken, bölge genelinde tarım sektörünün ağırlığı da yer almaktadır. Balıkesir ilinin en çok katma 

değer ürettiği sektörler gıda, kimya ve fabrikasyon metal ürünleri iken, Çanakkale ilinin en çok katma 

değer ürettiği sektörler ise ana metal sanayi, diğer metalik olmayan mineral ürünler ve gıdadır. Bu 
çalışmada Güney Marmara bölgesinde gerçekleşen ihracat ve ithalat faaliyetlerinin bölgenin ekonomik 

gelişmişlik düzeyine nasıl bir etkide bulunduğu değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İhracat, İthalat, Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla. 

JEL Kodları: F40, F43. 

 

The Effect of Foreign Trade Actıvıtes in South Marmara Region on the Gross Domestic Product 

of the Region 

Abstract 

Balıkesir and Çanakkale provinces, which are located at South Marmara region, have geopolitical 
importance. They are at the intersection between the provinces of Aegean and rest of the Marmara 

region. The products of these regions are exported from the provinces located at South Marmara. While 

the north of the South Marmara region is prominent for industry, the south-west for tourism and the 
south-east for mining; the weight of the agricultural sector is felt throughout the region. The sectors that 

create the most added values in Balıkesir province are food, chemistry and fabrication metal products 

while in Çanakkale province, these sectors are base metal industry, other non-metallic mineral products 

and food. In this study, the effect of export and import activities on the economic development level of 

the South Marmara region was evaluated. 

Keywords: Export, Import, Gross Domestic Product. 

JEL Codes: F40, F43. 
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1.Giriş 

Türkiye’nin batısında, Marmara ve Ege bölgeleri arasında konumlanan TR22 Güney Marmara 

bölgesi, Balıkesir ve Çanakkale illerinden oluşmaktadır. Hem Marmara hem de Ege denizine kıyısı olan 

bölge, kuzeyde TR21 Edirne, Tekirdağ, Kırklareli; batıda TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik ve güneyde 
TR33 Afyon, Manisa, Kütahya, Uşak ve TR31 İzmir bölgeleri ile çevrilidir. Türkiye’nin sahip olduğu 

iki boğazdan biri olan Çanakkale Boğazı’nı barındıran bölgenin, Asya ve Avrupa kıtalarında toprağı 

bulunmaktadır. Tarihte ticaret yollarının kesişim noktası olan Marmara bölgesi ülke ulaşım 
organizasyonlarının yönetim merkezidir. Ulaşım çeşitliliğinin ve yoğunluğunun hinterlandı ile birlikte 

değerlendirilerek kullanılması Marmara bölgesinin jeopolitik önemini arttırmaktadır. Güney Marmara 

bölgesi ise hinterlandındaki ulaşım yönetiminde önemli bir role sahiptir. Trakya’yı Anadolu’ya 
bağlayan uluslararası kara yolları olan Avrasya ulaştırma bağlantılarının ve Ekonomik İşbirliği Ulaşım 

ağının, Karadeniz ile Ege denizini bağlayan uluslararası deniz yollarının, Marmara Bölgesi’ni Ege ve İç 

Anadolu Bölgelerine bağlayan kara, demir ve hava yollarının geçtiği bölge, önemli turizm, ticaret ve 

sanayi merkezlerini de birbirine bağlamaktadır. Bölgenin mevcut ulaşım altyapısı incelendiğinde, 
karayolu ulaşım ağı açısından İstanbul, İzmir ve Bursa gibi önemli merkezlerin arasında ve bu illerin 

etkileşimini sağlayan bir konumdadır. Hizmetler ve sanayi sektörlerinde uzmanlaşmış olan bölgeleri 

bağlayan bölge; lojistik sektöründe büyük öneme sahiptir. Buna bağlı olarak, mal ve hizmet akımlarının 
geçiş yaptığı, yönetildiği ve yönlendirildiği bir altyapıya sahiptir (Güney Marmara Kalkınma Ajansı: 

27-28). 

Güney Marmara bölgesinin kuzeyi sanayi, güneybatısı turizm, güneydoğusu ise madencilik ile 

öne çıkarken, bölge genelinde tarım sektörünün ağırlığı da yer almaktadır (GYODER, 2015: 7). 
Balıkesir ilinin en çok katma değer ürettiği sektörler gıda, kimya ve fabrikasyon metal ürünleri iken, 

Çanakkale ilinin en çok katma değer ürettiği sektörler ise ana metal sanayi, diğer metalik olmayan 

mineral ürünler ve gıdadır. 

Bölge, maden rezervleri ve çeşitliliği bakımından zengindir. Bor, mermer, kaolin, bentonit, 

halloysit, manyezit, kil, perlit, talk, vollastonit, altın, gümüş, bakır, çinko, antimon, manganez, demir, 

krom, civa, zeolit ve linyit bölgenin önemli yeraltı kaynaklarındandır. İşletilen madenler çoğunlukla 
hammadde olarak ihraç edilmektedir. Bölgede yer alan madenlerin yerinde işlenerek katma değeri 

yüksek ürünlere dönüştürülmesi özendirilmektedir. Bu kapsamda özellikle bor madeninden çeşitli 

ürünler üretilerek piyasaya arz edilmektedir (Güney Marmara Kalkınma Ajansı: 16).  

Bölge sanayisi tarıma ve doğal kaynakların işlenmesine dayanmaktadır. TR22 bölgesinde, düşük 
ve orta-düşük teknolojili imalat sanayi yaygındır. Bu anlamda ağaç, gıda, ana metal ve metalik olmayan 

diğer mineraller sektörlerinde imalat sanayi yoğunlaşmıştır. Bölgenin başlıca sanayi ürünleri; un, yem, 

salça, konserve, nebati yağ, gübre, margarin, işlenmiş sebze ve meyve, bakliyat, işlenmiş beyaz-kırmızı 
et, sofralık zeytin ve zeytinyağı, süt ve süt mamulleri, dondurulmuş ve kurutulmuş gıda, deniz ürünleri, 

bor ve mermer başta olmak üzere maden ürünleri, seramik mamulleri, çimento, inşaat demir ve çeliğidir. 

Bölgede Balıkesir’de küçük ölçekli işletmeler fazla iken Çanakkale’de Türkiye’nin en büyük hurda 
demir-çelik işleyen işletmesi, konserve balık fabrikası ve seramik fabrikası vardır (Güney Marmara 

Kalkınma Ajansı: 16).  
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2018 yılına ait Balıkesir ve Çanakkale illerine ait sanayi alanında en çok kodlanan faaliyetler 

Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Balıkesir ve Çanakkale İllerine GöreKodlanan İlk Beş Sanayi Faaliyeti 

İller Faaliyetler Kapasite Rapor Sayısı 

 

 

 

 

Balıkesir 

Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, 
tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) 

ocakçışığı 

73 

Sıvı ve katı yağı imalatı 62 

Başka yerde sınıflandırılmış meyve ve sebzelerin 
işlenmesi ve saklanması 

51 

Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri: kil ve kaolin 

çıkarımı 

50 

Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı 47 

 

 

Çanakkale 

Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı 46 

Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri: kil ve kaolin 

çıkarımı 

40 

Hazır beton imalatı 31 

Sıvı ve katı yağı imalatı 28 

Başka yerde sınıflandırılmış meyve ve sebzelerin 

işlenmesi ve saklanması 

24 

Kaynak: TOBB, 2019, Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri, 

https://www.tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Sayfalar/sanayi-kapasite-raporu-istatistikleri.php, (Erişim Tarihi: 

14.11.2019). 

 

Güney Marmara bölgesinde, Tablo 1’deki verilere bakıldığında sanayi alanında kodlanan 
faaliyetlere göre bu bölgede süsleme ve yapı taşları ile gıda ürünlerinin faaliyet olarak daha ağırlıkta 

olduğu görülmektedir.  

Güney Marmara bölgesi sanayi alanında tercih edilen bir bölge olma özelliğini korumaktadır. Bu 
bölgede sanayi alanında toplam girişim sayısının yıllar itibari ile arttığı görülmüştür. Balıkesir ilinde 

girişim sayısı 2010 yılında 58.253 iken, 2017 yılında bu sayı 61.738’e artmıştır. Çanakkale ilinde girişim 

sayısı 2010 yılında 26.046 iken, 2017 yılında bu sayı 28.776’ya artmıştır. Balıkesir ilinde sanayi 
sektöründeki girişim sayısının Çanakkale iline göre daha fazla olduğu görülmektedir.Güney Marmara 

bölgesindeki illerin toplam girişim sayısı Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Balıkesir ve Çanakkale İllerinin Toplam Girişim Sayıları 

Yıllar Toplam Girişim Sayısı 

(Balıkesir İli) 

Toplam Girişim Sayısı 

(Çanakkale İli) 

2010 58.253 26.046 

2011 58.231 26.115 

2012 58.218 26.203 

2013 57.526 26.198 

2014 57.645 26.132 

2015 58.415 26.694 

2016 59.752 27.676 

2017 61.738 28.776 
Kaynak: TUİK, 2019, İl Göstergeleri, https://biruni.tuik.gov.tr/ilgosterge/?locale=tr, (Erişim Tarihi: 20.11.2019). 

 

Güney Marmara bölgesi tarım ve hayvancılık alanında gelişme gösteren bir bölgedir. Tarım 

alanlarının geniş ve elverişli olması birçok ürünün ekilmesine imkân vermektedir. Özellikle Balıkesir 

ili çevresi, Manyas ve Gönen ilçeleri ile Aksakal beldesi tarım açısından birçok ürünün yetiştirildiği 
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bölgelerdir. Gönen ilçesinde pirinç üretimi yaygındır. Hayvancılık faaliyetleri de bu bölgede yaygın bir 
şekilde yapılmaktadır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği bu bölgede önemli bir ağırlığa 

sahiptir.Buna bağlı olarak hayvansal ürünlere ait sektörlerde bu bölgede faaliyet göstermektedir.Bu 

bölgede bulunan illerin yıllar itibari ile yarattığı toplam tarımsal üretimin değeri Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3. Balıkesir ve Çanakkale İllerinin Toplam Tarımsal Üretim Değeri (Bin TL) 

Yıllar Toplam Üretim Değeri 

(Balıkesir İli) 

Toplam Üretim Değeri 

(Çanakkale İli) 

2010 6.518.861 3.116.679 

2011 5.325.991 3.428.225 

2012 5.274.512 3.400.395 

2013 4.910.808 3.023.725 

2014 5.765.512 3.400.968 

2015 5.993.229 3.838.648 

2016 6.730.919 4.164.786 

2017 7.756.454 4.652.323 

2018 8.534.336 6.031.706 
Kaynak: TUİK, 2019, İl Göstergeleri, https://biruni.tuik.gov.tr/ilgosterge/?locale=tr, (Erişim Tarihi: 20.11.2019). 

 

Tablo 3’teki verilere bakıldığında toplam tarımsal üretim değerinin her iki ilde de yıllar itibari ile 

arttığı görülmektedir. Ayrıca Balıkesir ilindeki tarımsal üretim Çanakkale iline göre daha fazladır.  

Güney Marmara bölgesinde tarımın ağırlığı kadar hayvan yetiştiriciliği de önemli bir yer 

tutmaktadır. Güney Marmara bölgesindeki illerde büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı Tablo 4’te 

verilmiştir. 

Tablo 4. Balıkesir ve Çanakkale İllerinin Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı (Baş) 

Yıllar Büyükbaş Hayvan  

(Balıkesir İli) 

Büyükbaş Hayvan 

(Çanakkale İli) 

Küçükbaş Hayvan 

(Balıkesir İli) 

Küçükbaş Hayvan 

(Çanakkale İli) 

2010 495.073 180.756 791.265 550.900 

2011 512.844 200.634 825.532 577.361 

2012 545.117 202.295 883.359 619.406 

2013 565.073 211.111 993.693 642.674 

2014 547.469 212.223 1.028.348 661.110 

2015 526.644 210.668 1.000.230 679.849 

2016 512.487 205.855 991.521 716.475 

2017 525.124 205.662 1.172.899 696.842 

2018 543.302 215.240 1.189.854 709.817 
Kaynak: TUİK, 2019, İl Göstergeleri, https://biruni.tuik.gov.tr/ilgosterge/?locale=tr, (Erişim Tarihi: 20.11.2019). 

 

Tablo 4’ten de görüldüğü gibi yıllar itibari ile her iki ilde de büyükbaş ve küçükbaş hayvan 

sayısında artış olduğu görülmektedir. Balıkesir ilinde 2016 yılında, Çanakkale ilinde ise 2017 yılında 

büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında bir düşüş görülse de genelde artmıştır. 

Güney Marmara bölgesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaygın olduğundan bu 
bölgede hayvansal ürünler(et, süt, piliç, yumurta, yağ, yoğurt, peynir, balık, salam) üreten sektörler de 

gelişmiştir. Bu bölgede yer alan illerde üretilen hayvansal ürünlerin değeri Tablo 5’te verilmiştir.  
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Tablo 5. Balıkesir ve Çanakkale İllerinin Hayvansal Ürünler Değeri (Bin TL) 

Yıllar HayvansalÜrünler Değeri 

(Balıkesir İli) 

HayvansalÜrünler Değeri 

(Çanakkale İli) 

2010 2.473.434 502.202 

2011 627.814 321.288 

2012 696.308 352.806 

2013 760.224 356.299 

2014 1.220.928 418.390 

2015 994.297 479.136 

2016 935.215 455.904 

2017 979.075 494.915 

2018 1.220.029 665.180 
Kaynak: TUİK, 2019, İl Göstergeleri, https://biruni.tuik.gov.tr/ilgosterge/?locale=tr, (Erişim Tarihi: 20.11.2019). 

 

Tablo 5’ten de görüldüğü gibi Balıkesir ilinin Çanakkale iline göre hayvansal ürünlerde daha fazla 

değer yarattığı görülmektedir. 2018 yılında Balıkesir ilinde yaratılan hayvansal ürünler değerine 

bakıldığında 2010 yılına göre düşüş göstermesine rağmen, Çanakkale ilinde artış göstermiştir.  

Güney Marmara bölgesi turizm açısından da çok tercih edilen bölgelerden biridir. Çanakkale iline 

bağlı olan Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri ile Balıkesir iline bağlı olan Ayvalık, Edremit, Erdek, 

Burhaniye ilçeleri yine yaz turizmi için en çok tercih edilen turistik yerlerdendir. Ayrıca Gönen ilçesinde 
bulunan kaplıcalar da kış turizminde en çok gelinen yerlerden olmaktadır. Güney Marmara bölgesinde 

yerli ve yabancı turistin tesise geliş sayısı Tablo 6’da verilmiştir.  

 

Tablo 6. Yerli ve Yabancı Turistin Tesise Geliş Sayısı 

Tesise 

Geliş 

Sayısı 

Balıkesir Çanakkale TR22 Türkiye Balıkesir Çanakkale TR22 Türkiye 

2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 

Yerli 1.477.825 724.167 2.201.992 41.335.993 1.586.116 645.956 2.232.072 40.314.135 

Türkiye 

Payı (%) 

3,6 1,8 5,3 100 3,9 1,6 5,5 100 

Yabancı 64.384 87.784 152.168 18.047.874 180.437 192.414 372.851 27.614.421 

Türkiye 

Payı (%) 

0,4 0,5 0,8 100 0,7 0,7 1,4 100 

Toplam 1.542.209 811.951 2.354.160 59.383.867 1.766.553 838.370 2.604.923 67.928.556 

Türkiye 

Payı (%) 

2,6 1,4 4,0 100 2,6 1,2 3,8 100 

Kaynak: Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 2019, Bölgesel İstatistikler, https://www.gmka.gov.tr/bolgesel-

istatistikler, (Erişim Tarihi: 14.11.2019). 
 

Tablo 6’dan da görüldüğü gibi yerli turistin yabancı turiste göre bu bölgeleri daha çok tercih ettiği 

görülmektedir. 2016 yılında Türkiye toplamında yüzde olarak bakıldığında 2015 yılına göre Balıkesir 

iline gelen turist sayısında bir değişiklik olmaz iken, Çanakkale iline gelen turist sayısında artış 

olmuştur. 

2.Güney Marmara Bölgesinde Dış Ticaret ve Bölgede Yaratılan Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla 

Güney Marmara bölgesi ulaşım açısından önemli bir bölgede yer almaktadır.  Karadeniz ile Ege 
denizini bağlayan uluslararası deniz yollarının, Marmara Bölgesi’ni Ege ve İç Anadolu Bölgelerine 
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bağlayan kara, demir ve hava yollarının geçtiği bölge, önemli turizm, ticaret ve sanayi merkezlerini de 
birbirine bağlamaktadır. Bu nedenle bu bölgede ve başka bölgelerde üretilen ürünler bu bölge 

aracılığıyla ihraç edilmektedir. Güney Marmara bölgesinin yaptığı ihracat o bölgenin ekonomisine 

büyük katkı sağlamaktadır. Güney Marmara bölgesinde yapılan toplam ihracat değerleri Tablo 7’de 

verilmiştir.  

 

Tablo 7. Güney Marmara Bölgesi Toplam İhracat Rakamları (Bin ABD $) 

Yıllar Balıkesir Çanakkale TR22 Türkiye 

2010 377.882 136.591 514.473 113.883.219 

2011 409.398 143.675 553.073 134.906.869 

2012 475.536 169.713 645.249 152.461.737 

2013 619.445 175.415 794.861 151.802.637 

2014 538.628 148.953 687.580 157.610.158 

2015 517.418 129.299 646.717 143.838.871 

2016 515.386 108.561 623.947 142.545.946 

2017 70.981 19.271 90.251 23.386.999 
Kaynak: Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 2019, Bölgesel İstatistikler, https://www.gmka.gov.tr/bolgesel-

istatistikler, (Erişim Tarihi: 20.11.2019). 

 

Tablo 7’deki verilere bakıldığında Güney Marmara bölgesinde (TR22) ihracat rakamları 2016 
yılına kadar artmıştır. Ancak 2017 yılına gelindiğinde ihracat rakamlarında ciddi bir düşüş olduğu 

görülmüştür.  

Dış ticaret açısından bakıldığında Güney Marmara bölgesi aynı zamanda ürünleri ithal da 

etmektedir. Güney Marmara bölgesinin toplam ithalat değeri Tablo 8’de verilmiştir.  

 

Tablo 8. Güney Marmara Bölgesi Toplam İthalat Rakamları (Bin ABD $) 

Yıllar Balıkesir Çanakkale TR22 Türkiye 

2010 343.208 64.243 407.451 185.544.332 

2011 441.298 160.079 601.377 240.841.676 

2012 485.237 71.809 557.046 236.545.141 

2013 598.169 94.115 692.284 251.661.250 

2014 512.041 78.491 590.532 242.177.117 

2015 450.210 70.407 520.617 207.234.359 

2016 410.406 74.869 485.275 198.616.139 

2017 44.067 8.947 53.014 31.406.233 
Kaynak: Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 2019, Bölgesel İstatistikler, https://www.gmka.gov.tr/bolgesel-

istatistikler, (Erişim Tarihi: 20.11.2019). 

 

Tablo 8’deki verilere bakıldığında Güney Marmara bölgesinde (TR22) ithalat rakamlarının 2013 

yılından itibaren sürekli olarak düştüğü görülmektedir.  

Güney Marmara bölgesindeki ihracat ve ithalat rakamları karşılaştırıldığında bölgede yapılan 
ihracatın ithalattan daha fazla olduğu görülmektedir. Güney Marmara bölgesinde 2017 yılında yapılan 

ihracat 90.251 bin ABD doları iken, ithalat 53.014 bin ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı 

hariç diğer tüm yıllarda da bu bölgede gerçekleştirilen ihracat ithalattan fazla olmuştur.  

Güney Marmara bölgesinde ihracat ithalattan yıllar itibari ile bakıldığında daha fazla olmuştur. 

Dış ticaretin bölgede yaratılan Gayrisafi Yurtiçi Hâsılaya (GSYH) olan etkisi yadsınmayacak ölçüdedir. 



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 
 

427 
 

Güney Marmara bölgesinde bulunan Balıkesir ve Çanakkale illerine ait iktisadi faaliyet kollarına göre 

yaratılan GSYH verileri Tablo 9’da verilmiştir. 

 

 

Tablo 9. İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Yaratılan GSYH 

Yıllar Balıkesir Çanakkale TR22 Türkiye 

2010 16.513.189 8.244.449 24.757.638 1.160.013.978 

2011 19.134.348 9.724.402 28.858.750 1.394.477.166 

2012 20.966.476 10.623.157 31.589.633 1.569.672.115 

2013 22.861.922 11.736.644 34.598.566 1.809.713.087 

2014 26.102.201 13.504.964 39.607.166 2.044.465.876 
Kaynak: Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 2019, Bölgesel İstatistikler, https://www.gmka.gov.tr/bolgesel-

istatistikler, (Erişim Tarihi: 20.11.2019). 

Tablo 9’daki verilere bakıldığında iktisadi faaliyet kollarına göre (tarım, sanayi ve hizmetler) 

Güney Marmara bölgesinde GSYH’nin yıldan yıla bir artış gösterdiği görülmektedir. Bölgede 

gerçekleşen ihracat artışının GSYH’yi da artırma yönünde olumlu etkisi olmuştur. 

Tablo 10’daki verilere bakıldığında Güney Marmara bölgesinde kişi başına düşen GSYH yıldan 

yıla artış göstermiştir. Kişi başına düşen milli gelir arttıkça Güney Marmara bölgesinin de gelişmişlik 
düzeyinin arttığını ve o bölgede yaşayan kişilerin ortalama refah düzeyinin de arttığı görülmektedir. 

Güney Marmara bölgesindeki dış ticaretin ihracat lehindeki olumlu etkisi o bölgedeki gelişmişlik 

düzeyini de artırmıştır. 

 

Tablo 10. Kişi Başına Düşen GSYH 

Yıllar Balıkesir Çanakkale TR22 Türkiye 

2010 14.407 17.032 15.186 15.860 

2011 16.591 19.910 17.578 18.788 

2012 18.113 21.677 19.173 20.880 

2013 19.679 23.567 20.846 23.766 

2014 22.197 26.634 23.534 26.489 
Kaynak: Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 2019, Bölgesel İstatistikler, https://www.gmka.gov.tr/bolgesel-

istatistikler, (Erişim Tarihi: 20.11.2019). 

3.Sonuç 

Güney Marmara bölgesi jeopolitik özelliği bakımından önemli bir konumda yer almaktadır. Ege 

bölgesinden gelen ürünler Güney Marmara bölgesinde bulunan iller yoluyla ihraç edilmektedir. Güney 

Marmara bölgesindeki iller birçok iktisadi faaliyet kolunda faaliyet göstermektedir. İmalat sanayi 
alanında ağaç, gıda, ana metal ve metalik olmayan diğer mineraller ön plana çıkmaktadır. Bölgenin 

başlıca sanayi ürünleri arasında un, yem, salça, konserve, nebati yağ, gübre, margarin, işlenmiş sebze 

ve meyve, bakliyat, işlenmiş beyaz-kırmızı et, sofralık zeytin ve zeytinyağı, süt ve süt mamulleri, 
dondurulmuş ve kurutulmuş gıda, deniz ürünleri, bor ve mermer başta olmak üzere maden ürünleri, 

seramik mamulleri, çimento, inşaat demir ve çeliği yer almaktadır.Bölgenin hayvansal üretiminde ise 

süt, yumurta, piliç eti ve kırmızı et gibi ürünler bulunmaktadır. Ayrıca bölgede küçükbaş ve büyükbaş 

hayvancılık yaygındır. Büyükbaş hayvanların %95’i de süt verimi yüksek ırk olan hayvanlardan 
oluşmaktadır. Güney Marmara bölgesinde tarımda gelişmiştir. Çok çeşitli tarımsal ürünler bu bölgede 

üretilmektedir. Pirinç üretimi Gönen’de yaygın olarak yapılmaktadır. Güney Marmara bölgesi turizm 

sektörü olarak da tercih edilen bir bölge olmaktadır. Balıkesir ilinin Ayvalık, Erdek, Edremit ve 
Burhaniye (Ören) ilçeleri ile Çanakkale ilinin Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri yaz turizminde en çok 

tercih edilen yerler arasındadır. Kış turizmi yönünden de Gönen’de bulunan kaplıcalar bu bölgeye 

turistin gelmesinde ayrı bir cazibe alanı oluşturmaktadır. 
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Güney Marmara bölgesi hem coğrafi açıdan bulunduğu jeopolitik önemi hem de yarattığı katma 
değerler ile dış ticareti gelişmiş bir bölgedir. Bölgede gerçekleştirilen ihracat 2010 yılından 2013 yılına 

kadar sürekli artmıştır. 2013 yılından sonra ise ihracat rakamlarında sürekli bir düşme görülmüştür. 

Ancak ithalat rakamları ile karşılaştırıldığında 2011 yılı hariç diğer yıllarda ihracat rakamları ithalat 

rakamlarından daha fazla olmuştur. Bu rakamlar Güney Marmara bölgesinin dış ticaret fazlası 
yarattığını göstermiştir. Yaratılan dış ticaret fazlası bölgede yaratılan GSYH’yi olumlu yönde 

etkilemiştir. İktisadi faaliyet kollarına göre Güney Marmara bölgesinde yaratılan GSYH yıldan yıla bir 

artış gösterdiği gibi aynı zamanda bu bölgede kişi başına düşen GSYH’nin yıldan yıla arttığı 

görülmüştür. 
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Teknopark Yönetici Şirketi İçerisinde Yer Alan Teknoloji Transfer Ofislerinin 

Kuluçka Merkezi İşlevselliğini Artırmaya Yönelik Bir Çalışma 

Büşra AYAZ
1
, Mehmet ÇENGEL

2
 

Özet 

Bu çalışma teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan kuluçka merkezlerinin, girişimcilik ve 

şirketleşme çalışmalarının işlerliğini sağlamaya yönelik araştırmayı kapsar. Kuluçka merkezleri, 

teknoloji geliştirme bölgelerindeki dinamik yapısı ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesinde, 
teknopark yönetici şirketi bünyesindeki teknoloji transfer ofislerinin girişimcilik ve kuluçka ofisleri ile 

iş geliştirme birimleri tarafından desteklenmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 29797 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanan TGB Uygulama Yönetmeliği Madde 15 “Kuluçka firması, kuluçka 

merkezi ve kuluçka programı” içerisinde Kuluçka Merkezlerinin yapısı ve önemi detaylı olarak ele 
alınmıştır. Bu çalışmada, mevzuattaki tanımın, pratiğe dökülerek bir örnek üzerindeki işleyişi ve 

karşılaşılan sorunlara ilişkin alternatif çözüm önerileri üzerine hazırlanmıştır. 

Çalışmada, teknopark kuluçka merkezleri üzerinde durulmuş olup, teknoparkların kanunen 
desteklemek zorunda oldukları kuluçka yapılarını, TTO girişimcilik ofisleri ile iş geliştirme birimler i 

aracılığıyla işlevsellik anlamında ne derecede katkı sağladıkları tespit edilmiştir. Edinilen sonuçlar 

doğrultusunda kuluçka şirketleri ve girişimcileri tarafından TTO yapılarının hangi çalışma yöntemlerini 

kullanarak daha fazla başarılı olacakları konusunda öneri olarak hazırlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Teknopark, Kuluçka Merkezi, Girişimcilik 

Abstract 

This study includes research to ensure the efficiency of incubation centers, entrepreneurship and 

incorporation activities in technology development regions. The incubation centers are supported by the 
entrepreneurship and incubation offices of the technology transfer offices within the technopark 

management company and the business development units in implementing the dynamic structure and 

innovative ideas in the technology development regions. The structure and importance of the Incubation 

Centers are discussed in detail in Article 15 “Incubation Company, Incubation Center and Incubation 
Program" by the Ministry of Industry and Technology in the Official Gazette No. 29797. In this study, 

the definition of the legislation is put into practice and prepared on an example and alternative solutions 

to problems encountered are prepared. 

In this study, technopark incubation centers have been emphasized and it has been determined to 

what extent the technoparks have contributed in terms of functionality by means of TTO 

entrepreneurship offices and business development units, which the technoparks have to support by law. 

In line with the results obtained, it has been prepared by the incubation companies and entrepreneurs as 

a suggestion on which working methods of TTO structures will be more successful. 

Keywords: Technopark, Incubation Center, Entrepreneurship 
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1. Giriş 

Teknoloji transferi, günümüzde ülkelerin sanayileşme ve kalkınma hedeflerini yakalaması için en 

gerekli unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir. Dünya üzerinde teknolojik olarak ilerlemeler, 
büyüme arzusunda olan girişimciler ve firmalar açısından ayakta kalabilmenin en önemli koşullarından 

biri olarak tespit edilmiştir.Teknolojik ilerlemeler teknolojik yeterlilik düzeyini yakalayan ve know-how 

birikimine sahip işletmelerde, büyümekte olan işletmelere oranla çok daha hızlı ilerlemektedir. Bu 
nedenle, yeni kurulan ve sektörde yer almaya çalışan işletmeler ile sürekli büyüme trendi yakalayan 

işletmelerdeki teknolojik açıklık sürekli olarak artan oranda büyümektedir. Bu açığın sonucu olarak, 

teknoloji düzeyini gelişmiş işletmelerin standardına getiremeyen startuplar ve küçük işletmeler, gelişmiş 
işletmelerdeki son çıktı teknolojik ürün ve çıktıları kullanmak veya incelemek durumunda kalmakta ve 

bu nedenle gelişmiş şirketlere bağımlı kalmaktadırlar.  

Teknoloji transferi, teknoloji üretme kapasitesi yeterli olmayan şirketlerin, dünyadaki bilimsel ve 

teknolojik ilerlemeleri takip ederek, teknolojik bakımdan ihtiyaç duydukları bilgi, ürün ve üretim 
sistemine ilişkin teknoloji seçimi gerçekleştirmeleri ve transfer süreçleri olarak tanımlanmaktadır. Bu 

süreçlerin tamamına, bilimsel literatürde, “Teknoloji Transferi” ismi verilmektedir. 

Teknoloji geliştirme bölgeleri olarak adlandırılan yapılar, teknoloji transferinin şirketler bazında 
hayata geçirildiği ve büyük işletmelerdeki know-how ve işletme kültürünün, küçük ve Ar-Ge fikri ile 

yeni kurulmuş araştırma şirketlerine aktarılarak, bölgesel ve ulusal bazda teknoloji transferinin 

gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. 

Araştırmanın temel amacı; teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan teknoloji transferi 

birimlerinin, kuluçka firmalarına yaklaşımlarının, girişimcilik ve şirketleşme çalışmaları bakımından 

yeterli ve beklenen düzeyde kurumsal katkıyı sağlayıp sağlayamadığını tespit etmek ve bu konuda yeni 

çalışma metotları ortaya koymaktır.  

Araştırma dâhilinde, sınırlı çalışma yapılmış olup Yıldız Teknopark TTO biriminin girişimcilik 

ve şirketleşme faaliyetlerine ilişkin, TGB bünyesinde yer alan 147 kuluçka firmasından 48’ine ulaşılarak 

anket yöntemi kullanılarak araştırma gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla araştırma, Yıldız TGB 

girişimcileri ile sınırlıdır. 

Yapılan çalışma sonucunda, TGB bünyesinde kurulan TTO birimlerinin girişimcilik ve kuluçka 

yaklaşımları konusunda yeterli memnuniyet düzeyini yakaladığı, anket sonuçları kapsamında TGB 

içerisinde TTO varlığının kurumun girişimcilik ve şirketleşme faaliyetlerini destekleme konusundaki 
uygulanan yöntemlere ilişkin beklentilerin de olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar SPSS 

analiz yöntemi ile detaylı olarak tablolaştırılmış ve analiz edilerek yorumlanmıştır. Bu veriler çalışmanın 

sonuç ve tartışma bölümünde detaylı olarak sunulmuştur. 

2. Araştırmanın kapsamı ve yöntemi 

 

2.1. Teknoloji geliştirme bölgeleri 

 

Teknoloji geliştirme bölgelerinin yasal çerçevesini oluşturan 4691 sayılı Kanun temel alınarak 

hazırlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ndeki TGB kavramı aşağıda 

belirtildiği şekliyle yönetmelikte yer almaktadır (TGBUY, md. 3). 

“Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite 

veya ileri teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkânlarından yararlanarak 

teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya 
hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda 

bulundukları, aynı üniversite, ileri teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı 

içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu 

özelliklere sahip teknoparkı ya da teknokenti”  
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Teknoloji Geliştirme Bölgesi veya literatürde yaygın olarak kullanılan “Teknopark” kavramı ilk 
olarak 1950’li yıllarda ABD’de teknoloji ve park sözcüklerinin birleştirilmesiyle oluşan teknoparklar, 

zamanla özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm dünya tarafından büyük 

ilgi görmüştür. Dünya üzerinde sayıları giderek fazlalaşan bu merkezlerin ülkemizdeki sayılarındaki 

artış da dünyadaki diğer ülkelerdeki artış oranları ile paralel olarak artmaktadır (Keleş ve Tunca, 2010: 

3). 

2.2. Teknoloji transfer ofisleri  

 
Teknoloji Transfer Ofisi kavramı, Türkiye’de akademik ve bireysel girişimciliği artırmak için 

hızlandırıcı rolünü üstlenerek, girişimciler ve üniversite ile sanayi arasında süregelen teknoloji transferi 

faaliyetlerini sürdüren ara yüz yapıları olarak kurulmaktadırlar (Bürken, 2018). 

Teknoloji geliştirme bölgelerinin yasal çerçevesini oluşturan 4691 sayılı Kanunda da yer alan TTO 

kavramı, aşağıda belirtildiği şekliyle yönetmelikte tanımlanmaktadır (TGBUY, md. 3). 

“Teknoloji geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya 

diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, 
araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği 

geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin 

satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapıyı” ifade 

etmektedir. 

Türkiye’de teknoloji transfer ofisleri ve benzeri yapıların sayısındaki en önemli artış 2012 yılında 

TÜBİTAK tarafından başlatılan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi kapsamında onaylanan 

üniversite teknoloji transfer ofislerinin desteklenmesi ile ivme kazanmıştır (Çengel ve Binark, 2019:3). 
Ülkemizdeki TTO’ların ana çalışma faaliyetleri TÜBİTAK tarafından beş ana modüle ayrılarak 

sistematize edilmiştir. Türkiye’deki üniversiteler ve teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan TTO’ların 

nitelikli insan gücü ve organizasyonel seviyelerine bağlı olarak bu modüller daraltılmakta veya 

genişletilebilmektedir. Bu modüller (TÜBİTAK, 2012) şu şekildedir:  

Birinci Modül : Tanıtım ve Farkındalık Hizmetleri, 

İkinci Modül : Ulusal ve Uluslararası Destek Programları Hizmetleri, 
Üçüncü Modül : Üniversite–Sanayi İşbirliği Hizmetleri, 

Dördüncü Modül : Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi Hizmetleri, 

Beşinci Modül : Girişimcilik ve Kuluçka Hizmetleri. 

Araştırmamızda, Yıldız TGB bünyesinde yer alan ve TÜBİTAK tarafından belirlenen 
modüllerden beşinci modül olan Girişimcilik ve Kuluçka Hizmetleri modülünün çalışmaları üzerinden 

araştırma yapılarak çalışma yöntemleri ve memnuniyet düzeyleri üzerine analiz yapılmıştır.  
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2.3. Girişimcilik ve kuluçka merkezleri yapı ve işleyişi 

Girişimcilik ve kuluçka merkezleri; ilk gelişim ve başlama yerleri olarak adlandırılmaktadır. Bu 

merkezler iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama ön kuluçka aşaması dediğimiz, henüz 
şirketleşmemiş ve iş fikrini olgunlaştırmak için danışmanlık/mentorlük ve finansman ihtiyacı 

aşamasındaki iş fikirlerinin olgunlaştırıldığı aşamayı ifade eder. Kuluçka aşaması ise, genellikle yeni 

kurulan işletmeleri temsil etmektedir. Girişimcilik ve Kuluçka merkezlerinin temel amacı, yeni kurulan 
şirketlerin iş fikirleri ve finansman kaynakları bakımından gelişmelerine katkıda bulunmak, fon desteği 

oluşturmak ve sektörlerine uygun pazar ortamını sağlamak olarak ifade edilmektedir. Bu merkezlerde  

genellikle yüksek teknoloji ve orta yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren şirketler tercih edilir ve 

gelişim sürelerini 3 sene içinde tamamlayıp kuluçka merkezi alanından ayrılarak teknopark kiralama 

alanlarında Ar-Ge aşamasında faaliyet göstermeleri beklenir. Dünya genelinde girişimcilik ve kuluçka 
merkezleri, sanayi ve teknoloji parkları, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknokentler ve üniversite 

yakınlarında yer almaktadır (Dalga, 2016). 

Şekil 1. de görüldüğü gibi girişimcilik ve kuluçka merkezleri belli bir işleyiş modeline göre 

faaliyet göstermektedir. Bu modelden yola çıkarak girişimcilik ve kuluçka merkezleri hakkında şunlar 

söylenebilir (Güler, 2018) 

a) Girişimcilere ayrılan çalışma alanları. 

b) Ön kuluçka ve kuluçka şirketlerinin maliyetlerini azaltıcı yönde verdikleri finansmanlar. 

c) Profesyonel iş geliştirme yönetim mentörlüğü ve yönlendirmeleri. 

d) Sektörel bazda diğer şirketlere ve yurtiçi/yurtdışı pazarlara erişimde sağlanan destekler  
 

TGB içerisindeki Girişimcilik ve Kuluçka Merkezleri içerisinde bulunan kuluçka merkezleri, ilk 

başta girişimcilere sağladığı imkânlar sayesinde, girişimcilerin bulundukları sektöre daha hızlı giriş 
yapmalarını ve Ar-Ge kültürünü yakalayarak emin adımlarla ilerlemelerini sağlamaktadır. Girişimci 

kısa vadeli hedeflerine ulaşıp, şirketini know-how temeli üzerine oturttuğu zaman, artık kuluçka 

merkezinden ayrılarak kendisine teknopark içerisindeki kiralama alanlarında bir yer bulup, kuluçka 

işleyiş sistemi gereği yerini yeni genç kuluçka firmalarına bırakmak zorundadır (Tuncer, 2010). 

3. Araştırma bulguları 

 

Bu çalışmada Yıldız TGB içerisinde yer alan kuluçka firmalarına ait verilerin toplanması yöntemi 
olarak literatür taraması, saha araştırması ve anket yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin kullanılmasının 

sebebi, iş fikri sahipleri ve şirket yetkililerine ulaşmanın kolaylığı ve verilerin tablolar halinde analiz 

edilebilmesidir. Veriler ışığında sonuçlar değerlendirilmiş olup, bilimselliği ispatlanmış SPSS analizleri 

kapsamında değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

Araştırma sonuçları sunulurken öncelikle bir bütün olarak kuluçka firmalarının genel durumuna 

ilişkin veri analizi gerçekleştirilmiş sonrasında ise sırası ile her bir anket sorusuna yönelik elde edilen 

Yeni Kurulan Şirketler

Teknolojik İnovasyon

oluşturulması, başarılı ürünler

ortaya koyabilmek ve istihdamın

sürdürülebilmesi

Destek Paydaşları

Teknolojik Altyapı, İşletme yönetim

Desteği ve Danışmanlık 

Kuluçka 
Merkezi

Kuluçka Sağlayıcıları

Özel Sektör, Vakıf Kuruluşları, 
Üniversiteler ve Devlet

Şekil 16. Girişimcilik ve Kuluçka sistemi (Smilor, 1987) 
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sonuçlar detaylı olarak yorumlanmıştır. Ayrıca Girişimcilik ve Kuluçka modülünün organizasyonel 

işleyişine yönelik verilerin sonuçları da yorumlanarak araştırma sonuçlandırılmıştır. 

Tablo 8. Yıldız TGB Kuluçka Firmaları Demografik Verileri 

 

Çalışmada Yıldız TGB Kuluçka alanında yer alan 147 firma içerisinden örneklem olarak 48 firma 

örneklem olarak ele alınmıştır. Araştırmada henüz şirketleşmemiş ön kuluçka aşamasındaki iş 
girişimleri ankete dahil edilmemiştir. Tablo 1’deki veriler incelendiğinde, 48 firmanın 12 tanesinin 

akademisyen ortaklı firmalar olduğu, 36 tanesinin de akademik olmayan girişimci olduğu tespit 

edilmiştir. TGB alanlarının herkese açık olarak verdiği veriler dikkate alındığında akademisyen 
firmalarının oranının genele oranı % 25 ile Türkiye’deki TGB’lerin neredeyse çoğunluğundan fazla 

olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda Yıldız TGB’nin akademisyenlerinin şirketleşmesine yönelik 

desteklerinin ve yönlendirmelerinin başarıya ulaştığını gözler önüne sermektedir. 

Tablo 9. Kuluçka Firmalarının Yıldız TGB'den Beklenti İstatistikleri 

 

Tablo 2. incelendiğinde, 48 TGB Kuluçka firmasının Yıldız TGB’den en fazla beklentisinin %92 

ile 44 firmanın, “Finansman Desteği” olduğu görülmektedir. Bu beklentiyi %59 ile 28 firma 

‘Mentörlük’, %50 ile 24 firmanın “Hukuksal Danışmanlık” beklentilerini izlediği görülmektedir. Şekil 
2’de yer alan Yıldız TGB hizmetleri incelendiğinde de Yıldız TGB’nin bu talepleri karşılamak üzere 

faaliyetlerini ve organizasyon yapısını şekillendirdiği görülmektedir. 

 

Şekil 17. Yıldız TGB Kuluçka Hizmetleri 

Kuluçka firmalarının tüm taleplerini karşılamaya yönelik kurgulanan Yıldız TGB, ayrıca 
firmaların özel danışmanlık taleplerine yönelik ve danışmanlık desteği sağlamaktadır. Bu kapsamda 

tablo 3 incelendiğinde kuluçka firmalarının %62’sinin yani 30 firmanın akademik danışmanlık aldığı, 

12
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%38’inin ise maddi yetersizliklerden dolayı beklenen düzeyde akademik danışmanlıktan 

faydalanamadığı tespit edilmiştir. 

Tablo 10. Yıldız TGB Akademik Danışmanlık İstatistikleri 

 

 

 

 

Ayrıca Yıldız TGB’nin Kuluçka alanında yer alan şirketlere yönelik finansmana erişim hizmetleri 

kapsamında yatırımcı görüşmeleri dışında, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına erişim desteği de 

bulunmaktadır. Bu kapsamda kuluçka firmalarına eğitimler ve proje/sunum hazırlama danışmanlıkları 

da Yıldız TGB Girişimcilik ve Kuluçka uzmanları tarafından sağlanmaktadır. 

Tablo 4 incelendiğinde ise, Yıldız TGB’de yer alan kuluçka firmalarının %86’sının devlet 

fonlarından, %14’ünün ise yatırımcı desteğinden yararlandığı tespit edilmiştir. 

Araştırma verileri incelendiğinde, TGB içerisinde TTO yapılanmasının varlığının kuluçka 
firmaları nezdinde beklentiyi karşıladığı ve memnuniyet düzeyinin yeterli olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca ankete katılan firma yetkilileri, TTO Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi’nin işlevselliğini başarılı 

bir şekilde kullanarak girişimcilik ve şirketleşme çalışmalarına da beklenen düzeyde katkı sağladığı 

gözlemlenmiştir. 
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4. Sonuç ve Tartışma 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılında 7.'si düzenlenen Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri sıralamasında Girişimcilik uygulamalarının örnek bölgesi Yıldız 

Teknopark hem genel liste, hem de kategori birinciliği alarak önemli bir başarının sahibi olmuştur. 

Araştırma kapsamında üzerinde durulan Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi uygulamaları örneklemde 
alınan sonuçlar ile doğrusal bir eğilim izleyerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da başarılı 

bulunmuştur. 

Bu çalışmada, Teknoparklarda faaliyet gösteren TTO birimlerinin Girişimcilik modüllerinin 
yöntemleri üzerinde durulmuş olup, sonuçları bağlamında başarılı yöntemler uyguladığı sonucuna 

varılan Yıldız TGB Kuluçka Merkezi çalışmaları ve girişimcilik firmalarının memnuniyet durumları 

incelenmiştir.  

Çalışmanın yapıldığı dönemde 147 girişimcilik firmasının bulunduğu Yıldız TGB'de, 48 

girişimcilik firması örneklem alınarak analiz edilmiş ve metodoloji analiz edilmiştir. Teknoloji 

Geliştirme bölgelerinde, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği madde 16 gereğince, 

TTO birimlerinin oluşturulmakta ve Girişimcilik konusunda yasal zorunluluklar çerçevesinde çalışmalar 
yürütülmelidir. Yıldız TGB örneğinde uygulanan çalışma modelinde, kuluçka firmalarının genel oran 

içerisinde % 25'inin akademisyen firması olmasına karşın, % 62'sinin akademik danışmanlık alması ve 

% 86'sının devlet desteklerinden faydalanıyor olması kuluçkada girişimcilik anlamında mentörlük ve 

danışmanlık çalışmalarının yüksek oranda başarılı bir şekilde yönetildiğini göstermektedir.  

Sonuç olarak, TGB kuluçka alanlarında en kritik başarı faktörü olarak akademik danışmanlıktan 

faydalanılması ve akademisyenlerin şirketleşmesine yönelik desteklerin artırılması kilit başarı anahtarı 

olarak görülmelidir. TGB Kuluçka yapılanmasında yer alan ve alması planlanan ön kuluçka firmalarının 
ihtiyaç duyduğu akademik, hukuki ve mentör danışmanlığını maksimum oranda karşılamaya yönelik 

çalışmalar akademisyenlerin de cesaretlendirilmesi ve TGB çatısı altında şirketleşmesinin önünü 

açacaktır. Bu sayede TGB stratejik planlama ve performanslarını da pozitif anlamda etkileyerek TGB 

içerisinde girişimcilik ekosisteminin yerleşmesine ve artırılmasına katkı sağlayacaktır. 
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Özet 
 

Teknolojik bir buluşu ticari bir ürüne veya hizmete dönüştürmek için, yüksek/ileri teknoloji 
veya yeni teknolojiler kullanan şirketlerin belirli bir üniversitenin, yüksek teknoloji enstitüsünün, Ar-

Ge merkezinin veya enstitüsünün olanaklarını kullanarak teknoloji veya yazılım üretme / geliştirme 

faaliyetlerini yapılabildiği alanlar Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) olarak tanımlanmaktadır. Bu 
bölgeler yüksek teknoloji alanındaki yatırımları cazip hale getirerek bölgenin gelişimine katkıda 

bulunmaktadırlar. Ayrıca TGB’de yer alan yazılım geliştirme ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan firmaların 

damga vergisi, katma değer vergisi (KDV), gelir ve kurumlar vergisi gibi vergilerden muaf tutulması ile 

kendi gelişimleri de hızlanmaktadır. Üniversitelerde üretilen bilgi ve teknolojinin sanayiye aktarılması 
ile yeni ürün, yöntem ve süreçlerin geliştirileceği ve ekonomiye güç kazandıracağı ön görülmektedir.  

Bu çalışmada Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin önemi ve ülkemizdeki teknoparkların gelişimi üzerinde 

durulmuştur. Teknoparkların ülkemizdeki üniversite-sanayi iş birliğine katkıları incelenmiş ve 
Bandırma bölgesi için gerekli analizler yapılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Teknopark, Bandırma 
 

 

Contribution of Technology Development Zones to University-Industry Cooperation and 

Bandırma Analysis 
 

Abstract 
 

Technology Development Zone (TDZ) is defined as companies using high / advanced 

technology or new technologies can convert technology / software into a commercial product or service 

by using the facilities of a particular university, high technology institute, R&D center or institute. These 
regions make high-tech investments attractive and contribute to the development of the region. In 

addition, the software development and R & D companies in TDZ are exempted from stamp taxes, value 

added tax (VAT), income and corporate taxes. It is foreseen that new products, methods and processes 

will be developed and the economy will be strengthened by transferring the information and technology 
produced in universities to industry. In this study, the importance of Technology Development Zones 

and the development of technoparks in our country are emphasized. The contribution of technoparks to 

university-industry cooperation in our country was examined and necessary analyzes were made for 
Bandırma. 
 

Keywords: Technology Development Zone, Technopark, Bandırma 
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1. Giriş  

Dünyadaki ekonomik dengeler 1970'lerde petrol fiyatlarındaki ani yükselişle birlikte kötüleşmiş 

ve tüm ülkelerde büyük maliyet artışları meydana gelmiştir. Ekonomik yapıdaki bu değişimlerin 

yanında, sanayi ağırlıklı üretim azalmaya başlamıştır. Böylece üretim kapasitesini artırarak üretimi ve 

pazarı canlandırmak için araştırma ve geliştirmeye ayrılan kaynakların ciddi bir artış göstermesi 
kaçınılmaz olmuştur. Teknolojik gelişmeler ve teknoloji üretimi hızlandıkça uluslararası rekabet de 

hızlanmıştır. Dolayısıyla uluslararası ticarete verilen önem de aynı oranda artmıştır. Bu rekabetçi 

ortamda yer almak için, araştırma sonuçlarını ve geliştirme çıktılarını sanayi sektörüne aktarmak için 
yeni çözümler üretme ihtiyacı doğmuştur. Gelişmiş ülkeler içinde bulundukları ekonomik krizden 

kurtularak bölgesel kalkınmayı sağlamak için bilime dayalı üretim yoluyla teknoloji yapılandırma  

girişimlerine yönelmişlerdir. Bu gereksinimler sonucunda, dünyadaki rekabet ortamına ayak 
uydurabilmek için, “teknokent” veya “teknopark” olarak anılan ve genel ismiyle “teknoloji geliştirme 

bölgeleri” olarak ifade edilen yapılanmalar ortaya çıkmıştır [1]. 

Amerika Birleşik Devletleri, teknoloji geliştirme bölgesi kavramını ilk ve en geniş anlamda 

uygulamaya koyan ülkedir. Silikon Vadisi adıyla anılan Stanford Araştırma Parkı bu yapılanmanın ilk 
örneğidir. Silikon Vadisi, bu araştırma parkının kurulmasının ardından ileri teknoloji üreten endüstrilere 

atıfta bulunmak için kullanılır hale gelmiştir. 1950'lerin başından beri aktif olan Silikon Vadisi’nin 

bölgeye katkılarındaki başarısı, 1970'lerde Amerika’dan sonra Birleşik Krallık'ta ve Avrupa’da 
teknolojik faaliyetlerin yayılmasına yol açmıştır [1,2]. Farklı yapılardaki teknoloji geliştirme bölgeleri, 

İngiltere’de “bilim parkı”, Almanya’da “iş inkübatörleri”, “girişim merkezi”, “yenilik merkezi” veya 

“mükemmeliyet merkezi”, Japonya’da “tekno-pol”, Fransa’da “tekno-polis”, ABD’de “araştırma parkı” 

olarak ifade edilmektedirler. Genel olarak Türkiye'de "teknokent" veya “teknopark” olarak bildiğimiz 

bu yapılanmalar yasal olarak “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” şeklinde ifade edilmektedir [3]. 

Sundukları hizmet ve organizasyon biçimlerine göre farklı tanımlarda açıklanan teknoloji 

geliştirme bölgelerinin temel mantığı, üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde Ar-Ge sonuçlarının 
insan kaynakları ve bölgesel potansiyelleri kullanarak sanayiye aktarılmasıdır [3]. Bu çalışmada 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin önemi ve ülkemizdeki teknoparkların gelişimi üzerinde durulmuştur. 

Teknoparkların ülkemizdeki üniversite-sanayi iş birliğine katkıları incelenmiş ve Bandırma bölgesi için 

gerekenler önerilmiştir. 

2. Türkiye’deki TGB Süreci  

1980’li yıllarda Türkiye’de oluşan açık pazar ekonomisine geçebilmek için gerekli kurumsal 

sistemlerin düzenlenmesi ihtiyacı doğmuştur. Türkiye 1980’li yılların ortalarında DPT'nin aldığı karar 
doğrultusunda teknoparkları geliştirmeye çalışmıştır. 1980'lerin sonuna gelindiğine ise gündeme gelen 

TGB konusu kalkınma planlarında yer almaya başlamıştır. İlk olarak, hayvan ve bitki geliştirme, gıda 

teknolojisi, demir ve kömür teknolojisi, yeni malzemeler, deniz bilimleri, elektronik, yenilenebilir enerji 
kaynakları, uzay araştırmaları ve uydu teknolojisi ile biyo-teknoloji konularında çalışacak 

teknoparkların ve teknokentlerin kurulması hedeflenmiştir [4]. Bilim ve teknoloji verilerinin endüstriye 

aktarılması ve üniversite-sanayi işbirliği konularının daha güçlü hale getirilmesi bu süreçte sık sık 

tartışılmaya başlanmıştır [3]. 

1991 yılında KOSGEB’in girişimi ile ilk olarak ODTÜ ve İTÜ bünyesinde Teknoloji Merkezleri 

kurularak teknolojik gelişmelerin endüstriye aktarılması konusundaki ilk somut adım atılmıştır. 1998’de 

TÜBİTAK MAM ve ODTÜ Teknokent Türkiye’nin ilk TGB’leri olarak onaylanmış ve 2001’de 
faaliyetlerine başlamıştır. 4691 sayılı yasayı takiben Şekil 1’de de görüldüğü gibi 2019 Ekim ayı 

itibariyle ülkemizde 65 tane faaliyette olan (Tablo 1), 20 tane henüz altyapı çalışmaları devam etmekte 

olan (Tablo 2) TGB bulunmaktadır [5].  
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Tablo1. Faaliyette olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri [5] 
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Tablo 2. Altyapı çalışmaları devam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri [5] 

 

 

Şekil 1. Türkiye’deki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri [6] 

 

 

3. TGB’lerin Amaç/Hedefleri ve Üniversiteye Sağladığı Yararları  

TGB’lerin temel amaçları şu şekilde sıralanabilir [7]: 

- Sanayinin ihracat odaklı yapıda rekabetçi olmasını sağlamak için teknolojik bilgi üretmek,  

- Üniversite, kamu kurumları ve üretim sektörleri arasında işbirliğini sağlamak, 

- Ürün kalitesini yükseltmek, 

- Ürünlerde yenilik geliştirmek, 

- Üretim maliyetlerini düşürmek, 

- Verimliliği artırmak, 

- Girişimciliği desteklemek, 
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- Teknoloji transferine yardımcı olmak, 

- Teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, 

- Araştırmacı kişilere iş imkanı yaratmak, 

TGB’lerin temel hedefleri ise şunlardır [7]: 

- Üniversitedeki akademik bilginin ticarileştirilmesini sağlamak, 

- Firmalar ve kurumlar arası işbirliği imkanları sağlamak, 

- Teknoloji odaklı firmaların gelişmesini sağlamak, 

- Teknoloji transferi için gerekli koşulları sağlamak. 

TGB’lerin bölgedeki üniversiteye yararları özetle aşağıdaki gibi sıralanabilir [8]: 

- Endüstri ile daha etkin işbirliği fırsatları,  

- Üniversitede yapılan araştırma sonuçlarının ekonomik katkı olarak geri dönüşü,  

- TGB’den sağlanan fonların üniversiteye kaynak yaratması,  

- Yeni konularda teorik ve uygulamalı araştırma imkanları,  

- Üniversite mezunlarına ve öğrencilerine gerek tam zamanlı gerekse kısmı zamanlı iş istihdamı 

sağlaması,  

- Daha çok araştırma yapılmasına teşvik etmesi ve dolayısıyla daha iyi bir eğitim ortamının 

oluşması.  

 

4. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Açısından Bandırma Analizi 

Teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulması planlanan şehir veya bölgelerin mevcut ekonomik 

büyüklükleri, TGB’lerin başarısı için önemli veriler sunmaktadır. Her ne kadar TGB’lerin amacı 
araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda yeni teknoloji temelli firmalar kurulmasını ve bölgelerin 

ekonomik olarak kalkınmasını sağlamak olsa da TGB’lerin yaşamasını ve araştırma-geliştirme faaliyeti 

gerçekleştirerek katma değer üretmesini sağlayabilmek için ilk aşamada bölgede yeterli sayıda, 
büyüklükte ve kalitede firmaların bulunması gerekmektedir. TGB’lerin kuruldukları bölgelerin yurt içi 

ve yurt dışı pazarlara erişimlerinin olması da başarılarını önemli ölçüde etkileyen faktörlerden biridir. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki TGB’lerin karşılaşmakta oldukları en önemli sorunların başında 

üretilen ürün ve hizmetlerin pazarlanabilmesi gelmektedir. Lindelöf ve Löfsten, birçok teknolojik ürün 
ve hizmetin yaşam döngüsünün çok kısa sürdüğünü ve bu nedenle yeni ürün ve hizmetlerden elde 

edilecek karın maksimize edilebilmesi için çok hızlı bir şekilde geniş ve uluslararası pazarlara ulaşılması 

gerektiğini vurgulamıştır [9]. 

TGB’lerin kurulması planlanan lokasyon en az bölgenin ekonomik büyüklüğü kadar önem 

taşımaktadır. Mansour ve Kanso’ya göre TGB’ler hem üniversitelere hem de sanayi firmalarına yakın 

bir lokasyonda kurulmalıdır [10]. Kaliteli bir üniversite veya araştırma kurumuna yakın olması, 

firmaların akademik danışmanlık hizmetlerine ve araştırma imkanlarına kolay ve hızlı bir şekilde 
ulaşmasını sağlaması açısından önem taşımaktadır. Sanayi firmalarına yakın bir konumda 

kurulmalarının ise TGB’lerin daha fazla sayıda firmaya ulaşmalarına yardımcı olacağı kabul 

edilmektedir. 

TGB’ler genel olarak şehir merkezlerinin dışında ve anayol güzergahları üzerinde kurulmaktadır. 

Bunun temel nedenleri metrekare başına düşen kira giderlerini azaltarak daha geniş çalışma alanları 

sunmak ve üretilen ürün ve parçaların şehir trafiğinden etkilenmeden dağıtımını sağlamaktır. Yaygın 
ulaşım rotaları üzerinde olması ve erişim kolaylığı, TGB’lerin içinde yer almak isteyen firmaların 
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sayısını ve kalitesini artıran önemli bir faktördür. TGB’lerin genişlemeye uygun bir kampüse sahip 

olması da uzun vadeli büyüme vizyonu hakkında firmalara önemli bir mesaj vermektedir. 

Bandırma, konumu ve sahip olduğu sürekli gelişim trendi ile bölgesinde cazibe merkezi olmayı 

sürdürmektedir. Bu durum Bandırma ve çevresi içinde çok önem arzetmektedir. Çünkü, ilçe merkezi 

olarak, oldukça geniş bir bölgeye hitap ederek aslında doğal bir il merkezi gibi hizmet etmektedir. Bunun 
en büyük nedenlerinden biri Bandırma’nın endüstriyel ve ticari yatırımlar için gerekli tüm altyapıya 

sahip olmasıdır. Şekil 2’de Bandırma ve çevresinde bulunan sanayi bölgeleri görülmektedir.  

 

Şekil 2. Bandırma ve çevresinde bulunan sanayi bölgeleri [11] 

 

Son dönemlerde yaşanan gelişmeler sonucu Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul için 

farklı açılımların geliştirilmesi kaçınılmaz olmuştur. Dolayısıyla, İstanbul'da yapılması planlanan 
yatırımların bazılarının avantaj ve konumlarının elverişli farklı bölgelere kaydırılması fikri ciddi 

biçimde tartışılmaya ve uygulamaya konmaya başlanmıştır. Bandırma’nın, İstanbul’a olan yakınlığı, 

karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu gibi ulaşım olanakları ve barındırdığı endüstri potansiyeli 
ile bu konuda önemli bir güce sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca, Bandırma bölgesindeki diğer önemli 

sanayi kentleri olan Kocaelii İzmir ve Bursa’daki doyuma ulaşmış sanayi yatırımları için oldukça önemli 

bir alternatif olarak düşünülmektedir. Bunun yanında, özelleştirilen donanımlı limanı, yapılması 
planlanan Bandırma Port Büyük Liman Projesi, düzenli ro-ro seferleri, yatırımcılara büyük kolaylıklar 

sunan Organize Sanayi Bölgesi ve gelişmeye açık vizyonu ile Bandırma önemli bir potansiyele sahiptir. 

Dolayısıyla Bandırma için Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulması halinde gerek üniversite-sanayi 

işbirliği açısından gerekse bölgenin gelişmesi açısından oldukça başarılı olacağı ön görülmektedir. 

5. Sonuç 

Küresel rekabetin artan bir hızla arttığı günümüz şartlarında, gelişmekte olan ülkelerin ayakta 

kalabilmesinin en temel yolunun teknolojiye yapacağı yatırımlar olduğu kabul edilmektedir. Üretilen 
ürün ve hizmetlerin ticarileştirilmesi ile bu ürünler yurt içi ve yurt dışındaki pazarlara ulaşabilecek ve 

hem bölgesel hem de ulusal kalkınmayı tetikleyecektir. Fakat yeni kurulmuş olan bir firma için bir 

yandan yeni teknolojiler için araştırma geliştirme faaliyetleri gerçekleştirirken diğer yandan ticari 
faaliyetler gerçekleştirmek finansal ve operasyonel anlamda zorlayıcı olabilmektedir. Firmaların 

karşılaşabileceği bu zorlukların önüne geçebilmek için TGB modeli yaygın bir kullanım alanı 

kazanmıştır. Teknoloji geliştirme bölgelerinde, üniversite ve araştırma kurumlarının ürettiği teknolojik 

ve bilimsel bilgi, teknoloji temelli firmalara kolaylıkla transfer edilebilme ve gerçek ürün ve hizmetlere 
dönüşebilmektedir. Ayrıca, sağlanan teknik altyapı ve çeşitli vergi muafiyetleri sayesinde firmalar 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerini oldukça düşük maliyetlerle ve hızlı bir şekilde 
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gerçekleştirebilmektedir. Teknoloji geliştirme bölgeleri, kuruldukları bölgeye yalnızca ekonomik 
anlamda katkı sağlamamaktadır. TGB içerisinde yer alan üniversiteler, bu bölgelerden elde ettikleri gelir 

ile sürdürülebilir ve kaliteli bir eğitim ortamının yaratılmasına katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada da 

teknoloji geliştirme bölgelerinin ülkemizdeki üniversite-sanayi iş birliğine katkıları incelenmiş ve 

Bandırma bölgesi için gerekli analiz sunulmuştur.  
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Özet  

 

Bu çalışmada, Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği’ne göre 
faaliyetlerine devam eden Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO), kamu sanayi işbirliği kapsamında 

bölgesel kalkınmaya etkileri ortaya konulmuştur. Bu kapsamda TTO’ların akademisyenlere, 

girişimcilere, öğrencilere ve sanayi kuruluşlarına sunduğu danışmanlıklar, eğitimler fikri sınaii ve 
mülkiyet hakları konusundaki bilgilendirmeler çalışmada sunulmuştur. Türkiye’deki mevcut ofislerin 

durumları ve göstermiş oldukları performanslar incelenmiştir. Son olarak Bandırma Onyedi Eylül 

Üniversitesi bünyesinde kurulan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim 

Şirketi (BANÜ TTO AŞ) 2019 performansı ve bölgeye olan katkısı hakkında değerlendirmeler 
yapılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: teknoloji transfer ofisi, bölgesel kalkınma, üniversite-sanayi işbirliği 

JEL Kodları: R10  

 

The Effect of Technology Transfer Offıces in Unıversıty-Industry Cooperatıon 

 

Abstract 

 

In this study, the effects of Technology Transfer Offices (TTO), which continue their activities 

in accordance with the Regulation on Technology Transfer Office of Higher Education Institutions, have 

been demonstrated on regional development within the scope of public-industry cooperation. In this 
context, consultations, trainings, intellectual industrial and commercial property rights information 

provided by TTOs to academicians, entrepreneurs, students and industrial organizations were presented 

in the study. The status of existing offices in Turkey and performances they have shown were examined. 
Finally, Bandırma Onyedi Eylül University Technology Transfer Office Joint Stock Company 2019 

performance and its contribution to the region were evaluated. 
 

Keywords: technology transfer office, regional development, university-industry cooperation 
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1.Üniversite Sanayi İşbirliği 

 

Teknoloji transferi, Devlet, firmalar, finansal kuruluşlar, araştırma ve eğitim kuruluşları, sivil 

toplum örgütleri vb. değişik paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve donanımakışı gibi bir dizi etkileşim 
içeren geniş bir süreç bütünüdür (Kurt ve Yavuz, 2013).  

Üniversite-Sanayi işbirliğinin temel amacı, üniversitelerdeki bilimsel potansiyelin, sanayiyle 

buluşturularak ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak ve üniversite çevresindeki firmaları Ar-

ge, inovasyon (yenilikçilik) çalışmalarına yönlendirmek marifetiyle, akademisyen ve sanayici arasında 
ki karşılıklı güvene dayanan, sürdürülebilir bir işbirliği sağlamaktır. 

Dura (1994)’de yaptığı çalışmadan üniversite sanayi işbirliğinin faydalarını sanayi, üniversite ve toplum 

tarafından değerlendirmiş, sanayi açısından faydaları ilk faydası, sektöre yeni ve en uygun teknolojilerin 
girmesi olduğundan bahsetmiştir. Diğer faydaları şöyle sıralamıştır, sanayinin Ar-Ge bakımından 

eleman ve ekipman ihtiyacının, üniversite kaynaklarıyla telafi edilmesi, firmada kaynak israfının, 

üniversite-sanayi işbirliği etkinliği ölçüsünde azaltılması, üretim kalitesinin yükseltilmesi ve maliyetin 

düşürülmesi, firma verimliliğinin artırması, firmasını ve üretimini bilim tabanına ve bilimsel metotlara 
dayandıran, en uygun teknolojiyi seçen, kaynaklarını optimum şekilde kullanan, üretim kalitesini 

artıran, maliyetini düşüren, kısacası verimliliğini yükselten sanayicinin, rekabet gücünü artırarak iç ve 

dış pazar payını genişletmesi olarak tanımlamıştır. Bu iş birliğini sağlamak üzere; üniversitelerin 
bünyelerinde alt birim olarak veya sermayesinin tamamı üniversiteye ait olarak kurulan teknoloji 

transfer ofisleri akademiye ve sanayiye proje danışmanlığı hizmeti sunulması, endüstri kuruluşlarının 

Ar-Ge esaslı çalışmalarını uluslararası ve ulusal destek ve hibe fon kaynaklarından yararlanılarak 
projelerin geliştirilmesi, öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarında ihtiyaç duyulan sektörlerin 

hizmetine sunulması, uygulanması, ticarileştirilmesi, endüstriden gelen ihtiyaç taleplerini, üniversite 

bünyesinde ilgili konuda uzmanlığa sahip öğretim üyesine yönlendirilmesi ve danışmanlık hizmeti 

alınmasının sağlanması, üniversite-sanayi buluşturabilecek ortak bir yapının inşa edilmesi, sanayicilerin 
sorunlarını tespit edebilmek için yapılan düzenli saha ziyaretleriyle elde edilen bilgiler doğrultusunda 

endüstri ihtiyaç analizi oluşturulması gibi hizmetlerle sağlamaya çalışmaktadır. 

Öğretim üyelerinin teknoloji transfer ofisi aracılığı ile danışmanlık hizmeti vermesi ile firmalar, sanayi 
kuruluşları, fatura alarak bu hizmeti kayıt dışı olmaktan çıkartarak masraf olarak gösterebilmektedirler. 

Akademisyenler ise sanayi kuruluşları ile anlaşmış oldukları ücretin %85’ini alabilmektedirler. 

 

2.Banü Teknoloji Transfer Ofisi 

 

BANÜ TTO amaçları doğrultusunda 5 modül üzerinden faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu 
modülleri; eğitim, tanıtım ve bilgilendirme hizmetleri modülü, destek programlarından yararlanmaya 

yönelik hizmetler modülü, üniversite-sanayi işbirliği faaliyetleri modülü, fikri, sınai ve mülkiyet hakları 

yönetimi ve lisanslama modülü ve girişimcilik ve şirketleşme hizmetleri modülü olarak 

sınıflandırabiliriz (TTO, 2019; Sicil, 2019; Değerli ve Tolon, 2016: 198).  
Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetlerinin sunulduğu modülde, teknoloji transferi 

konusunda bölgesel farkındalığı arttırmak amacıyla bilgilendirme dokümanları hazırlamak, ulusal ve 

uluslararası Ar-Ge fonlarının tanıtımını yapmak, eğitim, konferans, panel, seminer, çalıştay gibi tanıtım 
çalışmaları organize ederek destek olmak amaçlanmaktadır. Destek programlarından yararlanmaya 

yönelik hizmetlerin sunulduğu modülde, üniversitede ve bölgede bulunan araştırmacı, sanayici ve 

akademisyenlerin ulusal ve uluslararası destek programlarına katılımlarının sağlanabilmesi adına 

bilgilendirme, projelendirme ve destek hizmetleri sunulmaktadır. Üniversite-sanayi işbirliği 
faaliyetlerinin yürütüldüğü modülün amacı ofisin, üniversite ve sanayi arasında köprü vazifesi görerek 

teknolojiye dayalı girişimlerin geliştirilmesine ve ticarileştirilmesine katkı sağlamasıdır (Kılıç ve Ayvaz, 

2011). Fikri, sınai ve mülkiyet hakları yönetimi ve lisanslama modülünde, üniversitede fikri mülkiyet 
kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, patent işlemleri ve patent ve benzeri 

hakların ticarileştirilmesi için destek sağlanabilecektir. Girişimcilik ve şirketleşme hizmetleri 

modülünde ise yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik akademisyen ve 
üniversite öğrencileri tarafından kurulacak firmaların desteklenmesi ve fikri mülkiyet haklarına dayalı 
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yeni şirketleşme aşamasında danışmanlık hizmetleri sağlanabilecektir. Tüm bu faaliyetler Şekil 1’de 
sunulan organizasyon yapısı ile sağlanmaktadır (TTO, 2019; Resmi Gazete, 2017). 

 

Şekil 1. TTO organizasyon yapısı 

 
 

Üniversitenin 2018 yılında gerçekleştirdiği ve BANÜ TTO’nun kurulması ile 2019 (Temmuz- Kasım) 

döneminde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler Şekil 2’de verilmiştir.  
 

 

Şekil 2. Faaliyetlere ilişkin veriler 
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Veriler incelendiğinde özellikle teknoloji transfer ofisinin kurulması ile sanayideki firmalara ile olan 

etkileşim artmıştır. Bunun bir sonucu olarak da firmalarla ortak proje çalışma kültürü artmış ve ön 
sözleşmesi yapılan proje bütçelerinde ciddi bir artış olmuştur.  
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3.Değerlendirme 
 

Üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak üzere kurulan Teknoloji Transfer Ofislerleri sanayici ve 

akademisyenler arasındaki köprüyü sağlamaktadır. YÖK’ün üniversiteleri izleme ve değerlendirme 

kriterleri Teknoloji Transfer Ofislerinin faaliyetlerini dikkate almaktadır. Teknoloji Transfer Ofisi 
projelerine katılan öğrenci sayısı, endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı gibi parametreler ile 

üniversitelerin sıralamasında önemli katkı sağlamaktadır. BANÜ TTO AŞ özelinde 2018 yılı referans 

alındığında 2019 yılı için bir çok kriterde çok ciddi artışlar sağlanmıştır. BANÜ TTO’nun Temmuz 
2019’da kurulduğu dikkate alındığında kısa bir sürede göstermiş olduğu bu performans hem bölge 

sanayine hem de üniversite akademisyenlerine katkı sağlayacağı aşikardır. Tüm bu çalışmaların 

etkisinin uzun vadede artarak devam etmesi beklenmektedir. 
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Bandırma'da Biyokütle Kullanımı ve Bölgesel Kalkınmaya Olan Etkilerinin İncelenmesi 
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Özet 
 

Bu çalışma ile Balıkesir ili Bandırma ilçesinde mevcut olan yenilenebilir enerji kaynaklarından 
hayvansal atık kaynaklı biyokütle potansiyelinin durumu ve bu potansiyelin ne kadarından aktif olarak 

faydalanıldığı incelemesi yapılmıştır. Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan miktarları 

değerlendirilmiş, yakın çevrede bulunan biyokütle potansiyeline yapılan yatırımların Bandırma 

açısından durumu incelenmiştir. Bunun yanı sıra sanayileşmenin çevreye olan olumsuz etkilerine karşı, 
günümüzün artan enerji ihtiyacına katkıda bulunabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılabilir 

yatırımlar ile önlem alınması üzerinde durulmuştur. Bölgede bulunan fosil kaynaklı enerji santrallerinin 

kurulu gücüyle aktif olan yenilenebilir enerji santrallerinin kurulu güçleri karşılaştırılması yapılmıştır. 
Aktif yenilenebilir enerji santrallerinin iyileştirilmesi üzerinde irdelemeler yapılmıştır.  
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Investigation of Biomass Use in Bandirma and its Effects on Regional Development 

 

Abstract 

 

In this study, the situation of biomass potential of animal waste from renewable energy sources 

in Bandırma district of Balıkesir province and how much of this potential is actively utilized were 
investigated. The amount of bovine, ovine and poultry was evaluated and the status of the investments 

in the biomass potential in the vicinity in terms of Bandırma was examined. In addition, it was 

emphasized to take precautions against the negative effects of industrialization on the environment by 
making investments in renewable energy sources which can contribute to today's increasing energy 

need. A comparison of the installed power of fossil based power plants in the region and the installed 

power of active renewable power plants has been made. Improvements of active renewable energy 
power plants have been discussed. 
 

Keywords: Bandırma, Biomass, Renewable Energy 
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1. Giriş 

Büyüme ve kalkınma hedefi olan bölgelerde yapılan yatırımlar ve girişimler; Bölgenin 

nüfusunun, kentleşme oranının, yaşam standartlarının, teknoloji ve endüstrinin, sanayileşmenin 

artmasına neden olmuştur. Bütün bunlar artarken beraberinde bölgede enerji tüketimini ve ihtiyacını,  

fosil kökenli enerji kaynaklarının (kömür, petrol, doğalgaz vs.) tüketilmesini, daha fazla enerji ithalatını, 
enerji maliyetlerinin artmasını, çeşitli çevre problemlerini ortaya çıkarmıştır. Artan enerji ihtiyacının 

kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan karşılanması doğal kaynakların hızla tükenmesine neden 

olmaktadır. Bir diğer sorun ise enerji ihtiyacındaki artışın giderek daha fazla ithal kaynaklara 
yönlenilmesine yol açmasıdır. Çünkü fosil kökenli enerji kaynaklarından kullanılan yalnızca yerli 

kömür, milli doğal kaynağımızdır. 

Kalkınma ile birlikte ortaya çıkan "Enerji Problemi" için; en başta ülkemizde ve bölgemizde sahip 
olunan enerji kaynaklarının potansiyel durumlarının belirlenmesi, sahip olunmayan enerji kaynaklarının 

ise tedariği gereklidir. 

Türkiye'de üretilen elektrik enerjisinin son iki yıla göre kaynakları Tablo 1'de verilmiştir. 2018 

yılında toplam 303,9 milyar kWh olan elektrik üretimimizin, %37,3'ü kömürden, %29,8'i doğalgazdan, 
%19,8'i hidrolik enerjiden, %6,6'sı rüzgârdan, %2,6’sı güneşten, %2,5'i jeotermal enerjiden ve %1,4’ü 

diğer kaynaklardan elde edilmiştir. 2019 yılı ilk yarısı itibarıyla ülkemizin 90.421 MW olan kurulu 

gücünün kaynaklara göre dağılımı ise; %31,4’ü hidrolik enerji, %29,0’sı doğal gaz, %22,4’ü kömür, 

%8,0’ı rüzgâr, %6,0’ı güneş, %1,5’i jeotermal ve %1,7’si ise diğer kaynaklar şeklindedir. 

 

Tablo 1. Türkiye’nin elektrik enerjisi üretiminin kaynaklara göre dağılımı (%). 

 Oran(%)   

Kaynak 2018 2019 Menşei Türü 

Kömür 37,3 22,4 Yerli+İthal Fosil 

Doğalgaz 29,8 29 İthal Fosil 

Hidroelektrik 19,8 31,4 Yerli Yenilenebilir 

Rüzgar 6,6 8 Yerli Yenilenebilir 

Güneş 2,6 6 Yerli Yenilenebilir 

Jeotermal 2,5 1,5 Yerli Yenilenebilir 

Diğer  1,4 1,7 Yerli Yenilenebilir 

(Kaynak; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Elektrik 20.11.2019)  

 

 Tablo 1'de verilen verilere göre 2018'de dışa bağımlı kaynaklar elektrik enerjisi üretimi oran 

sıralamasında ilk iki sırayı alırken; 2019 yılında yenilenebilir enerji kaynağı olan hidroelektrik, rüzgar 

ve güneş kaynaklı enerji santrallerinin kurulu güç miktarları gözle görünür miktarda fazladır.  

Türkiye’nin elektrik enerjisi kurulu gücünün illere göre dağılımına bakıldığında ise (Tablo 2) 

Balıkesir ilinin sıralamada 9. il olduğu 2018 EPDK Piyasa Gelişim Raporu'nda (EPDK, 2019) 

bildirilmiştir. 

 

 

 

 

https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Elektrik
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Tablo 2. Lisanslı kurulu gücün il bazında dağılımı en fazla olan 10 il ve toplam güce oranları 

(MW-%). 

Sıra İL ADI  
Kurulu Güç 

(MW) 
Oran 

(%) 
 Sıra İL ADI  

Kurulu Güç 

(MW) 
Oran 

(%) 

1 İZMİR  4.342,02 5,22  6 ŞANLIURFA  3.429,92 4,12 

2 KAHRAMANMARAŞ  4.319,25 5,19  7 ZONGULDAK  3.319,25 3,99 

3 ÇANAKKALE  3.963,70 4,76  8 İSTANBUL  2.980,90 3,58 

4 SAMSUN  3.893,05 4,68  9 BALIKESİR  2.744,13 3,30 

5 ADANA  3.743,75 4,50  10 HATAY  2.730,34 3,28 

(Kaynak: EPDK, 2019, Elektrik Piyasası 2018 Yılı Piyasa Gelişim Raporu) 

 

Balıkesir'in elektrik santrali kurulu gücü 2.744 MW olup, toplam 46 adet elektrik enerji santrali 

bulunur. Bu santrallerin, kaynaklara göre dağılımı Tablo 3 'te verilmiştir. 

Tablo 3. Balıkesir'de bulunan elektrik santrali tipleri (Lisanslı ve Lisanssız). 

Kaynak  Kurulu Güç Yüzde* Sayısı 

Doğalgaz 1.545,52 MW 55,5 % 3 adet 

Rüzgar 1.090,60 MW 39,2 % 25 adet 

Biyogaz 59,49 MW 2,1 % 5 adet 

Güneş 44,50 MW 1,6 % 8 adet 

HES 24,85 MW 0,9 % 2 adet 

Kömür 9,60 MW 0,3 % 1 adet 

Jeotermal 0,00 MW 0,0 % yok 

Diğer 10,25 MW 0,4 % 2 adet 

Yüzde*; Balıkesir ilindeki toplam üretime oranı (%)  

(Kaynak: <https://www.enerjiatlasi.com/sehir/balikesir/>) 

 

Bu tabloya göre Balıkesir ilinde bulunan enerji santrallerinden kaynak olarak en fazla kurulu güce 

sahip olan Doğalgaz Çevrim santralleridir. Fosil kaynaklı olup termik santral sınıfında yer almakta ve 

CO2 emisyonu ile iklim krizine katkıda bulunmaktadır. İl içinde yeralan 3 adet Doğalgaz Çevrim 

Santrallerinin ikisi Bandırma ilçesi içerisinde yeralmakta olup toplam kurulu gücü 1.538 MW'tır.  

Rüzgar Enerjisi olarak elverişli bir bölgede bulunan Bandırma ili, kıyı kesimleri ağırlıklı olarak 

25 adet Rüzgar Enerji Santraline ev sahipliği yapmakta ve bu sayı her geçen sene hızla artmaktadır.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Biyokütle Enerjisi Potansiyel 
Atlası'na (BEPA) göre Balıkesir ilinde biyokütle kaynaklı lisanslı olan 3 adet toplamda 35,75MW 

biyokütle elektrik santrali bulunmaktadır. Bu 3 santraldan sadece 2 tanesi hayvansal atık kullanmaktadır 

ve toplamda 5,75MW kurulu güce sahiptir (ETKB, 2019). Bunlardan da sadece 2,13MW kurulu güce 
sahip olanı Bandırma ilçesi içinde yeralmaktadır. Diğerleri de Gönen ilçesinde bulunmaktadır. Güney 

Marmara Kalkınma Ajansının yayınladığı 2017 Yılı Eylem Raporu'nda (2017) ise 2023 yılına kadar 

Balıkesir genelinde biyogaz ve biyokütle tesisi sayısı 10 adete çıkarılması hedeflendiği belirtilmektedir. 
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Şekil 1. Çalışma alanının coğrafi konumu (Aydın ve Çalışkan, 2019) 

 

 

2. Materyal ve Yöntem 

Yapılan bu çalışmada, Balıkesir ili Bandırma ilçesi ve komşuluğunda bulunan (Şekil 1) Gönen, 

Manyas ve Bursa ilinin Karacabey ilçelerinin 2018 yılına ait hayvan varlıklarına dair bilgiler TÜİK 

verilerinden alınmıştır. Bu ilçelerde hayvan dağılımı analiz edilerek karşılaştırılmıştır. Biyogaz 
potansiyeli olarak Bandırma ilçesinde bulunan hayvan cinsine göre yaş gübre ağırlıkları baz alınarak 

toplam hayvansal atık miktarları ve elde edilebilecek biyogaz miktarları belirlenmiştir. Belirlenen bu 

miktarlardan da enerji karşılıkları hesaplanmıştır. Toplam biyogaz miktarları ve elde edilebilecek enerji 

miktarını bulmak için literatürde bulunan kabuller kullanılmış olup kullanılan kabuller tablolarda 
verilmiştir. Biyokütle kaynağı olarak değerlendirilen hayvansal varlıkların enerji değerlerinin 

hesaplanmasında optimum fermantasyon sıcaklık koşullarının varlığı kabul edilerek biyogaz üretimleri 

hesaplanmıştır. 

2.1 Biyokütle 

Biyokütleler; organik (canlı organizma) atıklardır. Biyoyakıtlar ise biyokütlelerden elde edilen 

yakıtlardır.  Hidrokarbon bileşikleridir.  Metan ve türevleri olan yanıcı gazların bileşimlerinden oluşur. 

Yandıklarında enerji verir. (Doğalgaz, LPG vb. gibi) 

Organik atıkları sınıflandırmak gerekirse; 

Hayvansal atıklar; Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanların dışkılarından, mezbaha 

artıklarından ve hayvansal ürünlerin işlenmesi esnasında kullanılmayan artıklardan oluşur, 

Bitkisel atıklar; Hububat, sap, saman, mısır artıkları, şeker pancarı yaprakları, fındık kapsülü, 

yabani otlar, bitkisel ürünlerin işlenmesi sırasında meydana gelen artıklardan oluşur, 

Organik içerikli şehir ve endüstriyel atıklar; Kanalizasyon ve dip çamurları, kağıt sanayi, gıda 
sanayisi, deri ve tekstil sanayisi atıkları, bunların yanında çözünmüş organik madde derişimi fazla olan 

endüstriyel ve evsel atık suları özellikle belediyeler ve büyük sanayi tesisleri tarafından yüksek teknoloji 

kullanılarak tesis edilen biyogaz üretim merkezlerinde kullanılan atıklardandır. 

Kömür, doğalgaz, petrol ve diğer fosil yakıtlar her ne kadar bir zamanlar yaşayan bitki ve 
hayvanlardan oluşan organik atıklar gibi düşünülse de yerin altında milyonlarca yıl içerisinde oluşmuş 

formlardır. Dolayısıyla yenilenebilir olarak kabul edilemezler.  
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Bitki ve hayvansal atıkları çürürken yavaş bir şekilde metan gazı salarlar. Yeraltında yaşayan 
canlı organizmalar bu organik maddeleri sindirerek çürüme sürecini hızlandırırlar. Biyokütlelerin 

enerjiye dönüşümü sırasında ise bu süreç, çeşitli bakteriler tarafından fermantasyon olayı ile 

hızlandırılmış olur ve biyogaz gibi %60-80 oranlarında metan gazı içerikli yanıcı bir gaz üretilmiş olur. 

Biyogazın üretimi sonrası çıkan yan ürün ise; tarımda toprağı zenginleştirici, olgunlaşmış, içinde 

yabancı ot tohumu olmayan, kokusuz gübre olarak kullanılabilmektedir.  

2.2 Hayvan Sayıları ve Hayvansal atık Potansiyeli 

2018 yılına ait TÜİK'dan alınan Hayvancılık verileri (Tablo 4), Bandırma ilçesi açısından 
değerlendirildiğinde; Balıkesir ilinde bulunan toplam hayvan sayısının yaklaşık %23,4'üne sahip 

olduğu, komşuluğu bulunan Balıkesir ilçelerinin toplam hayvan sayılarının yaklaşık 4 katına sahip 

olduğu görülmektedir.  Bandırma'da bulunan 8.187.382 adet kümes hayvanının TÜİK verilerine göre 
4.766.140 adeti et tavuğu (Broiler), 3.371.654 adeti yumurta tavuğu 250 adeti Hindi ve 307 adeti 

ördektir. Balıkesir İli, yıllara göre değişmekle birlikte Bandırma İlçesi’nde faaliyet gösteren entegre 

tavukçuluk işletmeleri ile Türkiye beyaz et üretiminin yaklaşık %20′sini, yumurta üretiminin ise 

%12’sini tek başına karşılamaktadır.  Ayrıca Türkiye’de üretilen etlik civcivin %25’i ve yumurtalık 

civcivin %20’si Bandırma’da üretilmektedir (GMKA, 2012). 

Tablo 4. 2018 yılı itibariyle Balıkesir ili, Bandırma, Gönen, Manyas ve Karacabey 

ilçelerinin hayvan sayıları (TÜİK, 2019) 

Tür Balıkesir ili Bandırma Gönen Manyas Karacabey 

Büyükbaş Hayvanlar 538.682 16.291 41.141 24.560 42.320 

Küçükbaş Hayvanlar 1.189.854 32.740 95.096 64.762 89.819 

Kümes Hayvanlar 33.218.109 8.138.351 1.791.047 2.134.706 5.968.586 

Toplam 34.946.645 8.187.382 1.927.284 2.224.028 6.101.749 

 

Yoğunluk olarak kümes hayvanları ağırlıklı olmasından dolayı aslında Büyükbaş ve Küçükbaş 
hayvan sayıları bakımından Bandırma'nın çevresindeki ilçelere üstünlüğü bulunmamaktadır. Fakat 

ilçede toplam büyükbaş hayvan varlığının %89.9’u 10 baş ve üzeri kapasiteli işletmelerde 

bulunmaktadır (GMKA, 2012).  

Bandırma ilçesinde bulunan hayvan sayılarına göre literatürde verilen kabuller ile hayvansal atık 
kaynaklı biyogaz miktarlarının hesaplamaları Tablo 5'te yapılmıştır. Buna göre hayvan cinslerine göre 

yıllık hayvan başına düşen yaş gübre miktarları büyükbaş hayvanlar için 13,7 ton, küçükbaş hayvanlar 

için 0,88 ton ve kümes hayvanları için ortalama 0,047 ton olarak alınmıştır (Ekinci vd., 2010). Ayrıca 
meraya yayılan hayvanlar ve kümesten çıkmayan hayvanlar göz önüne alındığında hayvansal atığa 

ulaşma oranı değişmekte ve bu oran değerleri de büyükbaş için 0,84, küçükbaş için 0,50 ve kümes 

hayvanları için 0,99 olarak alınmıştır (Kaya vd., 2009). Bu değerler ile toplam atık miktarları 

hesaplanmıştır. Hayvan cinsine göre hesaplanan bu atık miktarları, ton başına biyogaz eşdeğerleriyle 
(YEGEM, 2019) çarpılarak toplam biyogaz miktarları m3/yıl olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan toplam 

biyogaz miktarlarından elde edilebilecek Isıl Enerji ve Elektrik Enerji miktarları literatürde verilen 

Biyogaz Isıl eşdeğeri ve Elektriksel eşdeğeri (Kocabey, 2019) kullanılarak hesaplanmıştır. Buna göre 
Bandırma'da bulunan hayvansal atıklardan elde edilecek Biyogaz ile yılda 1.883.707 MWh enerji elde 

edilebilecektir.  
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Tablo 5. Bandırma ilçesinde hayvansal atık kaynaklı biyogaz miktarı hesaplamasında 

kullanılan veriler. 

Hayvan 

Cinsi 

Hayvan 

Sayısı 

Yaş Gübre 

Miktarı 

Ton/Hayvan

*yıl 

Elde 

Edilme 

Oranı 

Toplam 

Atık 

Ton/yıl 

Biyogaz 

Eşdeğeri 

m3/ton 

Toplam 

Biyogaz 

Miktarı 

(m3/yıl) 

Isıl Eşdeğeri 

Mj/m3 

Elektriksel 

Eşdeğeri 

MWh/yıl 

Büyükbaş 16.291 13,7 0,84 187.477 33 6.186.741 139.201.672,5 318.771 

Küçükbaş 32.740 0,88 0,50 14.406 58 835.548 18.799.830 43.050 

Kümes 8.138.351 0,047 0,99 378.677 78 29.536.806 664.578.135 1.521.883 

Toplam 8.187.382     36.559.095 822.579.637,5 1.883.707 

 

3. Tartışma ve Sonuç 

Balıkesir'de bulunan toplam 2.744MW kurulu güce sahip elektrik santrallerinden yaklaşık yılda 

8.650 GWh enerji elde edildiği düşünüldüğünde Bandırma ilçesinde mevcut olan hayvansal atık 

potansiyelinden elde edilecek bu miktar yaklaşık beşte birine tekabül etmektedir. 

Bandırma, Türkiye'de hayvancılık sektöründe gerek et tavukçuluğu gerekse yumurta tavukçuluğu 

alanında ilk sıralarda yer almasına rağmen bu durum çevre kirliliği yönünden risk oluşturmaktadır. 

Çünkü tavuk atıklarının diğer hayvan atıklarından en önemli farkı, tavuğun bilinen bir fizyolojik 

özelliğinin sonucu olarak oluşmasıdır. Tavukta üreme organları, kalın bağırsaklar ve idrar yolları aynı 
delikle (kloak) dışarı açıldıklarından, dışkı genellikle idrarla karışmış olarak dışarı atılır ve bu nedenle 

azot bakımından oldukça zengindir. Tavuk atıkları bu nedenle doğrudan gübre olarak 

kullanılamayacağından ötürü bertaraf edilmesi gerekmektedir. Kurulacak olan yeni biyogaz tesisleri ve 
mevcut olan tesislerin kapasitelerinin artırılmasıyla hem tavuk atıkları bertaraf edilecek, çevre kirliliği 

engellenecek, hem tesislerde üretilecek biyogaz ve türü biyoyakıtlar ile ısı ve elektrik üretilecek, üretilen 

ısı ve elektriğin farklı metotlarla üretilmesi durumunda açığa çıkacak sera gazı etkisi ve CO2 emisyonu 

azaltılarak iklim bozulmalarına engel olunacak, hem de biyogazın yanında yan ürün olan atığın son hali 

kokusuz, çevreye zararsız, toprağı besleyici organik gübre haline gelecektir. 

 Kurulacak biyogaz tesislerinde uygulanan proseslerin kullanılacak atıklara göre planlanması çok 

önemlidir. Dikkat edilmesi gereken bu husus, tahmin edilen yük talebi hedefine ulaşılmasında önemli 
unsur teşkil etmekte ve yüksek güvenilirliği sağlayacak mevcut birincil kaynakların potansiyel 

değerlerinin bilinmesi esasını oluşturur. Biyogaz tesisi yatırımcılarının öncelikle uygun bir fizibilite 

çalışması yaptırmaları gerekmektedir. Tesiste kullanılacak prosesin uygun atığa göre uygulanması 
alınacak verimi artıracak, bunun yanında daha önce sayılan ve tesisten beklenen faydaların 

gerçekleşmesini sağlayacaktır. Yapılan araştırmada Bandırma-Edincik Bölgesinde bulunan biyogaz 

tesisinin halk arasında kirliliğe yol açtığı izlenimi yeterli derecede tesisten verim alınamayıp tesisin 

kullanması gereken atığın aslında tavuk atığı olması ve buna göre dizayn edilmesi gereğini yerine 
getirememesinden ileri gelmektedir. Bertaraf edilmesi gereken atıkların birikerek çevreye zarar vermesi 

ve bu sayede yapılan yanlış prosese sahip yatırımların, bilinen doğruları yanlış göstermesine izin 

verilmemelidir.  
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Kamu ve Özel Banka Müşterilerinin Hizmet Kalitesi Algılarının Karşılaştırılması: Bandırma 
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Özet  
 

Hizmetlerin mallardan farklı olması sebebiyle müşteri beklentileri ve kalite algılarının tespit 
edilmesi mallara nazaran daha zordur. Bununla birlikte günümüzde teknolojik gelişmelerin hızlanması 

ve hizmet sektörünün her alanında gelişme göstermesi işletmeler arasında rekabeti de arttırmaktadır. 

Rekabetin artması işletmelerin hizmet sunumlarında farklı olmalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu 

çalışmada, hizmet sektöründe önemli bir paya sahip olan ve hizmet sektörleri içinde en yoğun rekabetin 
yaşandığı bankacılık sektöründeki işletmelerin tüketici nezdinde algılanan hizmet kalitesinin ölçülmesi 

amaçlanmaktadır. Ölçüm yapılırken SERVQUAL ölçeğinden yararlanılarak, kamu ve yabancı 

sermayeli bankaların tüketici nezdindeki algılanan hizmet kaliteleri ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmada 
ayrıca tüketicilerin banka hizmetlerine ilişkin tatmin düzeyleri, tekrar satın alma niyetlerinin 

bankalarının sahiplik türlerine göre farklılık gösterip göstermediği de araştırılmıştır. Çalışmada verilerin 

toplanması için Bandırma ilçesinde yaşayan 452 kişiyle kolayda örnekleme yöntemi ile anket 
uygulaması yapılmıştır. Veri analizlerinde tanımlayıcı istatistikler, normallik testleri ile bağımsız iki 

örneklem t testinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ise kamu ve özel sermayeli banka 

müşterilerinin algılanan hizmet kalitesi, tatmin düzeyi ve tekrar satın alma niyetlerinin istatistiki olarak 

farklılık gösterdiği ve kamu sermayeli banka müşterilerinin, özel sermayeli banka müşterilerine göre 
daha yüksek düzeyde bir hizmet kalitesi algısı, tatmin ve tekrar satın alma niyetine sahip olduğu 

görülmüştür. 
 

Anahtar Kelimeler: Algılanan Hizmet Kalitesi, Bankacılık Hizmetleri, Tüketici Davranışları 

JEL Kodları: M30, M31, M39 

 

Comparıson of Servıce Qualıty Perceptıons of Publıc and Prıvate Bank Customers: Bandırma 

Example  
 

Abstract 
 

Because the services are different from the goods, it is more difficult to determine customer 

expectations and quality perceptions than the goods. However, the acceleration of technological 

developments and improvement in all areas of the service sector increase the competition among 
enterprises. Increasing competition made it compulsory for businesses to be different in their service 

offerings. In this study, it is aimed to measure the perceived service quality of the enterprises in the 

banking sector which has an important share in the service sector and where the most intense competition 

among the service sectors is experienced. While performing the measurement, the perceived service 
quality of the public and foreign banks with the consumer was tried to be measured by using 

SERVQUAL scale. In addition, the satisfaction level of consumers with regard to bank services and 

whether the intention of repurchase differ according to the ownership types of banks were also 
investigated. In order to collect data, a questionnaire was applied to 452 people living in Bandırma with 

convenience sampling method. Descriptive statistics, normality tests and two independent samples t 

tests were used in data analysis. As a result of the analyzes, it was observed that the perceived service 

                                                             
1 Bu Çalışma Dilek Soy’un Yüksek Lisans Tezinden Türetilmiştir. 
2 Dr. Öğr. Üyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir, oyilmazbandirma.edu.tr 
3 Bilim Uzmanı, dileksoy2014gmail.com 
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quality, satisfaction level and repurchase intention of the public and private bank customers differed 
statistically and it has seen that public bank customers had a higher level of service quality perception, 

satisfaction and repurchase intention compared to the private bank customers. 
 

Keyword: Perceived Service Quality, Banking Services, Consumer Behavior 

JEL Codes: M30, M31, M39 

 

1. Giriş  

Günümüzde teknolojik gelişmelerin artması ve hizmet sektörünün her alanında gelişme 

göstermesi işletmeler arasında rekabeti arttırmıştır. Rekabetin artmasıyla birlikte işletmelerde hizmet 

sunumlarında farklı ve kaliteli olmaya yönelmişlerdir. Hizmetlerin mallardan farklı olması ve mallar 

gibi stoklanamaması standardizasyonunun zor olması gibi nedenlerle bu ürünlerde müşteri beklentileri 

ve hizmet kalite algılarının tespit edilmesi daha zor olmaktadır. 

Bu çalışmada hizmet sektörleri içinde çok büyük bir paya sahip olan ve hizmet sektörleri içinde 

değerlendirdiğimizde en yoğun rekabetin gerçekleştiği sektörlerden biri olan bankacılık sektöründe 
faaliyet gösteren bankalara yönelik olarak tüketici nezdinde algılanan hizmet kalitesi ölçümü 

yapılmıştır. Ölçüm yapılırken ölçüm aracı olarak SERVQUAL modelinden yararlanılarak kamu ve özel 

banka müşterilerinin algılanan hizmet kaliteleri karşılaştırılarak ölçülmeye çalışılmıştır. 

Yapılan bu çalışma dört bölümden oluşmuştur. İlk bölümde bankacılık sektörü ve hizmet kalitesi 

ile ilgili teorik alanyazın incelenmiş, ikinci bölümde ise araştırmanın yöntemi ile ilgili bilgilere yer 

verilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde araştırma bulguları tartışılırken, son bölümde ise elde edilen 

sonuçlar ve bu sonuçlara göre getirilen öneriler yer almaktadır.  

2. Bankacılık Kavramı ve Bankalara İlişkin Genel Bilgiler 

Tüm dünyada çok farklı tanımlamaları bulunan banka kelimesinin İtalyanca “banco” 

kelimesinden ortaya çıktığı ve daha sonraki dönemlerde de banka olarak kullanıldığı düşünülmektedir 
“ Banco” kelimesi İtalyanca’ da esas olarak banka, sıra veya tezgah anlamlarında kullanılmaktadır  

(Baghırov, 2009, s. 50). 

“ Başka bir anlatımla işletme olarak da nitelendirilebilen banka; kuruluşunda belirli bir sermaye 
gerektiren, gelir sağlamak amacıyla örgütlenmiş hizmetleri yerine getiren, ekonominin nakit ve kredi 

ihtiyacını karşılayan kurum olarak tanımlanmaktadır.” (Seyidoğlu, 2013, s. 334). 

Bankalar sermaye kaynaklarına göre ve faaliyet konularına göre iki kısma ayrılarak 
incelenebilmektedir. Sermaye kaynaklarına göre kurulan bankalar milli sermaye ile oluşturulan bankalar 

ve yabancı sermaye ile oluşturulan bankalar olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Milli sermaye ile 

kurulan bankalar, ülkemiz kanunlarına göre kurulmuş sermayesi Türk Lirası olan sermayenin büyük bir 
kısmı denetim ve yönetimi Türklere ait olan bankalardır. Bu bankalar devlet bankaları, özel sermayeli 

bankalar ve karma sermayeli bankalar olarak üç kısma ayrılmaktadır.  

Faaliyet alanına göre bankalar incelendiğinde ise, bankaların 5 başlık altında gruplandığı 

görülmektedir. Bunlar: 

 Merkez Bankaları 

 Ticaret Bankaları 

 Kalkınma Bankaları 

 Yatırım Bankaları ve 

 Katılım Bankalarıdır.  
 

Türkiye Bankalar Birliği resmi sayfasından alınan bilgilere göre 2016 ve 2017 yıllarında 

Türkiye’de 34 adet mevduat bankası bulunmaktadır. Kamu sermayeli mevduat banka sayısı 3, özel 
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sermayeli mevduat banka sayısı 9 ve yabancı sermayeli mevduat banka sayısı ise 21’dir. Bu süreçte bir 
banka ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmiştir. Aynı yıllarda ülkemizde bulunan kalkınma 

ve yatırım bankalarının sayısı ise 13; katılım bankalarının sayısı ise 5’tir. Toplam 52 adet banka 

faaliyette bulunmaktadır.   
 

3. Hizmet ve Hizmet Kalitesi 

Hizmet tanımlanması zor bir kavramdır. Hizmeti açıklamaya yönelik geliştirilen tanımlar farklılık 
göstermektedir. AMA ( Amerikan Pazarlama Birliği ) ‘ ya göre hizmetler;  “ soyut, üreticiden 

kullanıcıya doğrudan mübadele edilen, taşınamayan, depolanamayan ve çabuk bozulabilir nitelikte olan 

mallardır” (Başar, 2017, s. 3). Hizmetleri mallardan ayıran 5 temel özellik bulunmaktadır. Bu özellikler 

Dokunulmazlık (soyutluk), hetorejen olma (türdeş olmama), ayrılmazlık, stoklanamama ve 

sahipsizliktir (Sevimli, 2006, Altınel, 2009, Dörtyol, 2012, Güçlü, 2013). 

Hizmettlerin kendine has özellikleri, bu ürünlerin müşteriler tarafından değerlendirilmesini ve 

algılanan kalitesini de farklılaştırmaktadır. Tanım olarak bakıldığında hizmet kalitesi, “müşteri beklenti 
ve ihtiyaçlarının karşılanmasıdır”(Lau, Cheung, C.Lam, & Chu, 2013). Algılanan hizmet kalitesi ise 

“bir hizmetin üstünlüğüne yönelik tutum veya küresel bir karar olarak tanımlanmaktadır” (Kumar, Mani, 

& Vanjikovan, 2010). Daha açık bir ifade ile hizmet kalitesi:  müşterinin bir ürün ya da hizmetin 

üstünlüğü veya mükemmelliği ile ilgili genel bir yargısıdır (Yılmaz, 2014, s. 21). 

Bankacılık sektöründe yaşanan yoğun rekabet ortamı, müşterilere daha yüksek kalitede hizmet 

sunumunu zorunlu hale getirmektedir. Bununla birlikte bankacılık hizmetlerinin soyut yapısı, 

müşterileri memnuniyetini sağlama ve istenilen hizmet kalitesi algısına ulaşma noktasında da sorun 
yaratabilmektedir. Bu nedenle bankaların, müşterilern algıladıkları hizmet kalite düzeylerini doğru 

şekilde tespit etmesi ve bu düzeyi yukarıya çıkaracak doğru pazarlama stratejilerini geliştirmesi 

gerekmektedir.   
 

4. Yöntem 

Bu başlıkta, çalışmanın amacı, önemi, hipotezleri ve veri toplama süreci hakkında bilgi 
verilecektir.  

4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmanın amacı, banka müşterilerinin almış oldukları bankacılık hizmetlerini algılama 

düzeylerinin, bankaların sermaye yapısına göre (kamu ve özel sermaye) farklılık gösterip 

göstermediğinin tespit edilmesidir.  

Yapılan incelemelerde, literatürde hizmet sektörüne yönelik çok sayıda araştırmanın yapıldığı 

görülmektedir (Çiftçi 2006; Altınel, 2009; Oğuz, 2010; Yetkil, 2017 vb.). Bununla birlikte; bankacılık 

sektöründe müşterilerin hizmet kalite algısı ile ilgili yapılan çalışmalarda, kamu ve özel sermayeli 

bankaların tüketici nezdinde algılanan hizmet kalitesinin karşılaştırılmasına yönelik araştırma sayısının 
kısıtlı olduğu görülmüştür. Bu nedenle konu ile ilgili uygulamalı çalışma sayısının arttırılması ve 

araştırma konusu ile ilgili farklı bölgeler ve ülkelerden toplanan veriler ile bulgulara ulaşılmasının, 

bankacılık sektöründe algılanan hizmet kalitesinin tespiti noktasında yararlı olacağı düşünülmektedir.  

4.2. Araştırma Soruları ve Hipotezleri 

Çalışma amaçları doğrultusunda cevabı aranan araştırma soruları şunlardır: 

1. Müşterilerin bankalara ilişkin genel hizmet kalitesi algıları ne düzeydedir? 

2. Müşterilerin banka hizmetlerine ilişkin genel memnuniyet düzeyleri ne seviyededir? 

3. Müşterilerin bankalara ilişkin tekrar satın alma niyetleri nasıldır? 
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4. Tüketicilerin hizmet kalitesi algılarının memnuniyet düzeyleri ve tekrar satın alma niyetleri 

üzerinde bir etkisi bulunmakta mıdır? 

5. Tüketicilerin algıladıkları hizmet kalitesi, memnuniyet düzeyleri ve tekrar satın alma niyetleri 

çalıştıkları bankaların yerli veya yabancı sermayeli olup olmama durumuna göre farklılık göstermekte 

midir? 

Araştırma soruları kapsamında çalışmada 3 tane hipotez ileri sürülmektedir. Bu hipotezler 

şunlardı: 

H1- Banka tüketicilerinin algıladıkları hizmet kalite düzeyleri, kullanmış oldukları bankaların 

sahiplik türlerine göre (Kamu-Özel Sermayeli Banka) farklılık göstermektedir.  

H2- Banka tüketicilerinin tatmin düzeyleri, kullanmış oldukları banka sahiplik türlerine göre 

(Kamu-Özel Sermayeli Banka) farklılık göstermektedir.  

H3- Banka tüketicilerinin tekrar satın alma niyetleri, kullanmış oldukları banka sahiplik türlerine 

göre (Kamu-Özel Sermayeli Banka) farklılık göstermektedir.  

 

4.3. Veri Toplama Süreci 

Araştırmada ihtiyaç duyulan verilerin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Oluşturulan 

anket formu toplamda 3 bölümden ve 37 sorudan oluşmaktadır.  Anket formunun ilk bölümünde, 
müşterilerin algılanan hizmet kalitesi, tekrar satın alma niyetleri ve tatmin düzeylerini ölçmeye yönelik 

28 adet 5’li likert tipi soru yer almaktadır. Anket formunun ikinci bölümünde tüketicilerin banka 

tercihlerini ve bankalar ile çalışma sürelerini ölçmeye yönelik olarak hazırlanan 4 adet açık uçlu ve 
çoktan seçmeli soru yer almaktadır. Anketin son bölümünde ise tüketicilerin demografik özelliklerini 

tespit etmek için hazırlanan 5 adet çoktan seçmeli soru yer almaktadır.  

Araştırmanın ana kütlesini Bandırma ilçesinde bulunan banka şubelerinde işlem yapan banka 

müşterileri oluşturmaktadır. Banka müşteri sayılarının ticari sır niteliğinde olması nedeniyle ana kütle 
sayısı belirlenememiş ve bu nedenle veriler olasılığa dayalı olmayan veri toplama yöntemlerinden 

kolayda örnekleme ile toplanmıştır. Oluşturulan anket formu öncelikle 15-20 Şubat 2019 tarihleri 

arasında 61 kişilik bir örnekleme uygulanmış (ön test) ve formun güvenilirlikleri incelenmiştir. Anketin 
yeterli güvenilirliği sağladığı anlaşıldığından veri toplama sürecine başlanmış ve 7-20 Mart 2019 

tarihleri arasında veri toplanan 447 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. 
 

5. Bulgular 

5.1. Tanımlayıcı İststistikler 

Araştırmaya katılan örnekleme ilişkin tanımlayıcı bilgiler Tablo 1’de gösterilmektedir. 

 

 

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler 
Eğitim Durumu Sayı Yüzde  Cinsiyet Sayı Yüzde 

Okur-Yazar 1 0,02  Erkek 305 68,2 

İlkokul 66 14,8  Kadın 141 31,5 

Ortaokul 64 14,3  Cevapsız 1 0,02 

Lise 114 25,5     

Önlisans 55 12,3  Medeni Durum   
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Lisans (4-6yıl) 123 27,5  Evli 269 60,2 

Yüksek lisans 22 4,9  Bekar 176 39,4 

Cevapsız 2 0,04  Cevapsız 2 0,04 

Yaş Sayı Yüzde  Hane Geliri Sayı  Yüzde 

18-25 Yaş Arası 103 23,0  2000 TL ve daha az 98 21,9 

26-30 Yaş Arası 55 12,3  2000 TL- 5000 TL 273 61,1 

31-35 Yaş Arası 48 10,7  5000 TL-10000 TL 59 13,2 

36-40 Yaş Arası 52 11,6  10.000 TL ve Üzeri 13 2,9 

41-45 Yaş Arası 60 13,4  Cevapsız 4 0,09 

46 ve Üzeri 128 28,6     

Cevapsız 1 0,02     

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, araştırmaya katılanların çoğunluğunun erkek katılımcılar olduğu 

(%68,2) görülmektedir. Demografik özelliklerde üzerinde durulması gereken bir diğer nokta ise, 

katılımcıların çoğunluğunun lise ve lisans ( toplam % 53) düzeyine eğitime sahip olmalarıdır. Medeni 
durum bağlamınsa ise evli katılımcıların ( %60,2), bekar katılımcılara göre (% 39,4) daha yoğun olarak 

bulunduğu görülmektedir. 

Ankete katılan katılımcıların yaş dağılımına bakıldığında; 25 yaş ve altında olan katılımcıların 
örneklemin %23’ünü oluşturduğu görülmektedir. Örneklemin % 34,8’i 26-40 yaş arasında iken, 

örneklemin %42,2’si ise 41 yaş ve üstü katılımcılardan oluşmaktadır. 

Anket ile elde edilen ikinci tanımlayıcı istatistik grubu, katılımcıların banka tercihleri ve 

kullanımlarına ilişkindir. Araştırma kapsamında tüketicilere en sık işlem yaptıkları banka açık uçlu bir 
soru ile sorulmuştur. Katılımcıların bu soruya verdikleri cevaplar ise banka adı vermemek adına “özel 

sermayeli” ve “ kamu sermayeli” bankalar olarak iki gruba indirgenmiştir. Bunun dışında katılımcılara 

“bu banka ile kaç yıldır çalıştıkları”, “ bu banka ile yaptıkları aylık işlem sayıları”, “ bu bankayı tercih 
etmelerinde en etkili olan faktör nedir” soruları yöneltilerek bu sorulara ilişkin bilgiler yer almıştır. Elde 

edilen bulgular Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Örneklemin Banka Kullanımına İlişkin Bilgiler 

Tercih Edilen Banka Sayı Yüzde  Aylık İşlem Sayısı Sayı Yüzde 

Özel Sermayeli Bankalar 265 59,3  0-5 Arası 300 67,1 

Kamu Sermayeli Bankalar 181 40,5  6-10 Arası 56 12,5 

Cevapsız 1 0,02  11-50 Arası 67 15,0 

    51-100 Arası 8 1,8 

    100 ve Üzeri 9 2,0 

Kaç Yıldır Tercih Edilen Banka 

İle Çalışıldığı 

Sayı Yüzde  Cevapsız 7 1,6 



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 
 

460 
 

0-5 Yıl Arası 245 54,8     

6-10 Yıl Arası 96 21,5  Tercih Sebebi Sayı Yüzde 

11-20 Yıl Arası 64 14,3  Kolay Ulaşılabilirlik 148 33,1 

21-50 Yıl Arası 32 7,2  Zorunluluk(Maaş) 143 32,0 

50 Yıl ve Üzeri 1 0,02  Çalışanların Tavrı 25 5,6 

Cevapsız 9 0,02  Diğer 126 28,2 

    Cevapsız 5 1,1 

Tablo 4 incelendiğinde, katılımcıların % 59,3’ünün özel sermayeli bankaları öncelikli olarak 

tercih ettiği görüşmüştür. Kamu sermayeli bankaları öncelikli olarak tercih eden katılımcıların oranı ise 

% 40,5’tir. Katılımcıların % 54,8’i beş yıl ve daha kısa süreli olarak tercih ettikleri bankalarda işlem 
yapmışlardır. 6 ile 10 yıl arasında işlem yapanlarda bu oran %21,5 iken 10 yıldan fazla süreli banka 

tercih oranı ise % 21,7 olarak karşımıza çıkmaktadır. Katılımcıların %67,1’i öncelikli bankaları ile aylık 

5 işlem ve daha az işlem yaptığını, % 12,5’i ise aylık 5 ile 10 işlem arasında işlem yaptığını bildirmiştir. 

Banka ile aylık 11 ve daha fazla işlem yapan katılımcı oranı ise % 19’dur. 

Örneklemin banka tercihlerindeki temel sebepleri incelendiğinde ise “ kolay ulaşılabilirlik” 

faktörünün banka tercihlerinde en önemli sebep (% 33,1) olduğu görülmektedir. “ Zorunluluk” ise % 

32,0 ile ikinci tercih sebebi olarak gösterilirken “diğer” seçeneği % 28,2 ile üçüncü tercih sebebi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. “Çalışanların tavrı” tercih seçeneği ise %5,6 olarak yer almıştır. 

5.2. Hipotez Testleri 

Araştırmada ileri sürülen 3 hipotez için bağımsız iki örneklem t testi uygulanmış ve elde edilen 

sonuçlar Tablo 3’te gösterilmiştir.  

 

Tablo 3. Hipotez Testi Sonuçları 
 

Hipotez 

No 

Boyut Banka Tercihi Sayı Ortalama Stand. 

Sapma 

Levene Test. 

Anlaml. 

t 

değeri 

Anlam. 

(p) 

H1 

Algılanan 

Hizmet Kalitesi  

Kamu Bankası 181 3,8263 ,61264 

,010 2,950 ,005 

Özel Banka 265 3,6336 ,76231 

H2 Tatmin Düzeyi 

Kamu Bankası 181 3,6793 ,81228 

,043 2,066 ,039 

Özel Banka 265 3,5069 ,93871 

H3 
Tekrar Satın 

Alma Niyeti 

Kamu Bankası 181 3,7550 ,93015 

,329 2,495 ,013 

Özel Banka 265 3,5201 1,00652 

Yapılan bağımsız iki örneklem t testi sonuçlarını göre, araştırmada ileri sürülen 3 hipotezde kabul 
edilmektedir (p<0,05). Buna göre kamu bankası müşterileri ile özel sermayeli banka müşterileri arasında 

algılanan hizmet kalitesi, tatmin düzeyi ve tekrar satın alma niyetlerine göre anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. Bu farklılıklar incelendiğinde kamu sermayeli banka müşterilerin, özel sermayeli banka 
müşterilerine göre daha yüksek tatmin düzeyi, algılanan hizmet kalitesi ve tekrar satın alma niyetine 

sahip oldukları anlaşılmaktadır. 
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6.  Sonuç Ve Öneriler 

Çalışmada elde edilen sonuçlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, kamu sermayeli banaka 

müşterilerinin hem tatmin hem de algılanan hizmet kalitelerinin, özel sermayeli banka müşterilerinden 

daha yüksek olduğu görülmektedir. Kamu bankalarına duyulan güven ve sunulan güvencenin, özel 

sermayeli bankalara göre daha yüksek (Soy, 2019) olmasının bu duruma neden olduğu savunulabilir. 
Bu nedenle özel sermayeli bankaların müşteri nezdindeki güven ve güvence algılarını yükseltmeleri 

gerekmektedir. Bu amaçla verilen hizmetlerin söz verildiği sürede ve doğru bir şekilde yapılması, 

kayıtların doğru ve eksiksiz bir şekilde tutulması, müşteri sorunlarının doğru ve eksiksiz bir şekilde 
çözülmesi ve banka çalışanlarının bu konularla ilgili yeterli bilgilendirmelerinin yapılması noktasında 

gerekli olan çalışmaların yapılması önerilmektedir. Bahsedilen iyileştirmeler sayesinde hem 

müşterilerin daha yüksek bir hizmet kalite algısına sahip olacağı hem de tatmin düzeyleri ve tekrar satın 

alma niyetlerinin de yükseleceği düşünülmektedir. 

Çalışmada elde edilen bir diğer önemli bulgu ise, kamu sermayeli banka müşterilerinin tekrar 

satın alma niyetlerinin, özel sermayeli banka müşterilerine göre daha yüksek olduğudur. Yüksek tatmin 

düzeyi ve hizmet kalitesi algısına sahip müşterilerin ilerleyen zamanlarda aynı bankayı tekrar tercih 
etmesi doğaldır. Bununla birlikte çalışmanın kısıtlı bir örneklem üzerinde uygulanması ve belirli bir 

coğrafi bölge ile sınırlı olması sebebiyle bundan sonraki çalışmalar için bazı önerilerde bulunmak 

mümkündür. Bu öneriler şu şekilde sıralanabilir: 

1) Bu çalışmada veri toplama aracı olarak SERVQUAL ölçeğine dayanan bir anket 

kullanılmıştır. İleride yapılacak çalışmalarda algılanan hizmet kalitesinin geliştirilmesi için farklı 

ölçeklerinde kullanılmasının ( Örneğin; SERVPERF ölçeği, Fark/Boşluk Gap modeli, SERPERF ölçeği 

gibi) araştırma sonuçlarını destekler nitelikte olacağı düşünülmektedir.  

2) Çalışmada veri toplama yöntemi olarak kolayda örnekleme tekniği kullanılmıştır. Bu 

tekniğin özelliği gereğince araştırma sonuçlarının anakütleye genellenmesi zordur. İleride yapılacak 

çalışmalarda olasılığa dayalı örnekleme yöntemlerinin kullanılmasıyla ve verilerin farklı 

örneklem/coğrafyalardan toplanması ile daha güvenilir sonuçlar elde edilebileceği düşünülmektedir. 

3) Ayrıca ileride yapılacak çalışmalarda bu çalışmaya benzer ikili karşılaştırmaların 

yapılmasının da çalışma sonuçlarımızı destekler nitelikte olacağı düşünülmektedir. 
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Gıda Okuryazarlığı Kapsamında Ambalajların Üzerinde Sembollerin Bilinirliğinin Test 

Edilmesi 
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Özet  
 

Gıda okuryazarlığı; “temel olarak gıdanın doğasını ve ne kadar önemli olduğunu anlayabilme, 

gıda hakkında bilgi edinebilme, işleme, analiz etme ve kullanabilme yeteneği” şeklinde ifade 
edilmektedir. Ambalajlarda kullanılan semboller, pazarlanan ürünlerin kimliğini gösteren gıda bilgisinin 

önemli bir parçadır. Çoğu ürünün üzerinde bulunan bu semboller, firmalar tüketicilere ürünlerin 

özelliklerini bu semboller sayesinde gösterirler. Bu semboller sayesinde tüketiciler aldıkları ambalajın 
geri dönüşüme uygun olup olmadığını da anlayabilirler.  

Bu çalışmada, gıda okuryazarlığı kavramı, tanımı, amacı ve ambalajların üzerindeki bazı 

sembollerin tüketiciler tarafından ne derecede algılandığının incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca “gıda 

okuryazarlığı” terimi, sembollerinin bilinirliğini ölçme noktasında ulusal literatüre katkı sağlanması da 
beklenmektedir. Bu amaçla çalışmada, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde eğitim alan öğrencilere 

gıda ürün paketleri üstünde yer alması muhtemel olan onyedi farklı sembol sunularak, bu sembollerin 

anlamlarını bilip bilmedikleri test edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler tanımlayıcı istatistikler 
kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, öğrencilerin gıda ambalajlarında yer alan sembollerin 

birçoğu hakkında bilgi sahibi olmadıkları, bilgi sahibi olduklarını düşündükleri sembolleri ise hatalı 

tanımladıkları yönünde bulgulara ulaşılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Ürün Ambalajı, Gıda Okuryazarlığı, Semboller 

JEL Kodları: M30, M31, M39 

 

 

Testing Awareness of Symbols on Packages within the Scope of Food Literacy 
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Abstract 

 
Food literacy can be described as; “the ability to understand the nature and important of food, to 

learn about food, to process, analyze and use it”. The symbols used in the packages are an important 

part of the food information that shows the identity of the products marketed. These symbols on most 
products are a tool that companies use to show consumers the characteristics of their products. With 

these symbols, consumers can also determine whether the packaging they receive is suitable for 

recycling. 
In this study, it is aimed to examine the concept of food literacy, its definition, purpose and to 

what extent consumers perceive some symbols on the packages. It is also expected that the term of food 

literacy, will contribute to the national literature in terms of measuring the awareness of its symbols. For 

this purpose, seventeen food product symbols were presented to the students studying at Bandırma 
Onyedi Eylül University and was tried to test whether they know the meaning of these symbols in the 

study. The obtained data were analyzed by using descriptive statistics. As a result of the study, it was 

seen that the students did not know most of the symbols in the food packages. 
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1. Giriş  

 

Gıda okuryazarlığı, bireyin karmaşık gıda sistemine katılabilmesinde etkili olan karar verme 
becerisi olarak ifade edilmektedir. Bu beceri; bireysel sağlığa ve sürdürülebilir gıda sistemine erişimi 

sağlamaktadır (Cullen ve ark., 2015). Gıda okuryazarlığı; “temel olarak gıdanın doğasını ve ne kadar 

önemli olduğunu anlayabilme, gıda hakkında bilgi edinebilme, işleme, analiz etme ve kullanabilme 
yeteneği” şeklinde ifade edilmektedir.  

Gıda okur yazarlığının beslenme  ve ürün bilgileri yanı sıra ambalajların üzerinde bulunan 

sembollerle ilgili bilgileri de kapsayabileceği düşünülmektedir. Çünkü ambalajlarda kullanılan 
sembollerin, pazarlanan ürünlerin kimliğini gösteren gıda bilgisinin önemli bir parçası olduğu 

düşünülmektedir. Çoğu ürünün üzerinde bulunan bu sembollerle firmalar tüketicilere ürünlerin 

özelliklerini gösterirler. Bu semboller sayesinde tüketiciler aldıkları ürün ambalajının geri dönüşüme 

uygun olup olmadığını da anlayabilirler.  
Bu çalışmada, gıda okuryazarlığı kavramının açıklanması ve ambalajların üzerindeki bazı 

sembollerin tüketiciler tarafından ne derecede algılandığının incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca “gıda 

okuryazarlığı” teriminin, sembollerinin bilinirliğini ölçme noktasında ulusal literatüre katkı sağlanması 
da beklenmektedir. Bu amaçla çalışmada, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde eğitim alan 

öğrencilere gıda ürün paketleri üstünde yer alması muhtemel olan onyedi farklı sembol sunulmuş ve bu 

sembollerin anlamlarını bilip bilmedikleri test edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler, tanımlayıcı 

istatistikler kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, öğrencilerin gıda ambalajlarında yer alan 
sembollerin birçoğu hakkında bilgi sahibi olmadıkları, bilgi sahibi olduklarını düşündükleri sembolleri 

ise hatalı tanımladıkları yönünde bulgulara ulaşılmıştır. 

 

2. Gıda Okuryazarlığı ve Ambalajlardaki Sembollerin Bilinirliği 

 

Okuryazarlık; bir konuyu tanımlayabilme, anlamayabilme, yorumlayabilme ve hesap yapabilme 
yeteneklerini ifade etmektedir. Bu yetenekler, yazılı kaynaklar kullanılarak sergilenmektedir (Anonim, 

2006). Bu yetenekler, gıda okuryazarlığı açısından da büyük öneme sahiptir. 

Gıda okuryazarlığı, gıdayı kullanma bilgi ve becerilerini ifade etmektedir. Bu kavram, yeni 

geliştirilen bir terim olarak karşımıza çıkmakta olup yaygın yapılan tanımına göre “temel olarak gıdanın 
doğasını ve insanlık için ne kadar önemli olduğunu anlayabilme, gıda hakkında bilgi edinebilme, işleme, 

analiz etme ve kullanabilme yeteneği”dir (İncedal vd., 2018). 

Gıda okuryazarlığı, çeşitli öğeleri kapsmaktadır. Bu öğeler; sağlıkla ilgili davranışlar, 
sürdürülebilir çevre, yiyecek içecek kültürü, küresel gıda sistemi ve becerileri gibi çeşitli öğeleri 

içermektedir (Pendergast ve Dewhurst, 2012). Bu bağlamda gıda okuryazarlığı, gıda ile ilgili bilgilere 

erişme, erişilen bilgileri analiz etme ve değerlendirme ile ilişkili olan süreçleri ifade etmektedir. Bu 

süreç;  doğru kararları uygulayabilmeyi, sağlıklı beslenmeyi, gıda sisteminin işleyişini değerlendirmeyi 
ve gıda güvencesini sağlamayı gerektiren becerileri veya yetenekleri de içermektedir. Okuryazarlık 

becerilerinin yanı sıra, bireylerin gıda hakkındaki karmaşık bilgileri anlayabilmesi, ilgili bilgileri 

değerlendirebilmesi ve sağlıklı beslenme uygulamalarına dönüştürebilmesi becerileri de son derece 
önemlidir (Fordyceoorham, 2011; Vidgen ve Gallegos 2011; Pendergast ve Dewhurst 2012).  

Gıda ürünlerindeki çeşitlilik artışı ve  alternatiflerin artarak ev dışı tüketimin yaygınlaşması gibi 

nedenler degıda okuryazarlığını literatürde önemli hale getirmiştir (Keser ve Çıracıoğlu, 2015). 
Gıda okuryazarlığı ile ilgili birçok araştırmada okuryazarlık konusu kavramsal düzeyde ele 

alınmaktadır (Pérez Tornero ve Varis, 2010; Vidgen ve Gallegos, 2012, 2014; Cullen ve ark., 2015; Von 

Gaudecker, 2015). Cimbaro (2008) ve Vidgen ve Gallegos, (2014) çalışmalarında gıda okuryazarlığını 

sağlıklı gıda ve beslenme konusunda ele almışlardır. İncedal vd. 2017, gıda okuryazarlığı ve güvenliği 
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konusunda üniversite öğrencilerinin bilgilerini, tutum ve davranışlarını ölçmeyi amaçladıkları 
çalışmalarında öğrencilerin gıda okuryazarlığı ve güvenliği kavramlarını yeterli düzeyde bilmedikleri 

saptanmıştır. 

 Bu çalışmalarda okuryazarlık konusu genellikle tüketicilerin beslenme ile ilgili bilgileri 

anlayabilmeleri, değerlendirebilmeleri ve besin seçimine yönelik kararlar alabilmeleri açısından ele 
alınmıştır.  

Bununla birlikte, besin etiketlerinde yer alan bilgilerinin anlaşılması için de gerekli becerilere 

ihtiyaç duyulmaktadır (Speirs ve ark., 2012). Özel muhafaza koşulları, kullanım talimatı, bileşenler 
listesi ve beslenme bildirimi gıda ürününün etiketinde yer alması gereken zorunlu bilgilerdendir. Ancak 

bu bilgiler çoğu tüketici tarafından bilinmemektedir. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı da bu duruma 

dikkat çekmek için "Etiket Okuryazarlığı Programı"nı hayata geçirmiş ve gıda ürünleri üzerinde yer alan 
etiketlerde neler yazdığına ilişkin tüketiciyi bilgilendirmektedir.  

Gerek yapılan çalışmalar gerek de okuryazarlık ile ilgili etiket boyutundaki gelişmeler dikkate 

alındığında gıda okuryazarlığı çevre ve sağlıkla ilgili davranışlar ile de ilişkilendirilmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda ambalajların üzerindeki sembollerin bilinirliği ya da çevre ve sağlıkla ilgili ne söylediği 
de son derece önem taşımaktadır.  

 

3. Metodoloji 

 

Bu bölümde, çalışmanın amacı, önemi, araştırma örneklemi ve veri toplama yöntemi hakkında 

bilgiler verilecektir. 

 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

 

Bu araştırmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin gıda ürün ambalajlarında yer alan 
sembollere ilişkin bilgi düzeylerinin tespit edilmesidir. Yapılan inceleme sonucunda, literatürde gıda 

okuryazarlığı ile ilgili çalışma sayısının kısıtlı olduğu ve bu çalışmaların okuryazarlık konusunu 

kavramsal düzeyde ele aldığı (Vimbago, 2008; Pérez Tornero ve Varis, 2010; Vidgen ve Gallegos, 2012, 
2014; Cullen ve ark., 2015; Von Gaudecker, 2015, İncedal vd. 2017) görülmüştür.  

Ürün ambalajlarında yer alan semboller ile ilgili yapılan araştırmalarda ise (ör: Demirci ve 

Demirci, 2013) kozmetik ürünleri, temizlik malzemesi gibi ürün kategorilerinin tercih edildiği 

görülmektedir. Literatürde, tüketicilerin gıda ürün ambalajlarında yer alan sembollere ilişkin 
farkındalıklarını ölçmeye yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmamış olması araştırmanın önemini 

ortaya koymaktadır. 

Yukarıdaki bilgiler ışığında araştırma keşifsel bir temelde tasarlanmıştır. Bu amaçla çalışmada 
cevabı aranan araştırma sorusu şu şekildedir: 

“Üniversite öğrencililerinin, gıda ambalajlarında yer alan sembollere ilişkin bilgileri ne 

düzeydedir?”. 
 

3.2. Örneklem ve Veri Toplama Tekniği 

 

Tüketicilerin gıda ürün ambalajlarında yer alan sembollere ilişkin bilgi düzeylerinin tespit 
edilmesini amaçlayan bu çalışmanın örneklemi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi ve Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültelesinde öğrenim gören öğrenciler 

arasında kolayda örnekleme ile seçilen 305 gönüllü öğrenciden oluşmaktadır. Uygulama Eylül- Ekim 
2019 tarihleri arasında yapılmıştır.  

Araştırmada, veri toplama tekniği olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket formu iki bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde tüketicilerin gıda ürünlerde yer alan sembolleri farkındalıklarını ölçmeye 

yönelik olarak hazırlanan 17 sembolün yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde ise katılımcıların 
kişisel bilgilerine yönelik soruların üç adet (yaş, cinsiyet ve gelir durumu) soru bulunmaktadır.  

Ankette yer alan sembollerin seçiminde T.C Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Ambalaj 

Sanayicileri Derneği tarafından hazırlanan ambalaj işaretlerinden bir havuz oluşturulmuştur. Gıda ürün 
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ambalajlarında yapılan incelemeler sonucunda, ambalajlarda en sık yer verilen 17 sembol seçilmiş ve 
anket formunda yer almıştır. 

Toplanan veriler PSPP paket programına (https://www.gnu.org/software/pspp/) aktarılmış ve 

tanımlayıcı istatistikler kullanılarak analiz edilmiştir  

 
 

4. Bulgular 

 

Araştırmaya katılan öğrencilere ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de gösterilmektedir. 
 

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

 

Cinsiyet Sayı Yüzde  Gelir Sayı Yüzde 

Erkek 135 44,3  1000 TL ve Altı 82 26,9 

Kadın 166 54,4  1001-1500 TL 

arası 

98 32,1 

Cevapsız 4 1,3  1501-2000 TL 

arası 

112 36,7 

TOPLAM 305 100  2001 TL ve üstü 11 3,6 

Yaş Ortalama  Standart Sapma  Cevapsız 2 0,7 

Yaş Ort. 21,482 2,003  TOPLAM 305 100 

 

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerden 135 tanesinin /%44,3) erkek, 166 
tanesinin ise (%54,4) kadın olduğu görülmektedir. 4 katılımcı (%1,3) bu soruya cevap vermemiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaşları açık uçlu olarak ölçülmüştür. Verilen cevaplar ışığında 

katılımcıların yaş  ortalamaları 21,482, standart sapması ise 2,003 olduğu görülmektedir. 
Araştırma katılanların aylık kişisel gelirlerinin dağışımına bakıldığında ise 82 katılımcının 

(%26,9) aylık 1000 TL ve altında gelire sahip olduğu, 98 kişinin ise (%32,1) 1001-1500 Tl lik bir aylık 

gelirinin olduğu anlaşılmaktadır. 1501-2000 Tl arası aylık gelire sahip katılımcı sayısı 112 iken (%36,7), 

2001 TL ve üstünde aylık geliri olan katılımcı sayısı 11 (%3,6)’dır. 2 katılımcı ise (%0,7) bu soruya 
cevap vermemiştir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin, ankette yer alan sembollere ilişkin farkındalık durumları Tablo 

2 ve 3’te gösterilmektedir.  

Tablo 2. Sembollerin Bilinme Oranları-I 

 
No Semboller Anlamı Doğru Bilen Yanlış Bilen Bilmediğini 

İfade Eden 

1 

 

Ürünün Saklama Sıcaklığı  40 (%13,1) 150 (%49,2) 115 (%37,7) 

2 

 

Ambalaj içinde kırılabilir bir 
eşya var. Dikkatli taşınmalı 

189 (%62) 59 (%19,3) 57 (18,7) 

https://www.gnu.org/software/pspp/
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3 

 

Ambalajın yağmurdan ve 
nemli yerlerden uzak 
tutulması gerekir 

121 (%39,7) 67 (%22) 117 (%38,4) 

4 

 

Ambalajın geri dönüşebilir 
malzemeden olduğunu 
gösterir. 

212 (%69,5) 63 (%20,7) 30 (%9,8) 

5 

 

Ambalajı uygun bir şekilde 
imha etmek anlamına gelir 

213 (%69,8) 63 (%20,7) 29 (%9,5)
  

6 

 

Ambalajda belirli miktarda 
geri dönüşüm yapılmış katkı 
bulunmaktadır  

4  (%1,3) 220 (%72,1) 81 (%26,6) 

7 

 

Ambalaj malzemesini 
gösterir (tereftalat malzeme) 

7 (%2,3) 33 (%10,8) 265 (%86,9) 

8 

 

Ambalaj, gıda malzemesi için 
uygun olduğunu gösterir 

22 (%7,2) 127 (%41,6) 156 (%51,1) 

9 

 

Ambalajın, Avrupa 
Birliği'nin teknik mevzuat 
uyumu çerçevesinde  
güvenlik koşullarına uygun 
olduğunu gösteren bir 
işarettir.  

32 (%10,5) 59 (%19,3) 214 (%70,2) 

 

 Tablo 2’deki semboller incelendiğinde, katılımcıların geri dönüşüm ile ilgili olan sembol 

(Sembol 4) ile ambalajın uygun şekilde imha edilmesi gerektiğini ifade edden sembolü (sembol 5)  doğru 
bilme oranlarının yüksek olduğu görülmektedir. Bununla birlikte ambalajın içinde kırılabilir bir 

malzeme olduğunu gösteren sembol 2’nin de doğru bilinme oranı %62’dir. Bunun dışındaki sembollerin 

ise bilinirlikleri düşüktür. En düşük biliniriğe sahip olan sembol ise sembol 6’dır. Bu sembolü doğru 

bilen katılımcı sayısı yalnızca 4’tür (%1,3). 
Katılcılara sorulan 2. Grup sembollere ilişkin bilgiler Tablo 3’te gösterilmektedir.  

 

Tablo 3. Sembollerin Bilinme Oranları-II 

 
No Semboller Anlamı Doğru Bilen Yanlış Bilen Bilmediğini 

İfade Eden 

10 

 

Ambalajlanacak ürünün +, 
- toleransı olmaksızın 
%100 net dolum olduğunu 
anlatan semboldür. 

7 (%2,3) 57 (%18,7) 241 (%79) 

11 

 

Güneş ışığından 
koruyunuz. 

53 (%17,4) 49 (%16,1) 203 (%66,6) 

12 

 

Ambalaj Atıklarının 
Kontrolü Yönetmeliği 
uyarınca, geri kazanım 
sorumluluğunu, ÇEVKO 

işbirliğiyle yerine 
getirildiğini göstermektedir 

44 (%14,4) 100 (%32,8) 161 (%52,8) 

http://1.bp.blogspot.com/-UTfaI2qHpqk/UCzvZf5XXNI/AAAAAAAAAZw/MCtBRCaxG1Y/s1600/002fv1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-X3j3QIXATSY/UCzsHJkdV2I/AAAAAAAAAZg/EDeNCyLbUdE/s1600/e.jpg
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13 

 

Ambalajın Türk 
Standarlarına Uygun 
Olduğunu Göstermektedir. 

148 (%48,5) 81 (%26,6) 76 (%24,9) 

14 

 

Ünün çöp kutusuna 
atılmaması gerektiğini 
belirtir. 

104 (%34,1) 71 (%23,3) 130 (42,6) 

15 

 

Ticari Marka  22 (%7,2) 109 (%35,7) 174 (%57) 

16 

 

Tescilli Marka 22 (%7,2) 71 (%23,3) 212 (%69,5) 

17 

 

Ürün Raf Ömrünü Gösterir 50 (16,7) 83 (%27,2) 172 (%56,4) 

 
 Tablo 3’de görüleceği üzere, ürün ambalajları ile ilgili tabloda yer alan hiçbir sembol yeterli 

bilinirlik düzeyine sahip değildir. Bu tabloda en yüksek bilinirliğe sahip olan sembol 13 numralı sembol 

olan “Ambalajın Türk Standarlarına Uygun Olduğunu” gösteren semboldür. Bu sembolün doğru bilinme 
oranı %48,5’tir. Ambalajlanacak ürünün tolerans olmadan tam dolum olduğunu gösteren 10 nolu sembol 

ise sadece 7 kişi (%2,3) tarafından doğru tanımlanabilmiştir.  

  

5.  Sonuç ve Öneriler 

 

Sağlıklı gıdaya ulaşma konusundaki yetenekler “gıda okuryazarlığı” olarak ifade edilmektedir. Bu 

yetenekler sadece sağlıklı gıda konusunda olmayıp ambalajlardaki sembollerin bilinirliği açısından da 
önem taşımaktadır. Gıda ambalajlarındaki semboller gerek ambalajın kendisi gerekse ambalaj içinde yer 

alan ürün ile ilgili çok öenmli bilgiler sunmaktadır. Bu önemden yola çıkarak hazırlanan çalışmada gıda 

ambalj sembollerinin bilinirliğininin test edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada gıda ürünlerinin üzerinde 

yer alan 17 farklı sembol Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde Eğitim Gören 305 gönüllü öğrenciye 
gösterilmiş ve bu sembollerin anlamlarını bilip bilmedikleri sorulmuştur. Anket formunda ayrıca 
öğrencilerin cinsiyet, gelir ve yaşlarının tespit edilmesine yönelik 3 adet soru da yer almaktadır.  

Elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin gıda okuryazarlığı ve gıda güvenliği kavramlarını 

yeterli düzeyde bilmedikleri saptanmıştır. Öğrencilerin geri dönüşüm ve ambalajın Türk Standartlarına 

uygunluğunu gösteren sembollere ilişkin bilgi düzeyleri nispeten yüksek olmasına karşın, ürün 
ambalajının kendisi ya da içindeki ürün ile ilgili bilgi veren diğer semboller hakkında oldukça düşük bir 

doğru cevap oranına sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında ürünün raf ömrü, ürün 

ambalajının yapısı, ürün saklama sıcaklığı gibi gıda ürünleri için çok kritik öneme sahip olan birçok 

bilgilendirme sembolünün, öğrenciler tarafından net olarak okunamadığı ve bu nedenle gıda ürünlerinin 
tüketiminde yanlışlıklar yapıldığını düşünmek te yanlış olmayacaktır.  

Çalışmanın gıda okuryazarlığı kavramını ambalajlardaki sembollerin bilinirliği açısından ele 
alınarak ulusal literatüre katkı sağladığı ve bu anlamda öncü niteliğinde olduğu düşünülmektedir. 

Bununla birlikte çalışma  sonuçlardan yola çıkıldığında, tüketicilerin gıda okuryazarlığı ve bu kapsamda 

ambalaj sembollerinin farkındalıklarının arttırılması gerektiği düşünülmektedir. Bu kapsamda başta 
konu ile ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere, özel sektördeki işletmelere 

görevler düşmektedir. Bu görevlerin başında tüketicinin bilgilendirmesine yönelik halkla ilişkiler 
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faaliyetleri ve bilgilendirici reklamlar gelmektedir. Ayrıca gıda okuryazarlığı kapsamında kamu-özel 
sektör işbirliğe ile düzenlenecel planlı eğitim programlarının yanı sıra informal eğitim aracılığıyla da 
farklı ortamlarda teknoloji ile bütünleşen stratejiler geliştirilebilir.  

Bundan sonraki çalışmalarda ambalaj sembollerinin bilinirliğinin tespit edilmesine yönelik 
farklı sembollerin kullanılması ve farklı örneklemler üzerinde çalışmanın tekrarlanması önerilmektedir. 

Bu sayede çalışma sonuçlarının destekleneceği ve farklı demografik özellikteki kişilerdeki gıda 
okuryazarlığı düzeylerinin doğru şekilde tespit edileceği düşünülmektedir.  
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Özet 

 
Destinasyonların markalaşma çabaları ulaşım ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin 

etkisiyle birlikte 1990’lı yılların ortalarından itibaren tüm dünyada artmıştır. Dünya turizm pazarından 

daha fazla pay alabilmenin bir aracı olarak görülen destinasyon markalaması bölgelerin, kentlerin veya 
destinasyonların ekonomik açıdan kalkınma aracı haline gelmiştir. Turizm pazarında yaşanan yoğun 

rekabet nedeniyle destinasyonların rekabet üstünlüğü elde edebilmesi için destinasyonun marka 

kişiliğinin doğru tasarlanmış olması gerekmektedir. Bir turistik destinasyonla ilişkilendirilmiş insani 

özellikler kümesi olarak tanımlanan destinasyon marka kişiliğinin (Ekinci ve Hosany, 2006) turizm 
sektöründe turistlerin destinasyona yönelik tutumlarını oluşturmada önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bu 

çalışmanın amacı, turizm potansiyeli oldukça fazla olan Bandırma için algılanan destinasyon marka 

kişiliği boyutlarının tespit edilmesidir. Araştırma ölçeği olarak Ekinci ve Hosany (2006) tarafından 
geliştirilen beş boyut ve yirmiyedi kişilik özelliğinden oluşan ölçek kullanılmıştır. Araştırma örneklemi 

Bursa il merkezinde yaşayan ve Bandırma’ya en az bir kere ziyarette bulunmuş kişilerden oluşmaktadır. 

Araştırma bulgularına göre, destinasyon marka kişiliği boyutları olarak samimiyet, heyecan, yetkinlik 

ve sertlik boyutları tespit edilmiş ve bulgular ışığında önerilerde bulunulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Destinasyon Marka Kişiliği, Destinasyon Markalaması, Bandırma 

JEL Kodları: M30, M31, M39  

 

 

Destination Brand Personality: A Research on Bandırma 
 

 

Abstract 

 

The efforts of being a destination brand have increased all over the world since the mid-1990s 

with the effect of developments in transportation and communication technologies. Destination 
branding, which is seen as a means of ganing more share from the world tourism market, has become 

an important tool of economic development of regions, cities or destinations. Due to the intense 

competition in the tourism market, the brand personality of a destination must be designed correctly for 

destinations to gain competitive advantage. The destination brand personality, which is defined as a set 
of human characteristics associated with a tourist destination (Ekinci and Hosany, 2006), has a 

significant effect on the generating of tourists’ attitudes towards destinations in the tourism industry. 

The purpose of the study is to determine the percieved destination brand personality dimensions for 
Bandırma, which has a high tourism potential. Five dimensions and twenty seven personality traits 

developed by Ekinci and Hosany (2006) were used as the research scale. The sample of the study 

consists of people who live in Bursa city center and have visited Bandırma at least once. According to 

the findings of the research; sincerity, excitement, competence and ruggedness were determined as 
destination brand personality dimensions and recommendations were proposed. 
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1. Giriş 

Ulaşım ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin etkisiyle birlikte destinasyonların 

markalaşma çabaları 1990’lı yılların ortalarından itibaren tüm dünyada artmıştır. Yaşanan bu 

gelişmelerle birlikte giderek daha fazla yabancı turist ülkeleri veya destinasyonları ziyaret edeceklerdir. 

Dünya turizm pazarı incelendiğinde Türkeye uluslararası turist sayısı açısından (46 milyon) altıncı 
sırada yer almaktadır. Ancak elde ettiği turizm geliri açısından ilk onda yer almamaktadır (UNWTO, 

2019: 3).  

Dünya turizm pazarından daha fazla pay alabilmenin bir aracı olarak görülen destinasyon 
markalaması bölgelerin, kentlerin veya destinasyonların ekonomik kalkınma aracı haline gelmiştir. 

Ekonomiye olan katkısı nedeniyle hem dünya hem de yerel turizm pazarında güçlü bir rekabet 

sözkonusudur. Bu nedenle destinasyonlar gideresk daha etkin markalama stratejileri geliştirmek için 
araştırmalar yapmaktadırlar. Turizm pazarında yaşanan yoğun rekabet nedeniyle destinasyonların 

rekabet üstünlüğü elde edebilmesi için destinasyon marka kişiliğini doğru tasarlamış olması 

gerekmektedir. Bir destinasyonla ilişkilendirilmiş insani özellikler kümesi olarak tanımlanan 

destinasyon marka kişiliğinin (Ekinci ve Hossany, 2006) turizm sektöründe turistlerin destinasyona 
yönelik tutumlarını oluşturmada önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı da, turizm 

potansiyeli oldukça fazla olan Bandırma için destinasyon marka kişiliği boyutlarını tespit etmek ve 

önerilerde bulunmaktır.  

2. Literatür Taraması 

2.1. Marka Kişiliği 

Marka kişiliği; bir ürünün tüketiciler için kendilerini ifade etme değeri taşımalarından dolayı 

ürünün potansiyel kullanıcılarıyla aralarında duygusal bir bağlanma aracı olarak görülmektedir. Marka 
kişiliği; pazarda bir ürün ya da hizmetin sürdürülebilir bir özgünlük geliştirmesine katkıda bulunan 

önemli bir unsur olarak görülmektedir (Forristal ve Lehto, 2009: 214). Araştırmacılar uzun süredir 

markaların kendilerini rakiplerinden nasıl farklılaştırabileceğiyle ilgili çalışmalar yürütmektedirler. 
Bunun için geliştirilen yaklaşımlardan bir tanesi markalarla ilişkilendirilebilecek insani özellikleri 

kullanarak markaları analiz etmek olarak belirlenmiştir. Ürüne veya markaya dair özgün bir kişilik 

oluşturmak, marka kişiliği kavramını ortaya çıkarmaktadır. Marka kişiliği, ürünle veya markayla 
bağdaştırılan insan özellikleri dizisi olarak tanımlanmaktadır (Aaker, 1997: 347). Aaker (1997), marka 

kişiliği ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmada bir ürün veya markayla bağdaştırılabilecek insani özellikleri 

''Marka Kişiliği Boyutları'' (Dimensions of Brand Personality) altında gruplandırmıştır. Aaker (1997), 

marka kişiliği boyutlarını, pek çok çalışmayı temel aldığı ve ampirik olarak test ederek ortaya koyduğu 
42 ifadeden oluşan ''Marka Kişiliği Ölçeği'' (Brand Personality Scale) ile belirlemiştir. Araştırma 

sonuçlarına göre marka kişiliği 5 boyut altında toplanmış, bu boyutların ''samimiyet, heyecan, yetkinlik, 

seçkinlik ve sertlik'' olduğu belirtilmiştir (Aaker, 1997: 351). 1997 yılında Aaker’in geliştirdiği Marka 
Kişiliği Ölçeği markaları; samimiyet, heyecan, yetkinlik, seçkinlik ve sertlik olmak üzere beş alt boyutta 

kategorize etmektedir. Bu marka kişiliği boyutları, marka kişiliklerini ve bu kişiliklerin marka seçimleri 

üzerindeki etkilerini araştırmak için kullanılmaktadır (De Moya ve Jain, 2013: 24). 

Tüketicilerin insani özellikleri markalara atfetme eğilimi vardır. Bu eğilimler neticesinde 

“Markalarla ilişkilendirilen insani özellikler kümesi” olarak tanımlanan “marka kişiliği” konsepti ortaya 

çıkmıştır. Marka kişilikleri tüketicilerin marka seçiminde ve kullanımında, markaların bu tercihleri 

anlamasında yardım etmede ve marka değeri oluşturulmasında çok önemli rol oynadıkları için oldukça 
kritik öneme sahiptirler (George ve Anandkumar, 2014: 281). Marka kişiliği; tüketicilerin satın alma 

kararlarını önemli ölçüde etkileyen ve pazarlama alanında giderek artan bir ilgi gören, marka 

farklılaştırması için oldukça önemli bir kavramdır. Olumlu bir marka kişiliği, tüketicilerin markayı 
tercihini ve kullanımını arttırabilir, tüketicilerin zihinlerinde rahatlık ve güven duygusunu geliştirmeye 

yardımcı olabilir, sadakat düzeylerini arttırabilir ve pazardaki onlarca marka arasında belirli bir 

markanın diğerlerinden farklılaşması yolunda temel oluşturarak tüketicilerin satın alma niyetlerini 

olumlu yönde etkileyebilir (Wang ve Yang, 2008: 459). 
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Marka kişiliği özellikleri, tüketiciler ve markalar arasındaki tüm iletişimlerde kullanılan 
semboller de dahil olmak üzere, pazarlama karması aracılığıyla geliştirilebilir. Olumlu marka kişiliği 

özellikleri, tüketicilerin markalara daha fazla para ödemelerini sağlayabilmektedir. Tüketiciler 

markalarla ilgili olumlu özellikler fark ettiklerinde, marka kişiliği özelliklerinin tüketicilerin markalarla 

olan bağlarından pozitif yönde etkilenmelerinden dolayı, o markanın kendilerine daha fazla prestij 

sağlayacağını düşünmektedirler (Choi vd., 2017: 1187-1188). 

Birçok tüketici belirli markaları kullanarak gerçek veya ideal benliklerini ifade etmek 

istemektedirler. Bu davranış biçimi özellikle marka kişiliğinin kendi öz imajlarıyla benzer olduklarına 
inandıklarında daha da belirginleşmektedir. İyi bilinen bir marka kişiliği tüketicilerin marka tercihini ve 

markayla olan duygusal bağlarını arttırıp, markanın rakiplerinden farklılaşmasını etkin bir şekilde teşvik 

ederek ve güçlü bir marka değeri oluşturarak tüketicilerin marka bağlılığını arttırmalarına yardımcı olur 

(Kim vd., 2015: 64). 

2.2. Destinasyon Marka Kişiliği  

Marka kişiliği destinasyonlara da atfedilebilmekte ve turistik bölgeleri diğerlerinden 

farklılaştırmak için güçlü ve etkili bir araç olarak hizmet edebilmektedir. Marka kişiliklerinin turizm 
destinasyonlarına uygulanması destinasyon kişiliği kavramını ortaya çıkarmıştır. Destinasyon kişiliği; 

bir destinasyonla ilişkilendirilen insani özellikler kümesi olarak tanımlanabilmektedir (George ve 

Anandkumar, 2014: 281). 

Turizm sektöründe destinasyonları birer marka olarak değerlendirmek, destinasyon marka 

kişiliğinin daha derinlemesine incelenmesine olan ilgiyi arttırmaktadır. Bir turizm destinasyonu marka 

olarak pazarlanmadığı takdirde, ziyaretçilerin o destinasyonu kişiliği olmayan bir turistik emtia olarak 

değerlendirdiği görülmektedir. Markalaşmış destinasyonların kişiliklerine ise turistlerin o 
destinasyonlar hakkındaki algılamalarını anlamak ve o destinasyonların özgün kimliklerine katkı 

yapmak için yönetilerek ulaşılabilir. Turizm sektörünün gelişimi ile birlikte destinasyonların 

markalaşma gereksinimi ortaya çıkmıştır. Çok sayıdaki destinasyon arasındaki yoğun rekabet, turistlerin 
zihninde ayırt edici olunabilmesi adına pazarlamanın ve markanın önemini arttırmıştır. Turistik bir 

destinasyon, turistlerin sahip olduğu algıyı anlamak ve özgün bir kişilik oluşturmak yoluyla 

markalaşabilmektedir (Aguilar vd., 2016: 211). 

Destinasyon pazarlamasını ele alan turizm literatüründe marka kişiliği kavramı yerine yaygın 

olarak destinasyon kişiliği kavramı kullanılmaktadır (Usakli ve Baloglu, 2011: 115). Destinasyonların 

turistlerin zihninde ayrıştırılabilir, özgün ve kendileri ile özdeşleştirebileceği özelliklere sahip olması, 

destinasyon kişiliği kavramı ile mümkün olabilmektedir. Destinasyon kişiliği ile ilgili en çok kabul 
gören tanım, Aaker'ın (1997) marka kişiliği tanımına bağlı kalınarak Ekinci ve Hosany (2006) tarafından 

yapılan ''bir destinasyonla özdeşleştirilen insani özellikler kümesi'' olarak ifade edilmiştir. Hosany vd. 

(2006), destinasyon kişiliğinin boyutlarını ortaya koyabilmek adına Aaker'ın (1997) marka kişiliği 
ölçeğini (BPS) kullanmıştır. Turizm destinasyonlarına uygun olmayan ifadeler çıkarılmış ve 27 ifade ile 

destinasyon kişiliği boyutları ortaya konulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre destinasyon kişiliğinin 

''samimiyet, heyecan ve eğlence'' boyutlarından oluştuğu belirlenmiştir (Hosany vd., 2006: 640). 

Destinasyon kişiliği, turistik amaca sahip pek çok şehir, bölge ve ülke tarafından 

oluşturulmaktadır. Herhangi bir markaya sahip olmayan destinasyonlar, ziyaretçiler tarafından kişiliğe 

sahip olmayan turistik bir kaynak veya eşya olarak görülmektedir (Aguilar vd., 2016: 211). Mevcut veya  

potansiyel ziyaretçilerin destinasyon kişiliğinin özelliklerini kavrayabilmesi ise destinasyon için önemli 
ve fayda sağlayıcıdır. Bu faydalardan ilki, güçlü ve pozitif kişilik özelliklerinin vurgulandığı tutundurma 

çalışmalarının gelecekteki ziyaretçilerin sayısını arttırmasıdır. İkinci fayda ise zayıf ancak pozitif kişilik 

özelliklerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ile mevcut müşterilerin algısı ve tatmininin yükseltilmesi, 

bu yol ile destinasyona dair ağızdan ağza pazarlamanın güçlendirilmesidir (Sahin ve Baloglu, 2011: 73). 

Destinasyon kişiliği ile ilgili çalışmalar giderek yaygınlaşmaktadır. Murphy vd. (2007), turistlerin 

kişisel benlikleri ve destinasyon markaları arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Turistlerin kişisel benlikleri 

ile ilgili algıları ile destinasyon kişilik özelliklerinin uyumlu olması halinde destinasyona yönelik 
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davranışın, ziyaret etme niyetinin ve tatminin etkilendiğini ortaya koyan çalışmada destinasyon olarak 

Queensland, Avustralya'da bulunan Whitsunday Adaları temel alınmıştır (Murphy vd., 2007). 

Baloğlu vd. (2014), Jamaika'nın destinasyon imajı ve destinasyon kişiliğinin tüketici davranışına 

etkisini araştırdıkları çalışmada destinasyon kişiliği boyutunda Aaker (1997) tarafından oluşturulan ve 

Hosany vd. (2006) tarafından geliştirilen marka kişiliği ölçeklerini baz almıştır. Baloglu vd. (2014), 
Jamaika'nın destinasyon kişiliği açısından heyecan verici kişilik özelliklerine sahip olduğunu 

belirlemiştir. 

George ve Anandkumar (2014), tropik adalar Barbados, Fiji, Seyşeller, Hawaii ve Mauritius'un 
destinasyon pazarlama organizasyonu websitelerinin algılanan online destinasyon kişiliği ile uyumunu 

araştırmıştır. İçerik analizi yöntemi ile websitelerine, anket yöntemi ile de adaları daha önce ziyaret 

etmiş potansiyel turistlere dair sonuçların elde edildiği ve kıyaslandığı çalışmada Barbados, Fiji, Hawaii 
ve Seyşeller turistler tarafından daha az samimi ve heyecan verici bulunmuştur. Mauritius'un 

destinasyon kişiliği özellikleri ise destinasyon ile ilgili websiteleri ile potansiyel turist algısının en 

uyumlu olduğu tropik ada olarak belirlenmiştir (George ve Anandkumar, 2014: 286). 

Sahin ve Baloglu (2011), farklı ülkelerden gelen turistlerin İstanbul'un destinasyon imajı ve kişilik 
özelliklerinin nasıl algılandığını araştırmıştır. Çalışma sonucunda turistlerin İstanbul'u dost canlısı, 

heyecan verici, eşsiz, güzel, tarihi, kültürel mirasa sahip, doğunun batıyla buluştuğu nokta, modern ama 

aynı zamanda eski olarak algıladığı belirlenmiştir (Sahin ve Baloglu, 2011). 

Papadimitriou vd. (2015), benzer bir çalışmayı Yunanistan'ın başkenti Atina'lı yerel turistlerin 

ülkenin üçüncü büyük kenti Patras ile ilgili destinasyon imajı ve kişiliğini araştırarak gerçekleştirmiştir. 

Araştırma sonuçları, dokunaklı bir düzene ve sembolik anlamlara sahip destinasyonların mevcut ve 

potansiyel turistler üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur (Papadimitriou vd., 2015). 

Türkmen ve Köroğlu (2017), çalışmalarında Türk turistlerin Yunanistan ve Türkiye ile ilgili 

algıladıkları destinasyon kişiliğini tespit edip kıyaslamayı amaçlamıştır. Hosany vd.'nin (2006) 

oluşturduğu destinasyon kişiliği ölçeğinin kullanıldığı çalışmada Türkiye ve Yunanistan samimiyet ve 
sertlik anlamında aynı çıkmıştır. İki ülkenin destinasyon kişiliğini en yüksek düzeyde açıklayan 

boyutlarda seçkinlik ortak özellik iken, yetkinlik boyutunda Türkiye'nin, heyecan boyutunda ise 

Yunanistan'ın destinasyon kişiliği özelliğinin öne çıktığı belirlenmiştir (Türkmen ve Köroğlu, 2017: 

423). 

3. Araştırma Metodolojisi 

3.1. Araştırmanın Evreni 

Araştırmanın örneklemi Bursa il merkezinde yaşayan ve Bandırma’ya en az bir kere ziyarette 
bulunmuş kişilerden oluşmaktadır. Anket verileri 2019 yılının Eylül ve Ekim aylarında toplanmıştır. 

Toplamda 235 anket analize uygun bulunmuştur. Veriler online olarak toplanmış ve kolayda örnekleme 

kullanılmıştır. 

3.2. Araştırmanın Soru Formu 

Araştırma için hazırlanan soru formu iki bölümden oluşmaktadır. Soru formunun ilk bölümünde 

destinasyon marka kişiliğini ölçmek için yanıt skalası 5’li likert tipinde hazırlanmış 27 ifade yer 
almaktadır. Soru formunun ikinci bölümünde ise cinsiyet, yaş ve eğitim olmak üzere katılımcıların 

demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Araştırmada Ekinci ve Hossany 

(2006) tarafından geliştirilen beş boyut ve yirmiyedi kişilik özelliğinden oluşan ölçek kullanılmıştır. 

3.3. Araştırmanın Bulguları 

Turizm potansiyeli oldukça fazla olan Bandırma için destinasyon marka kişiliği boyutlarının 

tespit edilmesi amacıyla yapılan çalışmanın bu bölümünde elde edilen verilerin analizlerine ve 

bulgularına yer verilmiştir. 
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Tablo 1. Demografik Özellikler 

Cinsiyet Frekans % Eğitim Frekans % 

Kadın 114 48.5% İlköğretim mezunu 7 3% 

Erkek 121 51.5% Lise mezunu 29 12.3% 

Toplam 235 100.0% Önlisans/Lisans mezunu 90 38.3% 

Yaş Frekans % Yüksek lisans mezunu 93 39.6% 

18-24 31 13.2% Doktora mezunu 16 6.8% 

25-34 128 54.5% Toplam 235 100.0% 

35-44 48 20.4%    

45-54 10 4.3%    

55 ve üzeri 18 7.7%    

Toplam 235 100.0%    

Tablo 1’de katılımcıların demografik özellikleri verilmiştir. Katılımcıların %51.5’i erkek, % 

48.5’i ise kadındır. Katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde % 38.3’ünün önlisans/lisans, 

%39.6’sının ise yüksek lisans mezunu olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaşlarına bakıldığında ise 

25-34 yaş aralığında %54.5 ile büyük yoğunluk olduğu gözlemlenmektedir. 

Tablo 2. Güvenilirlik Analizi 

Boyutlar Cronbach’s Alpha İfade Sayısı 

Samimiyet 0.79 7 

Heyecan 0.82 6 

Yetkinlik 0.82 5 

Seçkinlik 0.83 4 

Sertlik 0.65 5 

Araştırma ölçeğinde yer alan beş boyuta ait güvenilirlik analizi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda, samimiyet boyutunun Cronbach Alpha değeri 0.79, heyecan 
boyutunun Cronbach Alpha değeri 0,82, yetkinlik boyutunun Cronbach Alpha değeri 082, seçkinlik 

boyutunun Cronbach Alpha değeri 0.83 ve sertlik boyutunun Cronbach Alfa değeri 0.65 olarak elde 

edilmiştir. Elde edilen Cronbach Alfa değeri ölçeğin yüksek bir güvenilirliğe sahip olduğunu 

kanıtlamaktadır. 
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Tablo 3. Ankette Yer Alan İfadelerin Ortalamaları 

Boyutlar İfadeler Ortalama 

SAMİMİYET 

Aklıbaşında 3,50 

Aileodaklı 3,71 

Samimi 3,77 

Erdemli 3,42 

Özgün 3,40 

Neşeli 3,57 

Arkadaş canlısı 3,68 

HEYECAN 

Cesur 3,19 

Heyecanlı 3,18 

Canlı 3,27 

Yaratıcı 2,78 

Güncel 3,19 

Bağımsız 3,37 

YETKİNLİK 

Güvenilir 3,57 

Emniyetli 3,60 

Zeki 3,31 

Başarılı 3,21 

Kendinden_emin 3,36 

SEÇKİNLİK  

Üst_sınıf 2,63 

Çekici 2,98 

İyi_görünümlü 3,28 

Büyüleyici 2,73 

SERTLİK 
Mücadeleci 3,30 

Erkeksi 2,74 
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Batılı 3,45 

Sert 2,76 

Haşin 2,60 

Tablo 3’te beş boyutta yer alan toplam yirmiyedi ifadenin aritmetik ortalamaları verilmiştir. Tablo 

3 incelendiğinde katılımcıların Bandırma destinasyonunu aklıbaşında, aile odaklı, samimi, neşeli, 

arkadaş canlısı, güvenilir ve emniyetli bulduğu görülmektedir. 

Ölçekte yer alan ifadelerin, varsayılan faktörler altında toplanıp toplanmadıklarını test etmek için 

yapılan faktör analizi sonucunda elde edilen çıktılardan birisi olan KMO Bartlett's testi sonuçları aşağıda 

Tablo 4’te görüldüğü gibidir. 

Tablo 4. KMO ve Bartlett's Test Sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin Örnek Uygunluğu ,851 

Bartlett's Küresellik 

Testi 

Ki-Kare Yaklaşık 

Değeri 
1840,524 

  Serbestlik Derecesi 351 

  Anlamlılık ,000 

KMO; veri setinin faktör analizi yapmak için uygun olup olmadığıyla ilgili bir test olup; değerin 
1’e mümkün olduğunca yakın olması arzu edilmekte, değer 1’e ne kadar yakın bulunursa, veri setinin 

faktör analizi yapmak için o kadar iyi olduğu söylenebilir (Kalaycı, 2014: 322). KMO değerinin 

0.50’den fazla çıkması istenen bir durum olmakla birlikte, araştırmada KMO değeri 0.85 çıkmıştır.  

Bartlett's Küresellik Testi ise; veri setinin faktör analizi yapmak için uygun olup olmadığını 

ölçmeye yaramaktadır. Test sonucunun 0.05 düzeyinde anlamlı olması gerekmektedir. Araştırmada 

Bartlett's küresellik testinin 0.05 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Bu sonuç veri setinin faktör 

analizine uygun olduğunu göstermektedir. 

Tablo 5. Döndürülmüş Bileşen Matrisi 

  Faktör 

 1 2 3 4 5 6 

SAMİMİYET 

Aklıbaşında ,704      

Aileodaklı ,736      

Samimi ,552      

Erdemli ,762      

Özgün   ,791    

Neşeli  ,574     

Arkadaşça    ,660   

HEYECAN 

Cesur  ,715     

Heyecanlı  ,705     

Canlı  ,740     

Yaratıcı*  ,382 ,374    
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Güncel* ,506 ,468     

Bağımsız  ,515     

YETKİNLİK 

Güvenilir    ,856   

Emniyetli    ,833   

Zeki ,628      

Başarılı ,658      

Kendinden_emin ,570      

SEÇKİNLİK 

Üst_sınıf   ,297   ,603 

Çekici   ,524    

İyi_görünümlü   ,576    

Büyüleyici    ,721    

SERTLİK 

Mücadeleci ,546      

Erkeksi     ,690  

Batılı     ,895  

Sert     ,892  

Haşin      ,870 

Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına aşağıda Tablo 5'te yer verilmiştir. Döndürülmüş 

bileşen matrisi tablosuna bakıldığında toplamda 6 faktör oluştığu görülmektedir. Tablodan da görüldüğü 

üzere, her bir değişken belirli faktörler altında toplanmaktadır. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Faktör yükü 0.70 ve üstündeki değişkenler dikkate alındığında mevcut destinasyon kişiliği 
ölçeğinin samimiyet, heyecan, yetkinlik ve sertlik boyutlarının ayırt edildiği görülmektedir. Buna karşın 

seçkinlik boyutu güçlü faktör yüklerine sahip değildir. Varyans açıklama oranlarına göre ise 1.boyut 

olan samimiyet boyutunun yaklaşık %36 olduğu tespit edilmiştir. 

Destinasyon kişiliği oluşturmada hedef pazarda yer alan turistlerin yaşam tarzları, kişilik 

özellikleri ve destinasyondan beklentileri iyi araştırılmalı ve araştırma sonuçlarına göre stratejiler 

belirlenmelidir. Belirli amaçlar doğrultusunda oluşturulmuş zengin bir destinasyon kişiliği, 

destinasyonların iddialı bir marka haline dönüşmesi için oldukça önemlidir. Destinasyonlara amacına 
uygun kişilik boyutlarının kazandırılması, destinasyonların doğru konumlandırılmasına yardımcı 

olacaktır. Destinasyon yöneticileri tarafından yapılacak doğru konumlandırma ise destinasyonların 

rekabet gücüne olumlu katkı sağlayacaktır. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular Bandırma destinasyonu için oluşturulacak muhtemel 

bir konumlandırma stratejisi için girdi niteliğinde düşünülebilir. Ölçeğin ifadelerine verilen yanıtların 

ortalamaları dikkate alındığında, samimi, aile odaklı, arkadaş canlısı, emniyetli, neşeli ve güvenilir 
ifadelerinin ortalamaları 3,50’nin üzerindedir. Dolayısıyla, Bandırma destinasyonu için konumlandırma 

stratejisi oluşturulurken bu kişilik özelliklerinden yararlanılabilir. 
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Güney Marmara Bölgesinde Faaliyet Gösteren Tersanelerde Yaşanan İş Kazalarının Pareto 

Diyagramı Analizi ile Eğitim Önceliklerinin Belirlenerek Bölgesel Kalkınmadaki Rolünün 

Değerlendirilmesi 

İsmail KALKAN1, Gökhan TİMAÇ2, Murat ŞAHİN3  

 

             Özet  

İmalatın tüm alanlarında meydana gelen gelişmelere ve ilerlemelere karşın, insan faktörü 

çalışma hayatı içinde etkinliğini yoğun bir biçimde sürdürmektedir. Çalışma ortamı veya eğitimsizlikten 
kaynaklanan nedenlerle her yıl ülkemizde ve dünyada önemli sayıdaki çalışan iş gücü, iş kazası ve 

meslek hastalıklarına maruz kalarak sosyal travma ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. ILO’nun 

verilerine göre, gelişmekte olan ülkelerdeki iş kazaları ve meslek hastalıkları, gayrisafi yurtiçi hâsılanın 

%4’ü oranında ekonomik kayba yol açmaktadır.  

Bölgemizde faaliyet gösteren tersanelerde de çeşitli iş kazaları yaşanmış ve yaşanmaya devam 

etmektedir. Bu durum sosyoekonomik ve sosyopsikolojik pek çok kayıplara neden olduğu için; 

çalışmamızda Güney Marmara bölgesinde yer alan tersanelerde son 5 yılda meydana gelen iş kazalarının 
istatistiksel verileri derlenerek türlerine göre oranlanmasıyla, kaza pareto diyagramları çıkarılarak, 

çalışanlara verilmesi gereken öncelikli eğitim konularının belirlenmesi amaçlanmıştır.  Bu çalışma ile 

tersanelerdeki eğitim departmanlarının İSG konusundaki farkındalığını arttırıp, analiz sonuçlarına göre 
faaliyet planları ve risk analizlerini gözden geçirebilecekleri sürdürülebilir çevik uygulamalara zemin 

hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), Tersane, İş Kazası 

 

 

Evaluation of The Role of Occupational Accidents in South Marmara Regional Shipyards in The 

Regional Development by Determining the Priority of Education and Pareto Diagram 

 

Abstarct 

Despite the developments and developments in all areas of manufacturing, human factor 

continues to be effective in working life. Every year, due to work environment or lack of education, a 
significant number of workers in our country and in the world are exposed to work accidents, accidents 

and occupational diseases causing social trauma and economic losses. According to ILO data, work 

accidents and occupational diseases in developing countries cause economic loss of 4% of gross 

domestic product. 

Shipyards operating in our region have experienced and continue to experience various work 

accidents. Since this situation causes many socioeconomic and sociopsychological losses; In this study, 

it was aimed to determine the priority training subjects that should be given to the employees by 
compiling the statistical data of the occupational accidents occurring in the shipyards in the South 

Marmara region in the last 5 years and compiling them according to their types. With this study, it has 

been prepared the ground for sustainable agile practices in which the training departments in the 
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shipyards can raise their awareness on OHS and review the activity plans and risk analyzes according 

to the analysis results.  

Keywords: Occupational Health and Safety (OHS), Shipyard, Occupational Accident 

 

1. Giriş 

Çağımız insanı gündelik yaşamlarını sürdürebilmek için düzenli gelir elde etmek zorundadır. 
Şehirlerde yaşayan insanların önemli bir kesimi mülksüzleşme olarak adlandırılan işçileşme nedeniyle 

bu gelir gereksinimini çalışarak özellikle de bağımlı yani ücretli çalışarak karşılamak zorundadır. 

İnsanların yaşamlarını sürdürebilmek için çalışmak zorunda kalması, onların bir çalışma ortamı ve 
çalışma ilişkisi içinde yer almasına neden olmaktadır, lakin kurulan bu çalışma ilişkisi; çalışanın, 

sağlığını ve bedensel bütünlüğünü, çalışma koşullarından veya işin niteliğinden kaynaklanan tehlikelere 

açık hale getirmektedir. (Bulut, 2019:1) 

İş ortamında çalışanların karşılaşmış oldukları riskler ve geçirmiş oldukları iş kazlarının bir çoğu 
basit önlemlerle önlenebilecek durumdayken, çeşitli sebepten dolayı bu önlemler alınmamaktadır veya 

alınamamaktadır. (Taşkın, 2019:1) 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23. maddesinde “Herkesin kendi özgür seçimiyle 
belirlediği işyerinde, adil ve elverişli çalışma koşullarında çalışma hakkı vardır” denilmiştir ancak 

Uluslararası Çalışma Örgütü dünya genelinde yılda sayısı 2 milyonun üzerinde çalışanın işleri ile ilgili 

bir kaza veya hastalık sonucunda öldüğünü tahmin etmektedir ve yine ayrıca, Uluslararası Çalışma 

Örgütü’nün verilerine göre yalaşık her 15 saniyede bir, 160 kişi iş kazası geçirmektedir. 

<https://www.mmo.org.tr/viii-ulusal-isci-sagligi-ve-guvenligi-kongresi/genel-bilgiler> 17.11.2019 

İş kazası ülke ekonomisini olumsuz etkileye bir faktördür. Global ölçekte, çalışanların % 18'i 

geçirdikleri iş kazası sebebiyle en az dört gün işe devamsızlık yapmaktadırlar. Bu durum ülke 
ekonomisini de oldukça kötü etkilemektedir. Hem iş kazası neticesinde yaşanan maddi kayıplar, hem iş 

gücü kaybının oluşması ve hem de ülkenin iş kazaları konusundaki prestijinin olumsuz yönde 

etkilenmesi gibi negatif etkileri vardır. Bu durum gemi inşa sanayi için de istenmeyen bir durumdur. 
Yurt dışından gelecek olan yatırımcılar iş kazaları sebebiyle yatırım yapmaktan kaçınmakta veya 

yatırımlarını geri çekmektedirler. (Nam, 2019:20) 

Söz konusu bu etkilere ilaveten, geçici veya sürekli iş görmezlik, meslek hastalığı veya ölümlü iş 

kazası nedeniyle, hak sahiplerinin zararları öncelikli olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca 
karşılanmaktadır. Sosyal Güvenlik Sistemi içinde gerek sigortalının gerek hak sahiplerinin zararları 

giderilirken mali dengeler dikkate alınmaktadır. Bu sebeple Sosyal Güvenlik Kurumu, gerçek zararın 

ancak yasayla belirlenmiş bir kısmını karşılamaktadır. Sigortalı ise, Kurumca ödenmeyen bakiye 
zararların tazmini için işverene veya sorumluluğu bulunan üçüncü kişilere karşı dava açmak zorunda 

kalmaktadır. İşçinin bakiye zararının karşılanması için, işçi tarafından açılan davalarda, maddi zarar 

Yargıtay tarafından kabul edilen hesap yöntemi ile hesaplanmaktadır. Bu hesaba etki eden faktörler ise 

varsayımsal olarak belirlenen faktörlerdir. (Taşkın, 2019:2) 

İş kazalarının maliyetlendirilmesi 2 ana başlık altında değerlendirilmektedir;  

a- Görünür Maliyetler veya Direk Hesaplanan Maliyetler 

- Ambulans, ilk müdahale ve tedavi masrafları 
- Geçici veya sürekli iş göremezlik ödemeleri 

- Ölüm ödemeleri 

- İş kazası geçiren çalışan veya yakınlarına ödenen tazminatlar  

- Sigortaya ödenen tazminatlar (Yeğin, 2015:16) 

 

 

https://www.mmo.org.tr/viii-ulusal-isci-sagligi-ve-guvenligi-kongresi/genel-bilgiler
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b- Görüzmez Maliyetler veya Süreç İçerisinde Hesaplanan Maliyetler 

- Makine veya teçhizatların, prosesin, işyerinin ya da fabrikanın bir bölümünün tamamının veya 

bir kısmının kaybedilmesi 

- Makine, teçhizat yada prosesin kısmen yada tamamen zarar görmesi nedeniyle tamir yada yeni 

makine alımının neden olduğu maliyet 
- Hammaddde ve/veya ürünün zarar görmesi 

- Siparişin zamanında teslim edilememesi nedeniyle yaşanacak kayıplar veya zararlar 

- Kaza anında, olay mahalindeki işin durması nedeniyle zaman ve maliyet kaybı 
- Yeni işçi alımı ihtiyacı oluştuğunda, verilecek eğitim ve oryantasyon sürecinin getirdiği 

maliyetler 

- Yeni işçinin neden olduğu düşük verimin getirdiği maliyetler 
- Kaza nedeniyle ihtiyaç duyulacak fazla mesainin maliyeti 

- Kalifiye personelin çalışmaması nedeniyle oluşan kayıp iş gücü maliyeti 

- Oluşan moral bozukluğu nedeniyle diğer çalışanların performans kayıplarının oluşturduğu 

maliyet 
- Bürokratik işlemlerle ilgili harcanan zaman ve maddi kayıplar 

- Mahkeme süreci ve adli masraflar ile benzeri nedenler… <https://www.starlinesafety.com/is-

kazalari-ve-maliyet>, 17.11.2019 

A.B.D Utah İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Müdürü Jay W.  Bagley’in internette yayınlanan bir 
yazısında; bu eyaletteki iş yerlerinde 1993 yılında meydana gelen iş kazalarının 110 milyar $’dan fazla 

olduğu belirtilmekte, bu tutarın içinde hastalıklarla ve sakatlıklarla harcamaların yer almadığı, kazalar 

nedeniyle harcanan paraların firmaların karlılığını etkilediğinden, yapılan araştırma sonucu, geçen 

dört yıl içerisinde meydana gelen iş kazalarında %25 azalma görüldüğünü ifade edilmektedir. Aynı 
yazıda kazaların azalmasının nedenlerinin başında, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği programlarının 

faydalarına inanıp bu programların uygulanmasında kolaylık sağlamak üzere yönetimde yer alan en 

alttaki ustabaşı veya formenden proje yöneticisine kadar herkesin bu konuda eğitim almalarının 

geldiğini söylemektedir (ILO), 1986 

Bir diğer husus; üstel ve gamma dağılımının bir karışımı olan Pareto dağılımı ilk olarak İsviçreli 

ekonomist Vilfredo Pareto tarafından ifade edilmiştir. Vilfredo İsviçre’nin gelir dağılımını modellemek 
için Pareto dağılımını kullandı. O zamandan beri, Pareto dağılımı ağır kuyruklu dağılım modellemesinde 

yaygın olarak kullanılmıştır. Benzer yaklaşımla nüfus dağılımını, deprem büyüklüklerini, orman yangını 

alanlarını, petrol ve doğal gaz alanlarını modellemek içinde Pareto dağılımı kullanmaktadır. Pareto 

dağılımının birçok uygulamasına ekonomi, biyoloji ve fizik alanlarında rastlamak mümkündür. (Şahin, 

217:8) 

Bu bilgiler ışığında, mevcut çalışmamızda ülkemizde ki 203-2017 yılları arasında yaşanan iş kazalarının 

verileri incelenerek genel bir alt yapı oluşturulmuş ve 2014-2018 yılları arasında Güney Marmara 
bölgesinde yer alan bazı tersanelerin iş kazası verileri pareto diyagramı ile incelenerek kolay, anlaşılır 

veriler ortaya konulmuştur.  
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2- Türkiye ve Güney Marmara Bölgesindeki İş Kazalarına Ait İstatiksel Veriler 

Tablo 1. 5510 Sayılı kanunun 4-1/a maddesi kapsamında olan ve ülke genelinde iş kazası geçiren 

sigortalıların yıllara göre dağılım sayıları 

  

                    (SGK İstatistikleri, 2013 – 2017)  

 

Tablo 2. 5510 Sayılı kanunun 4-1/a maddesi kapsamında olan ve Güney Marmara bölgesinde iş 

kazası geçiren sigortalıların yıllara göre dağılım sayıları 

 

                     (SGK İstatistikleri, 2013 – 2017)  
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Yıl İş Kazsı Sayısı 

2013 191.389 

2014 221.366 

2015 241.547 

2016 286.068 

2017 359.653 

 

 

Yıl Yalova Balıkesir Bursa Çanakkale 

2013    616 2.186 14.368     843 

2014    929 2.392 16.133     852 

2015 1.229 2.575 17.801 1.1175 

2016 1.701 3.112 19.615 1.478 

2017 2.220 3.928 21.743 2.169 
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Tablo 3. 5510 Sayılı kanunun 4-1/a maddesi kapsamında olan ve ülke genelinde ölümlü iş kazası 

geçiren sigortalıların yıllara göre dağılım sayıları 

 

                  (SGK İstatistikleri, 2013 – 2017)  

 

Tablo 4. 5510 Sayılı kanunun 4-1/a maddesi kapsamında olan ve Güney Marmara Bölgesinde 

ölümlü iş kazası geçiren sigortalıların yıllara göre dağılım sayıları 

 

                  (SGK İstatistikleri, 2013 – 2017)  
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2013 1.360 

2014 1.626 

2015 1.252 

2016 1.405 

2017 1.633 

 

Yıl Yalova Balıkesir Bursa Çanakkale 

2013 2 12 44 9 

2014 7 17 47 8 

2015 3 19 61 7 

2016 6 12 66 11 

2017 7 28 73 14 
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Tablo 5.  5510 Sayılı kanunun 4-1/a maddesi kapsamında olan ve ülke genelinde meslek hastalığı 

geçiren sigortalıların yıllara göre dağılım sayıları 

 

                     (SGK İstatistikleri, 2013 – 2017)  

 

Tablo 6. 5510 Sayılı kanunun 4-1/a maddesi kapsamında olan ve Güney Marmara Bölgesinde 

meslek hastalığı geçiren sigortalıların yıllara göre dağılım sayıları 

 

                     (SGK İstatistikleri, 2013 – 2017)  
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2013 371 

2014 494 

2015 510 

2016 151 
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Yıl Yalova Balıkesir Bursa Çanakkale 

2013 0 1 3 0 

2014 0 3 1 5 

2015 1 1 1 4 

2016 1 2 5 5 

2017 6 5 6 5 
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Tablo 7. 5510 Sayılı kanunun 4-1/a maddesi kapsamında olan ve ülke genelinde geçici iş 

görmezlik geçiren sigortalıların yıllara göre dağılım sayıları 

 

                     (SGK İstatistikleri, 2013 – 2017)  

 

 

Tablo 8. 5510 Sayılı kanunun 4-1/a maddesi kapsamında olan ve Güney Marmara Bölgesinde 

geçici iş görmezlik geçiren sigortalıların yıllara göre dağılım sayıları 

 

                     (SGK İstatistikleri, 2013 – 2017)  
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Yıl 

Geçici İş 

Görmezlik Gün 

Sayıları 

2013 2.357.505 

2014 2.065.962 

2015 2.992.070 

2016 3.453.702 

2017 3.996.873 

 

Yıl Yalova Balıkesir Bursa Çanakkale 

2013   9.272 28.715 179.194 9.290 

2014   6.158 27.972 116.136 7.387 

2015 12.581 35.935 210.889 16.449 

2016 15.310 39.569 235.733 17.462 

2017 19.425 48.205 266.973 24.721 
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Tablo 9. 5510 Sayılı kanunun 4-1/a maddesi kapsamında olan ve Güney Marmara Bölgesinde, 

hastanelerde yatarak geçici iş görmezlik geçiren sigortalıların yıllara göre dağılım sayıları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     (SGK İstatistikleri, 2013 – 2017)  

3- Güney Marmara Bölgesindeki Tersanelerde Yaşanan İş Kazalarına Ait İstatiksel Veriler 

Tablo 10. son 5 yılda Güney Marmara bölgesinde ki tersanelerde yaşanan iş kazalarının kök 

nedenlerine göre %'lik dağılımı 

 

Yıl Yalova Balıkesir Bursa Çanakkale 

2013 483 1622 1544 388 

2014 208 2963 3187 176 

2015 517 1601 5780 867 

2016 458 1753 4610 614 

2017 687 2013 6012 943 
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Tablo 11. son 5 yılda Güney Marmara bölgesinde ki tersanelerde yaşanan iş kazalarının oluşma 

şekline göre %'lik dağılımı 

 

Tablo 12. son 5 yılda Güney Marmara bölgesinde ki tersanelerde yaşanan iş kazalarında 

yaralanan uzuv/organa göre %'lik dağılım 
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Tablo 13. Son 5 yılda Güney Marmara bölgesinde ki tersanelerde işe giriş süresine göre yaşanan 

iş kazalarının %'lik dağılımı  

 

Tablo 14. son 5 yılda Güney Marmara bölgesinde ki tersanelerde iş kazası geçirenlerin yaş 

aralıklarına göre %'lik dağılımı 
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Tablo15. son 5 yılda Güney Marmara bölgesinde ki tersanelerde iş kazası geçirilen günlerin 

%'lik dağılımı 

 

Tablo 16. son 5 yılda Güney Marmara bölgesinde ki tersanelerde iş kazası geçiren çalışanların 

çalışma statüsüne göre %'lik dağılımı 
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4- Sonuçlar ve Öneriler 

- Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda birçok yasal tedbirler alınmasına ve işletmelerin 

önemli bir kısmı bu yükümlülükleri İSG uzmanları, OSGB’ler ve eğitim departmanlarıyla vb. yerine 

getiriyor olmalarına rağmen Ülkemizde ve Bölgemizde ki iş kazalarında artış trendi devam etmektedir. 

- Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda birçok yasal tedbirler alınmasına ve işletmelerin 

önemli bir kısmı bu yükümlülükleri İSG uzmanları, OSGB’ler ve eğitim departmanlarıyla yerine 

getiriyor olmalarına rağmen Ülkemizdeki ve Bölgemizdeki meslek hastalıkları ve geçici iş görmezlik 

gün sayılarına ait artış trendi devam etmektedir. 

- Son 5 yılda Güney Marmara bölgesinde ki tersanelerde yaşanan iş kazalarının kök nedenlerine 

bakıldığında çok önemli bir kısmının kişi bazlı emniyetsiz hareketlerden kaynaklanmaktadır. 

- Son 5 yılda Güney Marmara bölgesinde ki tersanelerde yaşanan iş kazalarının görünür ve 

görüzmez maliyetleri, giydirilmiş asgari ücret üzerinden değerlendirilse dahi, bölgenin kalkınmasında 

olumsuz etki edecek değerler karşımıza çıkmaktadır. 

- Elde ettiğimiz verilere göre tersanede yaşanan iş kazalarının %47’lik gibi bir önemli bir kısmı 

işe girişten itibaren ilk 3 ay içinde gerçekleşmiştir. 

- Elde etiğimiz verilere göre tersanede yaşanan iş kazalarının %68’lik gibi bir önemli bir kısmını 

20-39 yaş aralığındaki çalışanlar geçirmiştir. 

- Elde ettiğimiz verilere göre tersanede yaşanan iş kazaların %87’lik gibi bir önemli bir kısmını 

taşeron firma çalışanları geçirmiştir. 

- Elde ettiğimiz verilere göre tersanede yaşanan iş kazaları içinde düşme, çapak sıçraması 

malzeme düşmesi ilk 3 sırayı almakta ve buna bağlı olarak da el, göz, ayak uzuvları en çok yaralanan 

uzuvlar olmaktadır. 

- Mevcut iş güvenliği uygulamaları ve eğitimlerine ilaveten; ilk 3 ayını doldurmamış, 20-39 yaş 

aralığında ki ve taşeron firma çalışanlarına yönelik ilave eğitim modülleri ve/veya kurları 

oluşturulmalıdır.  

- Oluşturulacak yeni eğitim modüllerinde ve/veya kurlarında Metal İşleme Sektörlerinde İş 

Sağlığı Güvenliği, Mekanik İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği, El Aletleriyle Yapılan Çalışmalarda İş 

Sağlığı Güvenliği, Taşıma&Yükleme ve İstiflemede İş Sağlığı ve Güvenliği, Yüksekte Çalışmalarda İş 

Sağlığı ve Güvenliği, Kaynak İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği vb. Konulara ağırlık verilmelidir. 

- Oluşturulacak yeni eğitim modüllerinde ve/veya kurlarında neden sonuç ilişkisi ön plana 

çıkarılmalıdır. 

- Tersanede yaşanan iş kazalarının günlere göre dağılımının homojen olduğu görülmüştür. 
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Abstract 
 

Boeing’s classic single-aisle Boeing 737 airliner began scheduled service in February, 1968. It 
has since been upgraded several times with new avionics and instrument panel displays, better wings 

with advanced winglets, and high-bypass fuel-efficient engines. The most recent upgrade of the 737 is 

called the MAX, which has been fitted with newer, more fuel-efficient and powerful engines. The 737 
MAX began scheduled airline service in May, 2017. From May 2017 to October 2018 several 

troubling incidents occurred where the MCAS actuated for no good reason and pilots treated this as a 

“runaway trim” situation and were able to recover control of the airplane.  
Then on October 29, 2018, a Boeing 737 MAX 8, Lion Air Flight 610, dived into the Java Sea, killing 

all 189 people aboard. Boeing and the FAA declared the plane was safe and asserted that pilot error 

caused the crash. Boeing promised that it was conducting a 6-month program to address every concern 

about the MAX, but 5 months later there was another MAX crash. On March 10, 2019, Ethiopia Air 
302 departed Addis Ababa for Nairobi, Kenya, and 6 minutes later, after a flight eerily similar to Lion 

Air 610, ETH 302 crashed 39 miles from the airport, killing all 157 people aboard. These events raise 

numerous questions, which include questions about the Boeing-Airbus duopolistic rivalry that may 
have had a hand in the tragic series of events. Data are analyzed and management theories are applied 

to assess the long-run impact on Boeing and the aviation industry generally to provide productive 

responses to these questions so that some good may hopefully come from the tragic loss of 346 lives. 
 

Keywords: Boeing 737 MAX, Airline Safety, Airline Crashes, FAA. 
 

Introduction 

Boeing’s classic single-aisle Boeing 737 airliner began scheduled service in February, 1968. It 

has since been upgraded several times with new avionics and instrument panel displays, better wings 

with advanced winglets, and high-bypass fuel-efficient engines. The most recent upgrade of the 737 is 
called the MAX, which has been fitted with newer, more fuel-efficient and powerful engines. The new 

engines on the MAX are larger in diameter than the old ones, making it necessary to mount them further 

forward and higher on the wings. This moves the plane’s center of gravity forward, giving it a tendency 
to go “nose-high” in certain flight configurations. Rather than doing a time-consuming and expensive 

redesign, Boeing decided on a software “fix” to counteract this dangerous trait. The Maneuvering 

Characteristics Adjustment System (MCAS) was designed to push the nose down without pilot input 

when an unsafe nose-high attitude was detected. The MCAS took its input from a small vane outside 
the fuselage called the Angle-of-Attack (AOA) sensor. In spite of the fact that these sensors are 

notoriously unreliable and inaccurate, the original MCAS design took its input from only one AOA 
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sensor, even though the airplane has 2 such sensors, one on each side of the fuselage. The 737 MAX 
began scheduled airline service in May, 2017. From May 2017 to October 2018 several troubling 

incidents occurred where the MCAS actuated for no good reason and pilots treated this as a “runaway 

trim” situation and were able to recover control of the airplane. Though these incidents should have 

raised major alarm bells, they were minimized or ignored. And apparently there was no good way for 
information about these incidents to get to the Federal Aviation Administration (FAA), which, in its role 

as regulator of air traffic safety in the United States, should have been the first to know about them.  

Then on October 29, 2018, a Boeing 737 MAX 8, Lion Air Flight 610, departed from Jakarta 
on a one-hour flight to Pangkal Pinang. Twelve minutes into the flight, after the plane’s nose had pitched 

up and down more than 20 times, it dived into the Java Sea, killing all 189 people aboard. Boeing and 

the FAA declared the plane was safe and asserted that pilot error caused the crash. Boeing promised that 
it was conducting a 6-month program to address every concern about the MAX, but 5 months later there 

was another MAX crash. On March 10, 2019, Ethiopia Air 302 departed Addis Ababa for Nairobi, 

Kenya, and 6 minutes later, after a flight eerily similar to Lion Air 610, ETH 302 crashed 39 miles from 

the airport, killing all 157 people aboard. In the United States, Boeing and the FAA dug in their heels, 
refusing to ground the MAX. Three days later, after immense pressure from aviation safety authorities 

all over the world, the FAA reversed itself.  

These events raise numerous questions, which include questions about the Boeing-Airbus 
duopolistic rivalry that may have had a hand in the tragic series of events. In addition to the effects of 

duopoly, issues addressed herein include regulatory capture, corporate social responsibility, stock 

market response to companies in crisis, leadership styles at Boeing and the FAA, controversy over the 

appropriate amount of airliner automation, the need to pay more attention to the human-machine 
interaction in highly automated aircraft, the necessity for improved inter- and intra-company 

communications, the need to more clearly define the FAA’s regulatory modus operandi, the best ways 

to assess risk in the design of sensitive and highly complex machines such as airliners, the need for 
unimpeded channels of communication where airline safety may be compromised, and how these issues 

will affect Boeing, the airliner manufacturing and airline transport industries, and aviation safety in the 

future.  Data are analyzed and management theories are applied to assess the long-run impact on Boeing 
and industry generally to provide productive responses to these questions so that some good may result 

from the tragic loss of 346 lives. 

Background 

In 1915 William Boeing, a timber entrepreneur, bought a seaplane made by Glenn L. Martin. 
When the plane was damaged in an accident, Boeing tried to repair it himself, but eventually decided to 

make a new plane. In 1916 Boeing founded the Pacific Airplane Company, which has since become the 

Boeing Airplane Company and is simply known today as the Boeing Company.  Boeing is a leading 
aerospace manufacturer, producing commercial airliners, military aircraft, missiles, and space and 

communications services. Its products best known by the general public are its narrow-body and wide-

body airliners. Its largest-selling plane is the narrow-body, or single-aisle, Boeing 737, of which there 
are 10,000 in service at this writing. The 737 entered commercial service in February, 1968, and has 

been upgraded and updated several times since with newer, more powerful engines, improved wings 

with winglets, and upgraded avionics. It is the “workhorse” of the global airliner fleet in the short- to 

medium-haul air route market, and a Boeing 737 lands somewhere in the world every 2 seconds.  

By the early 2000’s, Boeing’s U.S. rivals in the single-aisle airliner market had either abandoned 

the airliner manufacturing business or merged with other manufacturers. The last remaining U.S. rival 

of Boeing, McDonnell-Douglas, merged with Boeing in 1997. By then, however, Airbus SE, was 
gaining share in the single-aisle airliner market with its A300 line. The Airbus A320 began to compete 

effectively with the Boeing 737 for a substantial share of the market. By 2010, Boeing and Airbus were 

a global duopoly in airliner manufacturing, sharing 88% of the market. This duopolistic rivalry was 

apparent in December, 2010 when Airbus launched its re-engined A320, which is called the A320neo 
(new engine option). Until Airbus launched the A320neo, Boeing had been considering creating a brand-
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new product to replace the aging 737, but decided instead to re-engine the current 737 to create the 737 
MAX. It’s likely that Boeing was still smarting from spending 8 years and $32 billion to create its new 

wide-body (double-aisle) Boeing 787 Dreamliner. Boeing needs to sell 1100 Dreamliners just to break 

even on this model, but had delivered only 906 by November, 2019.  

The process of re-engining the 737 was more complicated than previous upgrades, as the new 
high-bypass engines are considerably larger in diameter than on previous models. This meant the 

engines had to be mounted further forward, and higher under the wing to maintain the necessary ground 

clearance. This brought the plane’s center of gravity forward, and gave it a tendency to assume a “nose-
high” pitch in certain flight configurations. So, Boeing decided to take the less-expensive, less time-

consuming route by adding a software “fix.” The added software, called Maneuvering Characteristics 

Augmentation System (MCAS) was designed to sense when the plane was in a dangerously high “nose-
up” attitude and to respond by pushing the nose down without pilot input. As noted above, its input 

comes from a small vane on the side of the fuselage, the Angle of Attack (AoA) sensor.  

Two Crashes 

After the 737 MAX began scheduled airline service in May, 2017, there were several troubling 
incidents that occurred between May, 2017 and October, 2018 where the MCAS actuated unexpectedly. 

Fortunately, pilots recognized and treated this as a “runaway trim” situation and were able to recover 

control of the airplane. Though these incidents should have raised major alarm bells, it appears they 
were minimized or ignored. And apparently there was no clear and well-recognized way for information 

about these incidents to get to the Federal Aviation Administration (FAA). This is an important link in 

the chain of events that took the 737 MAX from being Boeing’s newest and best product to the twin 

unthinkable tragedies of October 29, 2018 and March 10, 2019. 

 

On October 29, 2018, a Boeing 737 MAX 8, Lion Air Flight 610, departed from Jakarta on a one-hour 

flight to Pangkal Pinang. Twelve minutes into the flight, after the plane’s nose had pitched up and down 
more than 20 times, it dived into the Java Sea, killing all 189 people aboard. Boeing and the FAA 

declared the plane was safe and asserted that pilot error caused the crash. Boeing promised that it was 

conducting a 6-month program to address every concern about the MAX, but 5 months later there was 
another MAX crash. On March 10, 2019, Ethiopia Air 302 departed Addis Ababa for Nairobi, Kenya, 

and 6 minutes later, after a flight eerily similar to Lion Air 610, ETH 302 crashed 39 miles from the 

airport, killing all 157 people aboard. In the United States, Boeing and the FAA dug in their heels, 

refusing to ground the MAX. Finally, on March 13, after immense pressure from aviation safety 

authorities all over the world, the FAA reversed itself.  

Duopoly 

A duopoly is a special form of oligopoly, an industry with only two firms selling the same or 
similar product or service. Boeing and Airbus are the only two firms currently manufacturing Middle-

of-the-Market (MOTM) or so-called single-aisle large airliners. They jointly dominate the market with 

a combined 88% market share. The theory of duopoly portrays both firms is duopoly as “effectively 
competitive” with an intense interdependence that keeps prices low, theoretically at or near marginal 

cost. In practice, Boeing and Airbus sell their products at 45-55% off list price, depending on the buyer 

and the quantity ordered. Their position as duopolists also drives them to constantly innovate to maintain 

and/or gain market share from each other. There is an incentive to differentiate their products enough to 
gain share, but not so much as to incur a large amount of time and expense in this race to gain, or at least 

maintain, market share. Anecdotally it appears that the duopolistic rivalry between Boeing and Airbus 

was at the root of Boeing’s rush to get the 737 MAX to market before losing substantial market share to 

the A320neo. 

Regulatory Capture 

“Regulatory capture” refers to the phenomenon of regulated firms and/or industries taking 
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control of the government agencies that are tasked with regulating them. Many instances of regulatory 
capture could be cited – the pharmaceutical industry allegedly controlling the Food and Drug 

Administration, large agribusiness firms controlling the United States Department of Agriculture, 

commodities trading firms controlling the U.S. Commodity Futures Trading Commission, media 

conglomerates taking over the Federal Communications Commission, and the railroad industry 
controlling the Interstate Commerce Commission. When the Federal Aviation Administration did not 

ground the Boeing 737 MAX after the October 29, 2018 crash of Lion Air Flight 610 and then stubbornly 

refused for 3 days to ground the MAX after the March 10, 2019 crash of Ethiopia Air 302, this looked 

suspiciously like regulatory capture of the FAA by Boeing. 

Corporate Socıal Responsıbılıty 

The situation with the 737 MAX crashes and subsequent grounding has rekindled the old 
argument about to whom a corporation is ultimately responsible. Is it just the shareholders, or should it 

include anyone who could be considered a “stakeholder”? 

Much discussion about stakeholders has occurred in 2019. In August, 2019 the Business 

Roundtable created some controversy by asserting that, instead the traditional goal of maximizing 
shareholder value, corporations should work toward the benefit of all their stakeholders, which were 

identified as customers, employees, suppliers, communities, and shareholders. It remains to be seen if 

this is mere posturing so as to be seen as more benevolent, or if this is a significant future trend.  

Clearly, a passenger on a Boeing airliner is a stakeholder in the most profound sense of the 

word.  Boeing may be able to rub some legal liability off on its direct customers, the airlines, but it 

ultimately must deal with the concept of airline passengers as its stakeholders. 

Stock Market’s Gentle Response 

The stock market has been surprisingly gentle with Boeing. It is one of the 30 firms in the Dow 

Jones Industrial Average, so movements in its share price directly affect the average. In a listing of Dow 

stocks by market capitalization, Boeing is 16th on the list with a market cap of $200 billion. Boeing is 
the largest U.S. exporter by dollar value. Boeing’s market cap just before the October 2018 MAX crash 

was $224 billion. In November 2019 it was $200 billion, a decline of about 11%. With its flagship 

product, the Boeing 737 MAX, having been grounded for 10 months with no MAX deliveries during 
that time, with lawsuits flying from victims’ families, airlines losing revenue due to the grounding, 

airline pilots and flight attendants unions losing compensation due to canceled flights, and remaining 

uncertainty about when it will fly again and when MAX deliveries will resume, an 11% hit seems very 

light indeed. 

The same goes for Boeing’s share price. It reached an all-time high of $441 on March 1, 2019, 

just days before the second MAX crash, and by Dec. 18, 2019 had fallen 25% to $331. The March 2019 

all-time high probably reflects market sentiment that, in spite of the October 2018 MAX crash, Boeing 
was on the verge of successfully repairing the MAX and could keep it flying and continue deliveries on 

schedule. Again, a 25% hit in BA shares is mild relative to the possibility that Boeing could permanently 

lose its lead in the narrow-body airliner manufacturing market due to its troubles with the 737 MAX. 

Leadershıp At Boeing 

From its founding, Boeing had strongly emphasized superior engineering and an unrelenting 

focus on product safety. News reports filed since the grounding of the MAX appear to indicate that 

Boeing had drifted from this tradition, perhaps due to competitive pressures from Airbus unlike any it 
had ever faced. Diane Vaughan, a sociologist at Columbia University, did considerable research 

concerning NASA’s January, 1986 decision to launch the space shuttle Challenger against the advice of 

Morton Thiokol, maker of the solid rocket boosters. Morton advised that the temperature on launch day 
was 30 degrees below the safe level for performance of the O-rings on the SRB’s. Based on this incident, 

Vaughan coined a term for a type of organizational drift she calls “normalization of deviance” (Vaughan 

2016).  This is a gradual process where organizations eventually begin to accept practices or standards 
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that at one time were deemed unacceptable. More study is needed on this point, but the way in which 
Boeing handled the re-engining of the 737 MAX appears to be another example of normalization of 

deviance. 

Boeing leadership has not responded to the MAX crisis as aggressively as might have been 

expected. Denis Muilenburg had been President, CEO, and Board Chairman of Boeing in March 2016, 
and was removed as Board Chairmen on October 11, 2019. However, he was allowed to continue as 

President and CEO. Many observers believe this to be a very tame response to Boeing’s troubles, 

amounting to a mere “slap on the wrist.” The company’s statement that Muilenburg was allowed to 
remain as CEO so he could focus on dealing with the 737 MAX crisis is, in the authors’ opinion, an 

implausible and totally inadequate response.   

Leadership at The Federal Aviation Administration 

Until March 10, 2019, the U.S. Federal Aviation Administration (FAA) enjoyed a reputation as 

the premiere air safety regulatory agency in the world. Since the second MAX crash, many doubts have 

been raised about the FAA’s leadership in air traffic safety and its relationship with Boeing.  

Having been burned by the FAA’s loss of prestige and leadership in global aviation safety, 
Acting Director Daniel Elwell has taken a very risk-averse stance towards re-certifying the MAX. While 

his public statements have defended the FAA and the process of originally certifying the MAX, he has 

made it clear that that agency will not allow itself to be rushed in the re-certification process. 

Appropriate Levels of Automation in the Cockpit 

The MCAS malfunction as it brought down 2 airliners which were supposed to be Boeing’s 

newest, best, safest product ever, has raised needed questions about the interface between human and 

machine in the cockpit (Jenkins 2019). In designing the MCAS, Boeing’s engineers apparently assumed 
that any malfunction of this software would be quickly and easily diagnosed as similar to a “runaway 

trim” situation, which every reasonably well-trained 737 pilot knows how to deal with. In addition, 

beginning with the earliest upgrades of the 737, automation has been added “willy-nilly,” or here and 
there, with seemingly little thought given to prioritizing the software to help pilots quickly and easily 

determine whatever malfunction is happening and then take the appropriate action in a timely way. 

Unfortunately this was not the case in the series of warnings received by the crews of the two doomed 
airliners. Instead, there were warning lights, horns, synthesized voices yelling “Pull up! Pull up!,” a loud 

clacking sound warning of overspeed, and a “stick-shaker” causing the control yoke to shake rather 

sharply from left to right. Although the National Transportation Safety Board (NTSB) reports on the 

two crashes have not been issued as of this writing, it is very likely that NTSB will include 
recommendations concerning software to help pilots organize and prioritize a cascade of warnings such 

as those that probably overwhelmed the crews of the two planes that crashed. 

Assessment of Risk 

Another unresolved issue brought to light by this tragedy is the assessment of risk in the design 

of high-tech products and processes, especially products such as airliners where public safety is put at 

risk by defective design. One of the lessons to be learned from the 737 MAX situation is that risk 
assessment techniques and protocols must be constantly re-evaluated and re-checked to ensure that 

safety hasn’t been compromised in any way. The difficult part of this is that any added hardware or other 

physical device reduces the aircraft’s payload. Therefore, every pound added by, for example, beefed-

up fuselage door latches, reduces the profitability of the airplane permanently. So, even in the simple 
case of fuselage door latch design, tradeoffs between minute amounts of added safety and airliner 

profitability and marketability must be carefully considered.  

Intra-Firm Communications 

The many issues that came to light after the MAX was grounded include a troubling tendency 

for Boeing engineers and test pilots to not feel free to express their doubts about the safety and proper 

functioning of the hardware and software. Boeing and other companies that make products and services 
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that directly put the public at risk must find ways to make key personnel feel free to express misgivings 

without fear of retaliation. 

The Future Of Boeing And Commercial Aviation Safety 

Boeing has survived crises similar to the MAX before, and will probably get the MAX re-

certified as safe to fly and eventually return to profitability. In 1991 and 1994 two 737’s mysteriously 
crashed before it was determined that a hydraulic Power Control Unit (PCU) in the tail of those planes 

malfunctioned, causing reversal of rudder control with disastrous consequences. So, in that sense, 

Boeing has survived a similar crisis. 

Boeing recently announced a “temporary suspension” of 737 MAX production, as it has about 

400 finished aircraft parked and waiting for final “make-ready” delivery to its airline customers. One 

can only hope that all the questions raised above can be answered in a way that makes airline travel even 

safer. The irreparable loss of 346 lives in Lion Air 610 and Ethiopia Air 302 demands nothing less.  
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Abstract 

This study aims to investigate the role of inflation in unemployment-economic growth relations 

in BRICS countries (Brazil, Russia, India, China and South Africa) for the period 1995-2018. In order 
to investigate the role of inflation in this relationship, Panel Smooth Transition Regression analysis 

(PSTR) was used.  According to findings, the estimated inflation threshold level is 9.02%.  When 

inflation rate is below the threshold, an increase in economic growth leads to a decrease in 
unemployment rates in BRICS countries while inflation rate is above the threshold, it leads to a lesser 

decrease in unemployment rates. This results show that ensuring high economic growth with low 
unemployment rate depends on price stability in the long term. 

Keywords: Panel Smooth Transition Regression, inflation threshold, economic growth, unemployment 

JEL Codes: O11, E31  

 

1. Introduction 

Increasing the production, ensuring the full employment and securing the price stability are the 
primary goals of policy makers. However, finding a clear answer for the question of “Could policy 

makers guarantee price stability by ensuring both reducing unemployment rate and reaching full 

employment rate?” is not so easy. Therefore, debates claiming these two objectives are contradicting 
each other have been omnipresent at both academic and political floras. At the core of these debates 

which is known as the discrepancy of economic goals, lies the argument that unemployment rates are 

the main cost of the policies that are being applied in order to reducing the inflation rate. Similarly, 

debates arguing that policies aimed to ensuring full employment by decreasing the unemployment rate 
are in fact causing more inflation in countries. Recently, these debates have gained a different dimension 

by arguing that while contradictions among these macroeconomic objectives emerges more evidently in 

short term, they begin to moderate in the long term. The most evident example of this hypothesis can be 
observed in the Phillips Curve analyses, developed by Phillips (1958) who asserts the negative 

relationship between the unemployment rate and the inflation rate. Phillips Curve analyses claim that 

increase in inflation rate causes decrease in unemployment rate and vice a versa. However, recent studies 
indicate that inflation-unemployment relationship does not have such a sharp outlook in the long term. 

One of the main criticisms that is brought upon to the Phillips Curve is that it does not include the 

expectations of the economic decision makers. 

Studies that are being carried out with regard to these criticisms show that expectations of the 
economic decision makers are an important factor on the relationship of inflation-growth-

unemployment. In relation with the change of the forward looking expectations of economic circles, 

growth’s contribution to increase of employment and decrease of unemployment changes as well. 

The need of not regarding unemployment as a growth problem has become obvious when inability 

of sufficient employment creation and decrease of unemployment rate even during the recent stable 

growth process of Turkey is taken into account. In contrast with the prevalent view, which argues that 

                                                             
1Assoc. Prof. Dr., University of Saint Thomas, Texas, USA, mofield@stthom.edu  

2 Assoc. Prof. Dr., Bandırma Onyedi Eylül University, Balıkesir, Turkey, caydin@bandirma.edu.tr 



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 
 

499 
 

economic growth increases employment and contributes, to decrease of unemployment, late empirical 

studies questions the relationship between the two variables. 

Applied researches that examining the validity of unemployment-growth relationship are based 

on the assumption that the relationship is a linear one. However, economic variables might bear a non-

linear character both in their own conducts and in relation among themselves. Such and asymmetry is 
of non-linear character and is out of the reach of linear models. Therefore, in unemployment-economic 

growth, non-linear model must be applied when studying the time dependent changes and mutual 

interactions. 

This study aims to reveal whether inflation has determining effect on growth-

employment/unemployment during 1995-2018 years at BRICS countries. To this end, growth-

unemployment interaction and if there is a threshold for inflation in this relation will be researched. In 

the final stage, consistence of empirical findings to current literature will be evaluated. 

2. Model 

The Okun’s Law has been used as a proper theoretical background in clarifying the relationship 

between economic growth and unemployment. Recognizably, the connection between unemployment 

rate and losses in a country's production can be expressed in distinctive approaches as declared by Okun 
(Knotek, 2007: 75).  In addition, the one of those approaches is the gap version that explains this 

connection. The gap version function is stated below  in Equation (1) as: 

 

 𝑈𝑡 − 𝑈𝑡−1 = 𝛽0 + 𝛽1(𝐺𝐷𝑃𝑡 − 𝐺𝐷𝑃𝑡−1) + 𝑒𝑡                                                                         (1) 

Equation (1) can be expresses as in Equation (2) when some arrangements are done: 

 

∆𝑈𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1∆𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝑒𝑡                                                                                                       (2) 

In equation (2), as ∆ is a gap operator, 𝑈𝑡  and 𝐺𝐷𝑃𝑡 are unemployment rate at t time and GDP at 

t time respectively. 𝑒𝑡 represents the error term including the white noise. 

The Okun’s Law, not named as an experimental orderliness but a law, can be used as a method in 
converting the GDP growth rate to the increment in unemployment rate (Barışık ve diğ. 2010). This law 

supplies a meaningful transformation from economic growth to unemployment while not giving certain 

results but approximate results (Dornbusch ve Fischer, 1998:19). 

3. Metodology 

In this study, the inflation role in the nonlinear link between growth in GDP and unemployment 

rate was analyzed by using panel data analysis in BRICS countries. Panel Smooth Transition Regression 

Model has been improved by Gonzalez, Terasvirta and van Dijk (2005) was used to analyze this 

relationship. Tworegime constant PSTR model was evaluated for the model which is illustrated in 

Equation (3): 

 

𝑑𝑈𝑖,𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝛽0𝑑𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽1𝑑𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡 ∗ 𝑔(𝑞𝑖,𝑡; 𝛾, 𝜃) + 𝜀𝑖,𝑡                                                       (3) 

 

In equation (3), the dU term expresses the increase rate of unemployment; the dGDP term shows 

the GDP growth rate; ε explains the error term; t = 1, 2, …, T indicates the time and i=1, 2, 3, … , N 

indicates the regions. 𝜇𝑖 and qi express the constant effects belonging to regions and threshold variable 

respectively. In the equation (3), 𝑔(𝑞𝑖,𝑡; 𝛾, 𝜃) is used as a transition function.  
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4. Data Set And Empirical Results 

4.1. Data Set 

This paper investigates the role of inflation in the non-linear relationship between unemployment 
and economic growth in BRICS countries with the period over 1995-2018 by using PSTR model. In the 

model, the increase rate of unemployment (dU) is identified as a dependent variable; growth rate of GDP 

(dGDP) is identified as a independent variable. Additionally, the inflation rate term (π) ranks as a 

threshold variable in the non-linear relationship between unemployment rate and economic growth. The 
data of variables that used in the study is obtained from database of World Bank and International 
Monetary Fund (IMF). 

4.2.  Empirical Results 

In this study, firstly cross sectional dependence for series was examined and it was determined 
that cross sectional dependence was at series and model. In the next stage, Moon and Peron (2004) 

second generation unit root test was examined. According to findings, the null hypothesis is being 

rejected and this indicates that series are stationary at level values (I(0)). 

Following stage after establishing that variables in the model are stationary at their level values 

is testing linear model against nonlinear model. In this vein, in order to testing linearity and determining 

transition function Wald, Fisher and LRT Test statistics were calculated. According to test results, null 

hypothesis is being rejected at the 1% significance level. Therefore, the hypothesis arguing that model 
involves at least one nonlinear threshold effect was accepted and it was concluded that application of 

linear model when analyzing GDP growth rate’s effect on unemployment rate’s increase velocity is not 

suitable. Next stage in study is to determine the regime number. In an effort to determine suitable regime 
number Wald, Fisher and LRT tests were repeated. According to findings, it was determined that model 

includes one threshold level and can be estimated with two regime PSTR model. Finally, Equation (3) 

is estimated with two-regime PSTR model and results were shown on the Table 1.  

Table 1. PSTR Model’s Estimated Results  

 π (Threshold variable) Model 

dGDP1 2.622*** 

 (0.824) 

dGDP2 0.881*** 

 (0.238) 

Location parameter, 𝜃 9.020 

Slope parameter, 𝛾 5.284 
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Standard errors in parentheses are corrected for 

heteroscedasticity. ***,** and * indicates 

significance at 1%, 5% and 10% levels, respectively. 

As it is stated on the Table 1, location parameter is quite small (5.284). This small location 
parameter indicates that in unemployment-economic growth relations, the transition is not sharp but 

rather smooth. As it is shown on the Table 1, threshold value regarding inflation rate is 9.02%. Besides, 

in the first regime below the inflation rate threshold value, GDP’s estimated coefficient (𝛽0) is 

statistically significant at the 1% significance level and negative (-2.622). In the second regime where 

inflation rate is above threshold value, coefficient that represented as sum of  𝛽0 and 𝛽1 statistically 

significant and still negative (-1.741). In other words, it is estimated that when the inflation rate is below 

9.02%, economic growth rate would decrease the unemployment while inflation rate above 9.02% 
economic growth rate would decrease the unemployment but the pace of this decrease would be 
diminished. 

5. Conclusion 

This study aims to reveal whether inflation has determining effect on growth-

employment/unemployment during 1995-2018 years at BRICS countries. In order to determine the role 

of inflation in unemployment-economic growth relations, firstly it was examined cross sectional 
dependence among series. Then stationary of these series was researched. Following stationary tests, it 

was revealed whether series are linear and it was decided that there is a threshold for inflation rate as a 

result of testing which is implemented with PSTR model. Furthermore, a PTSR model was constituted 
and model was estimated to that end. Threshold value for inflation rate was found as % 9.02. Economic 

growth’s relation with unemployment is affected by its calculated threshold value whether it is below 

or over the inflation rate. If inflation rate is below the threshold value, in other words when price stability 

is ensured, negatively and statistically significant growth-unemployment relationship becomes 
statistically significant, negative and weak relationship when the inflation is over the threshold value. 

Finding to this end, necessity of keeping inflation below the threshold value would be useful for 

politicians in order to ensure high economic growth and low unemployment rate simultaneously. 
Therefore, as far as economic objectives concerned, it is thought that full employment goal would not 

contradict with price stability goal and ensuring and preserving the price stability would contribute to 

the decreasing of unemployment rate by constituting a suitable environment for growth and employment 

in the long -run. 
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Abstract 

On 30 March 2015, the National Tax and Customs Authority, Hungary carried out an inspection 

in the vicinity of Nagylak, near the border with Romania, on a coupled combination of vehicles with a 

maximum laden weight of more than 12 tonnes, registered in Turkey and operated by Istanbul Lojistik. 

That company held a Hungarian-Turkish transit licence for the heavy goods vehicle concerned, which 
it was using to transport textiles from Turkey to Germany via Hungary as State of transit. The transit 

licence contained all the information required under the Hungarian rules but the revenue stamp for the 

amount of motor vehicle tax required, which showed that that tax had been paid, had not been affixed 
to the licence. The Hungarian National Tax and Customs Authority declared that Istanbul Lojistik had 

not complied with its obligation to pay tax under the Law on Motor Vehicle Tax and, therefore, its transit 

licence was not valid. That authority required Istanbul Lojistik to pay the tax and a tax penalty, against 
which the Turkish company appealed. The Administrative and Labour Court, of Szeged, Hungary asked 

the European Court of Justice of the EU, if the Hungarian tax on motor vehicles is incompatible with 

the Article 4 of Decision No 1/95 of the EC-Turkey Association Council of 22 December 1995. The 

research presents the economic, political and legal background of the Judgment in Case C-65/16, and 
shows the challenges facing a non-member state in a formal customs arrangement with the EU, which 

could even affect the Post-Brexit UK, as well. 

Keywords: Motor Vehicle Tax; Court of Justice of the EU, economic background; customs arrangement. 

 

1. Introductin and Preliminary facts 

Istanbul Lojistik is a Limited Liability Company registered in Turkey which carries goods by road 

from Turkey to various Member States, primarily to Germany, on behalf of undertakings established in 
Turkey and the European Union. On 30 March 2015, the Nemzeti Adó- és Vámhivatal (National Tax 

and Customs Authority, Hungary) carried out an inspection in the vicinity of Nagylak (Hungary), near 

the border with Romania, on a coupled combination of vehicles with a maximum laden weight of more 

than 12 tonnes, registered in Turkey and operated by Istanbul Lojistik.  
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Customs at Nagylak, Hungary1 

Istanbul Lojistic held a Hungarian-Turkish transit licence for the heavy goods vehicle concerned, 
which it was using to transport textiles from Turkey to Germany via Hungary as state of transit. The 

transit licence contained all the information required under the Hungarian rules but the revenue stamp 

for the amount of motor vehicle tax required, which showed that that tax had been paid, had not been 

affixed to the licence. 

By administrative decisions of 31 March 2015, adopted after that inspection, the national tax and 

customs authority declared that Istanbul Lojistik had not complied with its obligation to pay tax under 

the Law on Motor Vehicle Tax and, therefore, its transit licence was not valid. That authority required 
Istanbul Lojistik to pay the sum of HUF 60000 (approximately EUR 200) in respect of that tax, together 

with a tax penalty of HUF 300000 (approximately EUR 1000) and an administrative fine in the same 

amount, amounting to a total of HUF 660000 (approximately EUR 2200). Istanbul Lojistik brought an 
administrative appeal against those decisions before the second-instance tax authority, which, by 

decisions of 13 May 2015, upheld them. 

The company then brought an action before the Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

(Administrative and Labour Court, Szeged, Hungary) against the decisions of the second-instance tax 

authority. 

                                                             
1 webplace: 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm4IOG8_rlAhWOPFAKHTmT
D4YQMwitAShcMFw&url=http%3A%2F%2Fwww.autoszektor.hu%2Fhu%2Fcontent%2Froman-miniszterelnok-
hatarellenorzes-miatti-varakozasi-ido-leroviditeset-szorgalmazta&psig=AOvVaw3cUm0GqRL0Dpg90aE-

TmJb&ust=1574411775698285&ictx=3&uact=3 (accessed: 16.11.2019.) 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm4IOG8_rlAhWOPFAKHTmTD4YQMwitAShcMFw&url=http%3A%2F%2Fwww.autoszektor.hu%2Fhu%2Fcontent%2Froman-miniszterelnok-hatarellenorzes-miatti-varakozasi-ido-leroviditeset-szorgalmazta&psig=AOvVaw3cUm0GqRL0Dpg90aE-TmJb&ust=1574411775698285&ictx=3&uact=3
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm4IOG8_rlAhWOPFAKHTmTD4YQMwitAShcMFw&url=http%3A%2F%2Fwww.autoszektor.hu%2Fhu%2Fcontent%2Froman-miniszterelnok-hatarellenorzes-miatti-varakozasi-ido-leroviditeset-szorgalmazta&psig=AOvVaw3cUm0GqRL0Dpg90aE-TmJb&ust=1574411775698285&ictx=3&uact=3
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm4IOG8_rlAhWOPFAKHTmTD4YQMwitAShcMFw&url=http%3A%2F%2Fwww.autoszektor.hu%2Fhu%2Fcontent%2Froman-miniszterelnok-hatarellenorzes-miatti-varakozasi-ido-leroviditeset-szorgalmazta&psig=AOvVaw3cUm0GqRL0Dpg90aE-TmJb&ust=1574411775698285&ictx=3&uact=3
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm4IOG8_rlAhWOPFAKHTmTD4YQMwitAShcMFw&url=http%3A%2F%2Fwww.autoszektor.hu%2Fhu%2Fcontent%2Froman-miniszterelnok-hatarellenorzes-miatti-varakozasi-ido-leroviditeset-szorgalmazta&psig=AOvVaw3cUm0GqRL0Dpg90aE-TmJb&ust=1574411775698285&ictx=3&uact=3


3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 
 

505 
 

 

The building of the Administrative and Labour Court, of Szeged (Tábor street 4, Szeged, 

Hungary) 

 

In support of its action, Istanbul Lojistik claimed that the provisions of the Law on Motor Vehicle 

Tax at issue infringe Articles 4 to 6 of Decision No 1/95 of the Association Council. It submitted that 
the motor vehicle tax might be regarded as a charge having equivalent effect to a customs duty within 

the meaning of Article 30 TFEU and, therefore, of Article 4 of the decision. In its view, that tax is levied 

in a manner that is both discriminatory and protective and constitutes a restriction on the free movement 
of goods that is contrary to EU law. The second-instance tax authority contended that the action should 

be dismissed. 

The Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Administrative and Labour Court, Szeged) 

was uncertain whether the motor vehicle tax at issue constitutes a charge having equivalent effect to a 
customs duty contrary to Article 4 of Decision No 1/95 of the Association Council. The Hungarian court 

noted that, under the national legislation at issue, persons operating motor vehicles registered in a 

Member State are not required to pay the motor vehicle tax, whilst persons operating motor vehicles 

registered in Turkey must pay that tax in respect of transit through Hungary.  

2.The judgement of the European Court of Justice 

The Court of Justice of the European Union (CJEU) was established in Luxembourg in 1952. It 

interprets EU law to make sure it is applied in the same way in all EU countries, and settles legal disputes 
between national governments and EU institutions. It can also, in certain circumstances, be used by 

individuals, companies or organisations to take action against an EU institution, if they feel it has 

somehow infringed their rights. The CJEU is divided into 2 courts: the Court of Justice, which deals 
with requests for preliminary rulings from national courts, certain actions for annulment and appeals; 

and the General Court, that rules on actions for annulment brought by individuals, companies and, in 

some cases, EU governments. In practice, this means that this court deals mainly with competition law, 

state aid, trade, agriculture, and trade marks1.  

                                                             
1 The Court of Justice of the European Union (CJEU): https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-

justice_en (accessed: 16.11.2019) 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_en(accessed
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_en(accessed
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In its judgement1 the European Court of Justice observed, first, that under that decision, customs 
duties and charges having equivalent effect to such duties are abolished between the EU and Turkey. In 

that regard, the Court explained that the rules laid down in that decision must be interpreted in 

accordance with the Court's case-law on the provisions of the FEU Treaty concerning the free movement 

of goods. Accordingly, the Court noted that, whatever its designation, mode of application or amount, 
any pecuniary charge which is imposed unilaterally on goods that cross a frontier and which is not a 

customs duty in the strict sense constitutes a charge having equivalent effect to a customs duty. 

The Court also observed that a charge which is triggered by the carriage of goods and is imposed 
not on a product as such, but on a necessary service in connection with the product, may also be made 

subject to the requirements stemming from the principle of free movement of goods. In that respect, the 

Court noted that the amount of tax concerned depends on criteria that are linked, inter alia, to the quantity 
of goods that can be carried and to their destination. Accordingly, the Court found that, even though the 

tax in question is not levied on products as such, it is imposed on the 

1.  Decision No 1/95 of the EC-Turkey Association Council of 22 December 1995 on 

implementing the final phase of the Customs Union (OJ 1996 L 35, p.1); 

2.  Agreement establishing an Association between the European Economic Community 

and Turkey signed on 12 September 1963 at Ankara by the Republic of Turkey, of the one part, and 

the Member States of the EEC and the Community, of the other part, which was concluded, 
approved and confirmed on behalf of the latter by Council Decision 64/732/EEC of 23 December 

1963 (OJ 1964 217, p. 3685). 

 

Under those circumstances, the Court stated that the tax in question, which is imposed unilaterally 
on products by reason of the fact that they cross the border, constitutes a charge having equivalent effect 

to a customs duty within the meaning of Decision No 1/95 of the Association Council and is, therefore, 

incompatible with that decision2. 

3. Difficulties in the joint application of the regulations of the EU and Hungarian 

national law. Results of globalization 

In order to capture the impact of globalization on Hungary, we have to understand the differences 
of the previous legal system and the new one to which Hungary had to gradually get used to as a result 

of globalization. For the three concepts of globalization, that are reality, theory and ideology, the role of 

the state is considered to be of central importance3.   

State, however, in the squeeze of global international markets, was forced to legally renew, to 
transform its own structure. Technocratic authorities occupy positions once held by political powers and 

contractual self-regulation replaces normative resources. The power of the judiciary becomes separate 

from other „branches of power" and becomes a body of the civil, alias "cosmopolitan" society. Apart 
from the previous primacy of legislation, other sources of non-state law are also recognized. These are 

already extraterritorial and can be codified at any point in the world. Market globalization thus led to 

                                                             
1 Curia. EU: Reference for a preliminary ruling — Agreement establishing an association between the European Economic 

Community and Turkey — Article 9 — Decision No 1/95 of the EC-Turkey Association Council — Articles 4, 5 and 7 — 
Customs Union — Road transport — Motor vehicle tax — Taxation of heavy goods vehicles registered in Turkey crossing 

Hungary in transit http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0065&lang1=en&type=TXT&ancre= (accessed: 
11.16.2019.) 
 
2 Curia. EU: Reference for a preliminary ruling — Agreement establishing an association between the European Economic 
Community and Turkey — Article 9 — Decision No 1/95 of the EC-Turkey Association Council — Articles 4, 5 and 7 — 
Customs Union — Road transport — Motor vehicle tax — Taxation of heavy goods vehicles registered in Turkey crossing 
Hungary in transit http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0065&lang1=en&type=TXT&ancre= (accessed: 
11.16.2019.) 
3 Michaels, Globalization and Law: Law Beyond the State, in Law and Society Theory, 1. 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0065&lang1=en&type=TXT&ancre=
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0065&lang1=en&type=TXT&ancre=
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the questioning of the dogma that declared the state of the law1. Here two new legal phenomena should 
be mentioned: international arbitration courts started their activities in Hungary, which have already 

provided some justice services, and as a result of the emergence of subsidiaries with a foreign parent 

bank, state bodies gradually lost the legislative and law enforcement tasks. State bodies even lost the 

possibility of controlling economic and cash flow as well, however, the right to issue banknotes 

remained at least public monopoly. 

The globalization of the economy, therefore, made a dual effect on the law: on the one hand, it 

overthrew that fixed dogma which assumed the state of law and, secondly, the national character of the 
law started slowly fading. National law has become internationalized by the possibility of cross-border 

enforcement. International application for controlling cross-border economic conditions is a set of laws 

that interacted with other rights. This of course has led to collisions. 

The dissolution of the collisions was solved solely by the practical application of new legal 

institutions never seen before: leasing, merchandising, factoring, forfaiting, franchising and outsourcing. 

Initially even the old Act IV of 1959. on the civil code of the Republic of Hungary, which was amended 

several times, did not contain. These were called "atypical" contracts, as these were constructed by US 
law firms and legal advisers in the sectoral international associations. As a result of globalization, these 

new types of atypical contracts have become accepted and the Act V of 2013 on the new Civil Code of 

Hungary even contains franchising in 6:376. § - 6:380. §. 

According to the liberalists, all these processes mentioned above, can be evaluated positively, 

because this was a process of self-regulation that replaced national legislation, where the actors of the 

process have worked out their own social practice. A law, however, that loses its state character and 

legitimacy, which is the dimension of legal neutral law, seems actually to be dictated by supranational 
actors. Its result cannot be called neutral at all. There are two ways to go ahead and make a decision. It 

is natural that the stronger dictates law, or rather that the many weak personalities enforce state, 

international law and human rights regulation against the small powers, the supranational? 

With this question we have come to the most exciting question of the present Hungarian policy: 

how sovereign is the Hungarian state when it comes to lawmaking and law enforcement? First of all we 

need to fix the fact that, the state, through its government, has the power to lay down binding rules as 
laws that do not require the specific consent of the governed. Secondly, that the only the state is entitled 

to enforce its laws. It is the dual monopoly of lawmaking and of enforcement. Monopoly, however, does 

not mean that state laws are the only binding rules in society. It has always been known that lots of non-

state institutions are able to make binding rules and to have them enforced through the state’s courts or 
through arbitration. What the monopoly implies, here, is merely that such powers of non-state 

institutions acquire their legally binding force only from delegation or recognition by the state. The state 

is not the only lawmaker, but it is the only institution that is free to determine whose rules should be 
recognized as law. This idea was changed with the emergence of globalization. In the most important 

issues lawmaking power has been slowly delegated to supranational institutions, as the United Nations 

or the European Union. Sovereignty is thus shared as the state no longer had absolute discretion on 

lawmaking.   

This does not mean, however, that the ancient theories established for the state have become 

useless. The relation between EU law and the law of individual member states can be conceived of as 

the relation between two separate rules of recognition2.  It seems obvious by now, that the monopoly of 
the state in this dual, or even triple, set of laws, can no longer be maintained on either empirical or 

theoretical grounds. New theories of law are needed urgently to avoid legal uncertainty3.  The question 

is simply if those new, „transnational” norms are superior to the national ones. If we accept in theory 
the existence of transnational law, as a law beyond the state, we should also decide which set of rules 

                                                             
1 Teubner, Legal Pluralism in the World Society, 3-28. 
2 MacCormick, Beyond the Sovereign State 
3Molnár,  A nemzetközi jogi eredetű normák beépülése a magyar jogrendszerbe, 253. 
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should be applied. If we fail to do it, the national rules will soon lose their applicability and significance 

to stronger transnational and so global law.  

The concept of transnational law was phrased originally around the middle of the last century, by 

Philip Jessup1.   He described a body of law “to include all law which regulates actions or events that 

transcend national frontiers. Both public and private international law are included, as are other rules 
which do not wholly fit into such standard categories”. He argued that law cannot be successfully 

defined by its sources or its form, but rather by its object. It is a functional concept. This article was 

published decades before the problems in national legal systems occurred as a result of globalization, 
however, theorists use it for proving that the very boundaries that transnational law tries to transcend 

between public and private law, and also between international and domestic law, are closely tied to the 

national state and have therefore become questionable.  

To the beginning of the 21st century international law came to include non-state actors, in 

particular Non-Governmental Organizations (NGOs) and multinational corporations. Moreover, 

international law began to focus more on individuals, in human rights law on the one hand, and in 

international criminal law on the other. International law came to reach into what had previously been 
considered internal matters of sovereign states, and began to break up the idea of absolute state 

sovereignty. Domestic law, on the other hand, has had to internationalize, the more it has been 

confronted with situations that cannot be located clearly within one state. As defined by their objects, 

then, international and domestic law are no longer as distinct as they once were. 2 
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BRICS-T Ülkelerinin Kurumsal Kalite Endeksi 

Celil AYDIN
1
 Šejma AYDIN

2
 

Özet 

Kurumsal faktörler fikri gelişim sürecinde önemli bir rol oynayabilmekte ve ülkelerin ekonomik 

başarısı için önemli olabilmektedir. Kurumsal Kalite Endeksi, ekonomik literatür tarafından kapsamlı 
bir şekilde ele alınmıştır. Bu çalışmada, BRICS-T ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney 

Afrika ve Türkiye) Kurumsal Kalite Endeksleri 1995-2017 dönemi için 16 değişken kullanılarak Temel 

Bileşen Analizi ile hesaplanmıştır. İlk aşamada, 16 değişken Temel Bileşen Analizi ile ekonomik, sosyal 
ve politik olarak üç faktöre ayrılmıştır. İkinci aşamada, Kurumsal Kalite Endeksi 1995-2017 dönemi 

için her ülke için hesaplanmıştır. Sonuçlar Güney afrika'nın en yüksek Kurumsal Kalite Endeks değerine 
sahip olduğunu, Türkiye'nin en düşük değere sahip olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Kalite Endeksi, BRICS-T, Temel Bileşenler Analizi  

Institutional Quality Index of BRICS-T Countries  

Abstract 

The idea of institutional factors may play a crucial role in the development process. Also it can 

be important for economic success of countries. The Institutional Quality Index has been extensively 

considered by economic literature. In this study, the Institutional Quality Index of BRICS-T countries 
(Brazil, Russia, India, China, South Africa, Turkey) were calculated by Principal Component Analysis 

using 16 variables for the period 1995-2017. In first stage, 16 variables have been split up three factors 

as economic, social and political by Principal Component Analysis. In second stage, The Institutional 
Quality Index was computed for each country for the period 1995-2017. The results show that while 
South Africa has the highest Institutional Quality Index value, Turkey has the smallest value. 

Keywords: Institutional Quality Index, BRICS-T, Principal Component Analysis 

 1.Giriş 

Kurumlar toplum bireylerinin etkileşimine açık ve kurallar çerçevesinde bu kişilerin ekonomik 

davranışlarını yönlendirmeye çalışan topluluklardır. Bunun yanında ülke ekonomik performanslarını 

artırmaya yardımcı olmaya çalışmaktadırlar.  Kurumların kalitesi ülkelerde yolsuzlukların artması, 
hükümet yetkisinde sınırsızlık, kurallara uyumsuzluk, mülkiyet haklarının güvencesizliği gibi 

durumlarda zayıflamaktadır (Chong ve Calderón, 2000:761). Bu bağlamda ülkeler için kurumsal 

kalitenin bir göstergesi olarak gösterilebilecek kurumsal kalite indeksinin hesaplanması önem arz 

etmektedir. 

Kurumsal Kalite Endeksi kurumların etki sahibi olduğu çevrelerde yapılan bütün iş ve görevlerin 

doğru ve kurallara uygun bir şekilde yapılabilmesi anlamına gelmektedir (Figankaplan, 2017: 66). Diğer 

taraftan, kurumsal kalite indeksi ülkelerde politik, sosyal ve ekonomik istikrarın göstergesi olarak kabul 
edilmektedir. Kurumsal Kalite Endeksi, kolay ve doğrudan hesaplanamayan gizli bir değişkendir 

(Altunç ve Aydin, 2015: 429).  

                                                             
1 Doç. Dr., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye, caydin@bandirma.edu.tr 
2 Dr., International University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, saydin@student.ius.edu.ba 



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 
 

510 
 

Bu çalışmada 1995-2017 dönemini kapsayan verilerden hareketle, BRICS ülkeleri ve Türkiye için 
Kurumsal Kalite Endeksi hesaplanmıştır. Girişi takip eden bölümde Kurumsal Kalite Endeksini 

kullanan çalışmalara ilişkin literatür verilmiş ve devamında indeksin nasıl hesaplandığını gösteren 

ampirik metodoloji anlatılmıştır. Çalışmada son olarak ülkelere ilişkin kurumsal kalite indeksleri 

hesaplandıktan sonra karşılaştırmalı bir analiz yapılmıştır. 

2.Literatür Taramasi 

Daha önce yapılan çalışmalara bakıldığında ülkelerde kurumsal kalite artışı birçok faktörü 

etkilemektedir. Kurumsal kalite ile bu faktörler arasındaki etkileşimlerin literatür taraması tablo 1’de 

gösterilmektedir.  

Tablo 1. Kurumsal Kalite Literatür Taraması 

Yazar Yıl Amaç Yöntem/Kapsam Sonuç 

Chong, A. 

Ve Zanforlin, 

L. 2000 

Ülkelerin hukuk 

geleneği(İngiliz, 

Fransız, Alman 

vs.) ile kurumsal 

kalitesi 

arasındaki ilişki 

inelenmiştir.  

Regresyon 

Analizi/101 ülke 

Fransız medeni kanununu kullananan 

ülkelerde hukuk geleneği ile kurumsal 

kalite arasında negatif bir ilişki tespit 

edilmiştir. Ortak kanun geleneğine 

sahip ülkelerde kurumsal kalite daha 

yüksektir. 

Sobel R. S. 2008 

Üretken ve 

verimsiz 

girişimcilik 

düzeyleri ile 

ekonomik, yasal 

ve politik 

kurumların 

kurumsal kalitesi 

arasındaki ilişki 

incelenmiştir.  

Regresyon 

Analizi/48 ABD 

eyaleti 

Ekonomik, yasal ve politik olarak iyi 

durumda olan kurumların kurumsal 

kalitesi diğerlerine göre yüksek ve 

buda üretken girişimciliğe 

yönlendirmektedir. Aksi durumda 

girişimciler daha verimsiz olmaktadır. 

Fukumi, A. 

Ve 

Nishijima, S. 2010 

Doğrudan 

yabancı 

yatırımlarla 

kurumsal kalite 

arasındaki 

etkileşimi tespit 

etmek. 

Panel Veri 

Analizi/19 Latin 

America ve 

Karayipler ülkesi 

Latin America ve Karayiplerde 

doğrudan yabancı yatırımların artması 

kurumsal kaliteyi artırmaktadır.  

Nawaz, S., 

Iqbal, N. Ve 

Khan, M. A. 2014 

Kurumsal kalite 

ile gelir 

arasındaki ilişki 

ve bu kurumların 

ekonomik 

Panel Veri 

Analizi/Asya 

Ülkeleri 

Gelişmişlik seviyesi arttıkça 

kurumların ekonomik büyümeye olan 

etkisi artmaktadır.  
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büyümeye etkisi 

araştırılmıştır.  

Aytun, C. Ve 

Akın, C. S.  2014 

Kurumsal kalite 

ile ekonomik 

büyüme 

arasındaki ilişki 

incelenmiştir.  

Panel Veri 

Analizi/ 83 

ülke(2000-2010 

verileri) 

Kurumsal kalite ekonomik büyümeyi 

düşük gelir grubunda ewtkilemezken 

orta ve yüksek gelir grubunda pozitif 

etkilemektedir.  

Özşahin, Ş. 2016 

Kurumsal 

kalitenin 

doğrudan yabancı 

yatırımlar 

üzerinde hangi 

rolü oynadığı 

tespit edilmeye 

çalışılmıştır.  

Birim Kök 

Testleri/Türkiye 

kurumsal yapı arttıkça ve ekonomik 

risk azaldıkça doğrudan yabancı 

yatırımlar artmaktadır.  

Figankaplan, 

T.  2017 

Kurumsal kalite 

ile ekonomik 

büyüme 

arasındaki ilişki 

incelenmiştir.  

Panel Veri 

Analizi/11 

ülke(1990-2015 

yılları verileri) 

Kurumsal kalite faktörlerinden 

mülkiyet haklarının korunması, 

hukukun üstünlüğü ve yolsuzluğun 

kontrolü değişkenleri ile ekonomik 

büyüme arasında pozitif yönde bir 

ilişki olduğu, yargı bağımsızlığı ve 

düzenlemelerin kalitesi ile ekonomik 

büyüme arasında negatif yönde bir 

ilişki olduğu istatiksel olarak tespit 

edilmiştir. 

Vasilyeva, 

T., Lyeonov, 

S., 

Adamičková, 

I., Bagmet, 

K. 2018 

Sosyal sektörlerin 

kurumsal 

kalitesini 

belirlemek 

amaçlanmıştır. 

25 Ülke((eğitim, 

sağlık ve sosyal 

güvenlik) 

Eğitim ve sağlık kurumsal kaliteyi 

etkilerken sosyal güvenlik 

değişkeninin etkilemediği 

görülmektedir. 

 Maruta, A. 

A., Banerjee, 

R. ve Cavoli, 

T. 2019 

Dış yardım ve 

kurumsal 

kalitenin 

ekonomik 

büyüme 

üerindeki etkisi 

incelenmiştir. 

En Küçük 

Kareler 

Yöntemi/Afrika, 

Asya ve Güney 

Amerika'da yer 

alan 74 

ülke(1980-2016 

verileri) 

Sektörel yardımlar ekonomik 

büyümeyi olumlu yönde 

etkilemektedir. Etkileme derecesi ise 

ülkelerin kurumsal kalite düzeyine 

bağlıdır.  Bölgelere göre bakldığında 

Asya'da sağlık, Güney Amerika'da 

eğitim ve Afrika'da tarımsal yardım 

daha etkilidir. 
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     3.Kurumsal Kalite Endeksinin Hesaplanmasi 

Kurumsal Kalite Endeksi direkt olarak kolayca ölçülemeyen gizli bir değişkendir. Y değişkeninin 

gizli bir değişken olduğunu ve X1, X2,…Xk gibi dışsal değişkenler tarafından lineer olarak belirlendiğini 
varsayalım. Bu lineer ilişki Denklem (1)’de gösterilmektedir. 

𝑌 =  𝛽1𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘                                                                                                  (1) 

X1, X2,…Xk  Y’yi yakalamamızı sağlan değişkenler kümesidir. Eğer hata terimi ε'nin varyansı gizli 

değişken Y'nin toplam varyansına oranla küçükse; Y'deki toplam değişme büyük ölçüde değişkenlerdeki 
değişme ile açıklandığını düşünülmektedir. Böylece, Y'deki açıklanan toplam değişimi  X1, X2,…Xk ’nın 
hangi kombinasyonun X2,…Xk ’dan dolayı açıklayabildiğini görülebilmektedir. 

Nagar ve Basu (2002) çalışmasında ana bileşenlerinin sayısına eşit bir değişken kümesi 
önerilmektedir. Böylece,  değişkenlerdeki %100 lük değişme onların temel bileşenleri tarafından 
açıklanabilmektedir. 

𝑋𝑘  =  [𝑋𝑘  −
 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑚𝑢𝑚(𝑋𝑘)

𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚(𝑋𝑘) − 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑚𝑢𝑚(𝑋𝑘)
]                                                                   (2) 

İlk olarak Denklem (2) kullanılarak değişkenler dönüştürülmüştür. Daha sonra Kurumsal Kalite 
Endeksi seçilen değişkenlerin dönüştürülmüş halinin bir ağırlıklı toplam olarak hesaplanmıştır. Burada, 

ilgili ağırlıklar temel bileşenler analizinden elde edilmiştir. Dolayısıyla, en yüksek ağırlık ilk temel 

bileşene atanmış ve ilk temel bileşen tüm gösterge değişkenlerdeki toplam değişimin en büyük payına 
sahip olmuştur. Benzer şekilde, ikinci temel bileşene en büyük ikinci ağırlık verilmiş ve ikinci temel 

bileşen en yüksek ikinci paya sahip olmuştur. Bu şekilde tüm değişkenlere ağırlık atanmıştır. 

     4.Veri Seti Ve Bulgular 

4.1.Veri Seti 

Kurumsal Kalite Endeksini hesaplamak için, ekonomik, sosyal ve politik kurum kalite endeksi 

gibi üç ayrı bileşen oluşturulmuştur. Ekonomik kalite endeksinin hesaplanmasında ülkelere ait mülkiyet 

hakları, bürokratik kalite, yolsuzluk, demokratik hesap verme, hükümet istikrarı, hukuki düzen, yargının 

bağımsızlığı ve denetleme; sosyal kurumsal kalite endeksinin hesaplanmasında basın özgürlüğü, sivil 
özgürlükler, fiziksel bütünlük hakları, güçlendirme hakları, örgütlenme özgürlüğü ve kadınların siyasal, 

ekonomik ile sosyal hakları; politik kurumsal kalite endeksinin hesaplanmasında ise mevcut otorite 

tarafından kısıtlanma, demokrasi, siyasal haklar, yönetim biçimi, alt yasama ve üst yasama gibi 
değişkenler kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin veriler PRS Group, Economic 
Freedom Index, Polity IV gibi veri tabanlarından elde edilmiştir. 

4.2. Bulgular 

Kurumsal Kalite Endeksini hesaplamak için, endeksin üç ayrı bileşeni olarak ekonomik, sosyal 
ve politik kurumsal kalite endeksleri hesaplanmış ve sonrasında ise bu üç bileşen birleştirilmiştir. BRICS 

ülkeleri ve Türkiye’ye ilişkin 2017 yılı için hesaplanan Kurumsal Kalite Endeksleri Tablo 1’de 

verilmiştir. 
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Tablo 1: 2017 Yılı Kurumsal Kalite Endeks Değerleri 

Ülkeler Kurumsal Kalite Endeksi 

Güney Afrika 0,851 

Hindistan 0,689 

Brezilya 0,680 

Rusya 0,560 

Çin 0,512 

Türkiye 0,480 

Kurumsal Kalite Endeksinin yüksek değerleri yüksek düzeyde kurumsal kaliteyi göstermektedir. 

Tablo 1’ de görüldüğü gibi 2017 yılında en yüksek kurumsal kalite endeksine sahip olan üç ülke sırasıyla 

Güney Afrika, Hindistan ve Brezilya iken en düşük endekse sahip olan iki ülke ise sırasıyla Rusya ve 

Çin’dir. Türkiye’nin ise en düşük değere sahip olduğu görülmektedir.  

BRICS ülkeleri ve Türkiye’ye ilişkin kurumsal kalite endeks değerleri yıllar itibariyle Şekil 1’de 

gösterilmiştir. Şekil 1’de görüldüğü gibi 2011 yılına kadar ülkelere ilişkin kurumsal kalite endeks 

değerleri artan bir eğilim gösterirken 2011 yılından sonra ise azalan bir seyir izlemektedir. Çalışmaya 

konu olan ülkeler arasında 2011 yılında sonra özellikle Türkiye’de kurumsal kalite endeksinde ciddi bir 

yaşandığı görülmektedir. 

Şekil 1: Yıllar itibariyle Ülkelere göre Kurumsal Kalite Endeks Değerleri 
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     5.Sonuç 

Bu çalışmada 1995-2017 dönemini kapsayan verilerden hareketle, BRICS ülkeleri ve Türkiye için 

kurumsal kalite endeksinin hesaplanmasında Temel Bileşenler Analiz yöntemi kullanılmıştır. Kurumsal 

kalite endeksi, endeksin üç ayrı bileşeni olarak ekonomik, sosyal ve politik kurumsal kalite endeksleri 

oluşturulmuş ve sonrasında ise bu üç bileşen birleştirilerek ülkelere ilişkin kurumsal kalite endeksleri 

ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

BRICS ülkeleri ve Türkiye’ye ilişkin kurumsal kalite endeks değerleri yıllar itibariyle 

bakıldığında 2011 yılına kadar ülkelere ilişkin kurumsal kalite endeks değerleri artan bir eğilim 
gösterirken 2011 yılından sonra ise azalan bir seyir izlemektedir. Çalışmaya konu olan ülkeler arasında 

2011 yılında sonra özellikle Türkiye’de kurumsal kalite endeksinde ciddi bir yaşandığı görülmektedir. 

Ayrıca 2017 yılında en yüksek kurumsal kalite endeksine sahip olan üç ülke sırasıyla Güney Afrika, 

Hindistan ve Brezilya iken en düşük endekse sahip olan iki ülke ise sırasıyla Rusya ve Çin’dir. 

Türkiye’nin ise en düşük değere sahip olduğu görülmektedir. 
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Outlook of EU Candidacy of Western Balkan Countries and Turkey in Post-Brexit Era 

Dr. Recai AYDIN1  
 

Abstract 

EU currently has reached to 28 member countries with the inclusion of Croatia in 2013 and 
normally planned to accept some more countries as part of its enlargement process from the Western 

Balkans in the relatively near future. This move is strategically very important and crucial as it will 

provide complete land connection and coverage for EU within its continental territory, maybe only with 

the exception of Switzerland, which is currently part of Schengen zone. As part of EU enlargement 
process, EU currently has accepted all Western Balkan countries as a candidate for membership and it 

already began accession negotiations with these countries. The situation of Turkey, however, is another 

story. Turkey has been waiting for the membership for ages and there still did not seem to be much hope 
for its accession even long before the Brexit. Yet, neither Turkey nor EU is willing to acknowledge this 

and to halt the process officially, for different reasons. EU accession is considered to be a vital step in 

the region for securing the peace and increasing cohesion and prosperity. Montenegro and North 
Macedonia, especially after solving the infamous name issue with Greece, are considered to be the ones 

closest to the finish line. However, the plans currently halted with the Brexit situation. This study 

evaluates and assesses the outlook of candidacy of Turkey and Western Balkan countries like 

Montenegro, Bosnia and Herzegovina, North Macedonia, Serbia, Albania and Kosovo in the post-Brexit 

era. 

Keywords: EU Accession, EU Enlargement, Balkan Countries, Turkey, Brexit. 

1.Introduction 

European Union (EU) is generally accepted to be founded in 1951 with the establishment of 

European Coal and Steel Community (ECSC) with six initial members; Germany, France, Italy, 
Netherland, Belgium and Luxemburg. In 1957, six member states agreed to transform ECSC into an 

economic community based on the free movement of labor, capital, goods and services. As a result, after 

the Treaty of Rome was signed in 1957, European Economic Community (EEC) founded in order to 
establish economic unity in all other sectors along with previously establish union in coal and steel 

industries. The main goal of the EEC was to establish a common market where there is a free movement 

of goods, labor and capital, and therefore, consequently to reach a political integration in all continental 

Europe.  

The relations between the United Kingdom (UK) and EU, European Economic Community back 

then, had always been uneasy and rather cold since Paris Agreement in 1951. Initially, UK did not feel 

very warm to the idea of united Europe due to its special relations with its Commonwealth of Nations. 
Later, in 1961, its application to be a member of EEC was rejected by French President, Charles De 

Gaulle’s objection. De Gaulle’s reason and justification for this objection was UK’s current economic 

situation at the time and its disturbingly close ties with the United States (US). However, the UK did 
not give up and tried in 1967 again, for the second time. The application was rejected again for the same 

reasons. The situation stayed same until the 1968 when De Gaulle left his post.  

With the new administration in France, the ECC-UK relations got better and eventually UK was 
admitted to the ECC as a full member in 1973. However, the arguments against the ECC and later EU 

began right after the membership in 1973 mainly due to objections to certain provisions provided to 

other members being unfair for UK as well as ECC’s position on UK’s relations with the member of 

                                                             
1 Social Sciences University of Ankara, Turkey, recai.aydin@asbu.edu.tr 
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Commonwealth Nations. In other words, the marriage of UK and continental Europe through UK’s 
membership into EEC/EU was always a troubling union. It was often the subject of domestic agenda 

against the governments in UK in the elections. Finally, following the turbulence created by global 

financial crisis of 2008, the issue went to referendum in 2016 and 52 percent of the public voted for 

leaving the EU. The process has been simply called as “Brexit”. 

Brexit created an unprecedented situation and brought widespread uncertainties for the whole 

EU system. Along with all these widely discussed issues and consequences of Brexit for UK and the 

rest of EU, Brexit simply halted the EU expansion process completely. Understandably, almost no EU 
member state is able to predict the impact of Brexit process on EU’s economic and political situation. 

Therefore, it seems like the general attitude is to suspend all talks with the candidate countries until the 

uncertain situation is cleared.  

This development, understandably, upsets and demoralizes all candidate countries. Although 

Brexit concerns all countries of the world yet it’s importance for Turkey and Balkan Countries among 

all the countries most affected by this situation is without a doubt. In this context, this paper aims to 

discuss the current outlook of EU Candidacy of Western Balkan Countries and Turkey in Post-Brexit 

Era.       

 2.Discussion 

After the accession in 2013 remaining six West Balkan countries made it the focus of their 
national policies to join the union as well. While Serbia and Montenegro already started their accession 

negotiations, North Macedonia gained the status of candidate country in 2005 and still did not start the 

accession negotiations although it fulfilled all the proscribed conditions with the name change in 2019 

that resolved the major dispute with Greece. Bosnia and Herzegovina applied and is still waiting for the 
status of candidate country. Kosovo gained independence from Serbia in 2008 and signed the 

Stabilization and Association Agreement (SAA) with EU after which it expects to be granted a status of 

a candidate country.  

With the announcement of Brexit in 2016 all of the West Balkan countries voiced similar 

opinions regarding the effect of Brexit on their accession into EU. Namely, they all stated that they will 

maintain their efforts to fulfill the criteria for the accession into the union and did not believe they will 
be significantly affected by the Brexit. However, first concerns started to emerge soon after when only 

three days after the Brexit vote EU member states failed to reach consensus on opening the chapter 23 

and 24 of Serbia-s accession negotiations and postponed the issue for reconsideration in couple of 

months.  

Although Brexit seems to be an internal issue of the EU, it will inevitably affect the rest of the 

World as well (Bakker, 2016). As Bieber (2016), pointed out the effect of the Brexit on Western Balkans 

is at least twofold. The countries are losing one of the key advocates for enlargement and the whole 
process of Brexit will become new priority of EU at the expense of enlargement efforts as these internal 

issues require enormous effort and resources (Wohlfeld, 2016). Given that it is commonly understood 

that the europeanisation is often equated with the building the piece in the Western Balkan region 
(Kostovicova, 2016) Brexit may even have a stronger effect on these countries than on Turkey. In 

addition, Serwer (2016) warned that the Brexit will open the door for strengthening the influence of 

Russia in the region, especially over Serbia, Republic of Srpska and Macedonia which will in turn deter 

them from EU accession.   

Other than the concern for the policies and priorities of EU, Kostovicova (2016) voiced the 

concern for the relationship between the UK and the Western Balkan countries where UK plays a very 

important role, especially in the case of Bosnia and Herzegovina and Kosovo. It was very important in 
the process of Kosovo-s recognition as a state as well as one of the main mediators in the process of 

reconciliation between Serbia and Kosovo (Tanner, 2016).  

A study conducted by Qorraj and Ajdarpasic (2017) focused on examining the attitudes of 

general public in Western Balkan countries with regards to the effect Brexit will have on their accession 
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to EU. The study includes four countries from the region Kosovo, Bosnia and Herzegovina, Macedonia 
and Montenegro. The population of these countries predominantly believes that Brexit will have no 

impact on the accession process of Western Balkan countries into the EU. The idea is supported in 

Montenegro (70%) the most, followed by Kosovo (64.8%), Bosnia and Herzegovina (55%), and 

Macedonia (53%).  

In addition, the stance of EU on this issue is clear – it will remain committed to enlargement 

efforts. Johannes Hahn, EU Commissioner for Enlargement issued a statement in 2016 where he insisted 

that the EU will remain dedicated to completing the work that they have started, as a lot has already 
been achieved. The EU enlargement process has always been cited as one of the most important foreign 

policy tools and key factor in establishing the world order. Through enlargement EU has significant 

leverage over its neighbors. Diminishing the prospects of new members joining the EU would distort its 
position in the world. Moreover, diminishing the prospects of Balkan countries joining the union could 

indenter the security of its borders. Thus, consecutive EU presidencies keep the enlargement at the top 

of its priority list. The president of European Parliament, Antonio Tajani made all this very clear during 

his visit to Serbia where he pointed out that security of Serbia is equivalent to security of EU. In addition, 
Juncker recognized that taking the prospects of accession away from the Balkan countries could trigger 

a conflict similar to one that happened there not too long ago.  

In addition to the political consequences of the Brexit it is important to examine the economic 
implications as well. Namely, UK was the third highest contributor to EU budget with 7.1 billion EUR 

right after France (7.4 billion EUR ) and Germany (17.7 billion EUR). The economic effect will be 

reflected through the EU’s multiannual financial framework (MFF) for the current (2014-2020) as well 

as the following period. The negotiations for restructuring the future MFF plan (2021-2027) will be 
challenging at the very least (Dana, 2016). Next, the EU as a trading power will also be affected by the 

Brexit. UK was the second biggest economy of the union, tenth biggest exporter of merchandise and 

second biggest for services (Schmucker, 2016). The export of EU27 to UK (306 billion EUR) was almost 
double of its imports (184 billion EUR) (DG for Internal Policies Report, 2017). When it comes to 

Western Balkans market, although 78% of their exports are directed to EU28 UK was not their major 

export market. Thus, this aspect of economic relationship between EU and Western Balkans is not 
expected to be negatively affected by Brexit (Butler, 2016). In terms of foreign investments, UK was 

never a major investor in Western Balkans market. As a result, the inward foreign direct investment to 

Western Balkan countries is not expected to be directly affected by the Brexit either (Stojic, 2016).  

As predicted by Serwer (2016) obstacles and slow pace of the accession process of the countries 
from Western Balkans region already resulted in involvement of other players including Turkey, Russia 

and China. By stepping in they are trying to strengthen the existing influence they have in this region. 

Right now their attractiveness is limited compared to EU which can easily change in the future if EU 

does not carefully plan its response to the Brexit and its effect on the Western Balkan countries.  

Two main groups of challenges that hold back Western Balkan countries from their accession 

into the union include the neighborly relationships and need for reforms. The major obstacle of Serbia 
joining the EU is its territorial dispute with Kosovo. All EU member countries had to face the complexity 

of the prolonged territorial dispute between the two EU members – Slovenia and Croatia. Following this 

experience the EU clearly stated its unwillingness to import these kinds of problems into the union ever 

again. Dealing with these problems, coupled with the second group of problems – prolonged process of 
reforms will almost surely result in the accession fatigue. The rising trend of Euroscepticism has been 

recorded in the region, and postponing the accession discussion would surely expedite it.  

According to the results of most recent Eurobarometer poll (2018) 43% of the EU population is 
in favor of further enlargement while 45% is against it. It is important to note here that support 

predominantly comes from the new member countries while the EU leader countries prefer to refrain 

from enlargement and focus on carrying out the reforms within the EU first. The French president, 

Emmanuel Macron was very open about this as well as he stated that he is not in favor of focusing on 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2215
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EU enlargement before major reforms within the union take place. These opinions will further 

complicate the implementation of the plans on enlargement outlined by the EU leaders. 

For Turkey, Brexit created very uncomfortable situation. UK was possibly the strongest 

supporter of Turkey for its EU membership effort. Therefore, Turkey is about to lose its biggest 

supporter in the union. In addition, Brexit also hurts Turkey economically. The country has recently 
been hit by recession. If Britain leaves the EU without a deal, Turkey will lose access to its second 

largest export market, since the two economies are connected by customs union agreement with the EU 

and Turkey. At present, Turkey has a significant trade surplus with the UK. 

Contrary to Balkan countries, Turkey has been waiting for EU membership for 56 years, since 

its official application for EEC membership filed in 1963 and, even before the Brexit, Turkey’s EU 

membership looked very uncertain and far away. Turkey has been moving towards full membership 
with the EU in a unique and long process. In this challenging road embarked upon in 1963, Turkey 

entered the custom union with EU in 1995 and finally Turkey was given full membership candidacy 

status in 2005.  However, especially beginning from 2013 with deteriorating political situation with EU, 

the process has stalled.  

In the post-Brexit era, there are two likely possibilities for the direction that EU will take. One 

possibility is that the EU will try to come together with remaining members to make its union stronger 

in order to avoid the collapse of the union. In that case, the harmony with European identity, and political 
culture and level of economic development of new candidate countries will be more important as the 

determinants of membership likelihood. Turkey, in this case, will face with even harder opposition. 

Second possible scenario is that the EU will suffer a period of uncertainty and chaos. Then, the EU will 

likely halt the enlargement process altogether in order to avoid further disintegration. In either case, 

Turkey’s EU membership bid will be completely destroyed by the Brexit. 

The opposition to Turkey’s EU membership and its potential justification from the perspective 

of member countries was covered in the literature extensively. There are practical and pragmatic reasons 
as well as some ill-perceived reasons. Brexit is not likely to affect those reasons in a positive way. It is 

more likely that the Brexit will drive EU towards inward thinking and more conservative union.   

 3.Concluding Remarks 

The stance of the EU leaders towards the enlargement is currently clear but ıs not supported by 

actions, which in itself ıs keeping the Western Balkan countries and Turkey in limbo. It is of vital 

importance for its post-Brexit vitality to show some commitment to Western Balkans and Turkey. 

Delaying the decision further will only hinder EU’s soft power and negatively affect its image. This 
already started happening when North Macedonia resolved its long lasting problem of name dispute 

with Greece. Although the name change was one of the main conditions for starting the accession 

negotiations EU did not follow through and failed to fulfill its part of the deal. This, and actions similar 

to this one, will surely decrease the motivation for reforms in other countries.  

For example, Serbia and Kosovo now have less incentive to resolve its territorial dispute. As 

Borrell recently pointed out, these situations portray EU as unwilling and incapable to resolve issues 
with its neighbors which can only hinder its credibility as a world power. Moreover, in their open letter 

Presidents Tusk, Sassoli, Juncker and President-elect Von der Leyen express their support to opening 

accession talks with both, Northern Macedonia and Albania. They point out that it is critical to take 

further steps toward the integration for those countries that expressed an interest and fulfilled the 
necessary requirements. In addition, they point out that this is of crucial importance in upholding EU’s 

international role and protecting its interests.  

It appears that the current and future representatives of EU plan to prioritize the enlargement of 
EU however; they still need support from member states. It is important to recognize that this act is 

largely symbolic as this will be only one step in the processes that will likely take years to be completed.  

However, although symbolic, it could significantly impact EU image in the world and send message 

about its plans and priorities in post-Brexit era.  
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For Turkey, the situation appears to be more critical as Turkey’s chance for full scale 
membership was slim even before Brexit issue surfaced. Turkey was already offered a special deal called 

as “premium membership” instead of a full membership status by some important members like 

Germany. However, the content of this new status was not described and categorically rejected by 

Turkey. But, perhaps a similar solution that is likely to be offered to the United Kingdom by EU at the 
end of talks with the European Union, This case may bring a new perspective, a range of offers, new 

opportunities or threats for Turkey and possibly for some Balkan countries as well derived from the UK 

example.  
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Örgütsel Destek Algısı İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi: Bir 
Alan Araştırması 

 

Edip ÖRÜCÜ1, Itır UÇKU2 

Özet 

İş görenlerin fikirlerine değer verip onların mutluluğunu önemseyen kavram örgütsel destek algısı 
olarak adlandırılır. Örgütsel vatandaşlık davranışı ise iş görenlerin kurumdaki işlerini verimli şekilde 
yerine getirmesidir. Bu araştırmanın amacı çalışanların örgütsel destek algıları ile örgütsel vatandaşlık 
davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaçla Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan 11 
bankanın 110 personeline anket çalışması düzenlenmiştir. Örgütsel destek algısı ile örgütsel vatandaşlık 
davranışı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla güvenilirlik analizleri, korelasyon ve regresyon 
analizleri yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda yapılan regresyon analizi incelendiğinde örgütsel destek 
algısı ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Destek Algısı, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgütsel Adalet 

Jel Kodları: M10, L20, M54 

 

Measurement of The Relationship between Perceived Organizational Support and 
Organizational Citizenship Behavior: A Field Study 

Abstract 

The concept that values the opinions of the employees and cares about their happiness is called 
the perceived organizational support. Organizational citizenship behavior is the efficient performance 
of the employees ' work in the organization. The aim of this study is to determine the relationship 
between employees' perceived organizational support and organizational citizenship behaviors. For this 
purpose, this survey was conducted among 11 banks and 110 bankers operating in Bandırma district of 
Balıkesir. In order to determine relationship between perceived organizational support and 
organizational citizenship behavior, reliability analyses, correlation and regression analyses were 
conducted. When the regression analysis was examined, a significant relationship was found between 
perceived organizational support and organizational citizenship behavior. 

Keywords: Perceived Organizational Support, Organizational Citizenship Behavior, Organizational 
Justice. 

Jel Codes: M10, L20, M54 

1. Giriş 

Örgütlerin yüksek performansla çalışabilmesi ve örgütün amaçlarına tutkuyla bağlanmış bir 
örgütsel davranışın oluşturulabilmesi için tartışılan konuların başında örgütsel vatandaşlık davranışı 
gelmektedir (Avcı, 2015: 11-26). Örgütsel vatandaşlık davranışı gösteren bireylerin örgüt içerisindeki 
iş performanslarının diğer çalışma arkadaşlarına nazaran daha yüksek seviyede olduğu saptanmıştır. 
Örgütsel destek algısı ise kurumların işgörenlerinin mutluluğuna ne kadar önem verdiği ve sundukları 
desteklere ne derece önem duydukları ile ilgilidir. Örgütleri tarafından yüksek destek göreceklerini 
uman iş görenler performanslarında artış, işe geç kalma, işten ayrılma, iş yavaşlatma gibi davranışlarda 
düşüş, yüksek iş tatmini, hem kurumlar hem de çalışanlar tarafından yararlı bazı sonuçlar ortaya 
çıkmaktadır (Üren ve Çorbacıoğlu, 2012: 3). 
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2 Itır Uçku, Yüksek Lisans Öğrencisi, Bandırma OnYedi Eylül Üniversitesi, itir8686@gmail.com. 
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Çalışanlar yeterince desteklendiklerini hissettikleri anda kendilerini çalıştıkları kuruma ait 
hissetmeye başlayacaklardır. Bu durumda beklenen kendilerinden beklenen performansı oluşturmaları 
için zemin hazırlayacaktır.  

Yapılan çalışmada amaç örgütsel destek algısı ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi 
ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Balıkesir’in Bandırma ilçesinde mevcut bankalar arasında 
anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen sonuca göre örgütsel destek algısı ile örgütsel vatandaşlık 
davranışı arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2. 1. Örgütsel Destek Algısı 

Örgütsel destek algısı örgütlerin çalışanlarının refahını düşünerek onlara insani özellikler 
yüklemesi ve böylece onlara katkı sağlaması anlamına gelmektedir. Bu ifade örgütün çalışanlarının 
refahını ne ölçüde önemsediği ile ilgilidir. Çalışanlarının yeni fikirlerini dikkate almak, örgüt içi 
ilişkileri geliştirmek, çalışanlara değer vermek, adaletli davranmak bir örgütte bulunması zorunlu 
olgulardır (İplik ve Efeoğlu, 2012: 109-122). 

İş görenler, içinde bulunduğu kurumla, bu kurum içerisinde bulunan çalışma arkadaşları ile ve 
kurum etrafında bulunan ortaklar, müşteriler gibi etkenlerle ilgili çeşitli düşüncelere sahiptir ve bunlarla 
ilgili çeşitli fikirler geliştirmektedir. Bu fikirler meydana gelirken bireylerin algısı önemli bir yere 
sahiptir (Özdevecioğlu, 2004: 101).  Örgütsel destekle çalışanların çalıştıkları kuruma katkıda 
bulunduklarının onaylandığı, mutluluklarına önem verildiği, değerli hissedildiklerinin farkında 
olunduğu, onaylanma ihtiyaçlarının giderildiği vb. hususlar ön plana çıkmaktadır (Özdemir, 2010: 241). 
Bu durumda örgütlere çalışanlarının fikirlerinin önemsenmesi durumunun ne kadar ehemmiyet 
taşıdığını göstermektedir (Demir, 2012: 51). Çünkü çalıştığı örgüt tarafından önemsendiğini hisseden 
birey örgüte karşı olumlu tavırlar sergileyecektir. Örgütsel destek algısı çalışanlarda sorumluluk hissi 
oluşturur ve kurumların amaç ve hedeflerine ulaşmasına destek olacak çalışmaların gerçekleştirilmesine 
olanak tanır (Rhoades vd., 2002: 826). 

Örgütsel destek algısı, işgörenin çalıştığı kuruma karşı beklenti içinde olduğunu ortaya koyar. 
Örneğin, kurumun çalışanın hastalıklarını, yanlışlarını, performans yüksekliğini, kurumun eşit dağılımlı 
ücret ödeme durumunu ve çalışanın işini olumlu ve farklı yerine getirmesine yönelik hareketlerdir (Aube 
vd., 2007: 480). 

Örgütsel destek algısının sonuçlarını şöyle sıralayabiliriz:  

 İş görenlerin farklı düşüncelerini, önerilerini ve eleştirilerini önemsemek ve bu önerileri 
harekete geçirebilmek: iş görenler düşüncelerinin değerli görüldüğünü, eleştirilerinin önemsendiğini ve 
bu görüşler ışığında kurumda 

 Çalışanlar açısından iş güvenliği oluşturmak ve güvence sağlamak 

 Organizasyondaki bireyler arası ilişkileri olumlu tutabilmek 

 Kurum içinde, kayırmacılık yapmamak, herkese adaletli davranmak 

 Çalışanları önemsemek ve onları kararlara katmak (Fındık, 2011: 24). 

2. 2. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 

İş görenlerin çalıştıkları örgütün yararına davranışlar sergilemeleri şeklinde tanımlanan örgütsel 
vatandaşlık davranışı verimlilik kavramı ile yakından ilişkilidir (Organ, 1988: 4). 

Örgütsel vatandaşlık davranışı kavramı genel olarak ifade edildiğinde kuruma yönelik 
oluşabilecek olası olumsuz durumlara karşı önlem alabilmek, iş görenin söz hakkını kullanmasını 
sağlamak, iş gören ile çalıştığı kurum arasındaki iletişimi güçlendirmek için geliştirilmiş bir kavram 
olarak tanımlanabilir. Endüstriyel ve örgütsel psikolojide, örgütsel vatandaşlık davranışı, bir kişinin 
sözleşmeli görevlerinin bir parçası olmayan bir kuruluş veya şirket içindeki gönüllü taahhüdüdür. 
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Örgütsel vatandaşlık davranışı 1970'lerin sonlarından beri incelenmiştir. Çoğu çalışan, birincil 
görevlerinin kendilerine atanan işi yapmak, zahmetli sayılabilecek davranışlardan uzak durmak olarak 
düşünürler. Örgütsel vatandaşlık davranışı, iş görenlerin ihtiyaç duymadığı eylem ve davranışları ele 
alır. Bu olgu, iş görenlerin yaptıkları iş üzerinde daha fazla kontrol hakkına sahip olduklarını ve bunu 
nasıl yerine getirdiklerini hissetmelerini sağlar. İş görenler diğer bireyler için iyi bir şey yaptıklarının 
farkına vardıkları anda kendilerini değerli hissetmeye başlarlar ve gittikçe tükenmişlik seviyesinde 
azalma meydana gelir. Bu husus iş görenlerin enerjilerini toplamaları ve bir amaç duygusu taşıyarak, 
çalıştıkları organizasyon için faydalı hedefler oluşturmaları bakımından önemlidir. 

Örgütsel vatandaşlık davranışını etkileyen faktörler; iş görenlerin özellikleri, çalıştıkları iş yerinin 
özellikleri ile yöneticinin iş görenlerin üzerindeki etkileri şeklinde belirtilmektedir. Pozitif ruhsal yapıya 
sahip olan çalışanların daha çok örgütsel vatandaşlık davranışı sergiledikleri görülmüştür. Çevresiyle 
kolaylıkla iletişim kurabilen iş görenler örgütsel vatandaşlık davranışı kavramını en iyi şekilde 
benimseyen taraf olmakla birlikte, iletişim yönünden zayıf olan iş görenlerin endişe ve kaygı ortamı 
yaratmalarından dolayı örgütsel vatandaşlık davranışını benimseyemeyen taraf olduklarını belirtebiliriz. 
Örgütsel vatandaşlık davranışı bir örgütte artmaya başladıkça o örgütte işgören bağlılığı oluşacaktır ve 
daha çalışılabilir bir ortam haline dönüşecektir (Çimen, 2016: 1-5). 

Örgütsel vatandaşlık tamamen içten gelen davranışlar olmakla beraber karşılık beklemeden 
kendini çalıştığı kuruma adama durumudur (Organ, 1997: 5). Örgüt çalışanlarının gönüllü katılımlarıyla 
desteklenen bir kavramdır (Ünüvar, 2006: 177). 

 2. 3. Örgütsel Destek Algısı İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki 

İki değişken arasındaki ilişkiyi ele alan sınırlı sayıda yayın olduğu için hazırlamış olduğumuz 
çalışma literatüre önemli katkılar sağlayacaktır. Aralarındaki ilişkiyi incelediğimizde; 

Singh ve Singh (2010) tarafından yapılan çalışmada örgütsel destek algısının iş gören ve çalıştığı 
örgüt üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu görüşü tespit edilmiştir (Singh ve Singh, 2010: 7-25). 

İplik (2012) tarafından yapılan çalışmada örgütsel destek algısı ile örgütsel vatandaşlık davranışı 
arasındaki ilişkide örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolünü tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırma Türkiye 
11 hastane ile faaliyet gösteren bir kuruluşun, Adana’daki biriminde iş gören çoğunluk oluşturmaktadır. 
Hastanenin 340 çalışanı bulunmaktadır. Veri toplama tekniği olarak anket tekniğinden faydalanılmış 
olup, örneklemin tamamına ulaşmak hedeflenmiştir. Çalışmanın sonucunda örgütsel destek algısı ile 
örgütsel vatandaşlık davranışı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (İplik ve Efeoğlu, 2012: 
109-122). 

Akgündüz ve Çakıcı (2015) tarafından yapılan çalışmanın evrenini 5 yıldızlı otel işletmelerinde 
çalışan işgörenler oluşturmaktadır. Örneklem sayısı ise 384 kişiden meydana gelmektedir. Veri toplama 
tekniği olarak anket yöntemi uygulanmıştır. Yapılan araştırmanın sonucunda iş görenlerin örgütsel 
destek algılarının örgütsel vatandaşlık davranışlarını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir 
(Akgündüz ve Çakıcı, 2015: 29-41). 

3. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmanın amacı örgütsel destek algısı ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi 
ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini Bandırma ilçesinde faaliyet göstermekte olan 11 bankanın 110 
personeli oluşturmaktadır. Veri toplama tekniği olarak birebir anket tekniği banka personellerine 
uygulanmıştır. Araştırmanın hipotezleri şu şekildedir: 

H1: Örgütsel destek algısı ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: Örgütsel destek algısının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Araştırmada örgütsel destek algısı için kullanılan ölçek Eisenberger vd. tarafından (1986) 
senesinde geliştirilmiş ölçektir. 5’li 1)Kesinlikle Katılıyorum- 5)Kesinlikle Katılmıyorum likert ölçeği 
kullanılmıştır. Örgütsel vatandaşlık davranışının ölçümünde iki farklı çalışmadan yararlanılarak, 
Türkçeye Nejat Basım ve Harun Şeşen (2006) tarafından uyarlanan 19 ifadeden oluşan ölçek 
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kullanılmıştır. Ölçek, Türkçe’ye Podsakoff ve Mackenzie tarafından (2000) senesinde yapılan 
çalışmadan uyarlanmıştır. 

Çalışmanın ana kütlesini Bandırma’daki 11 bankanın çalışanları oluşturmaktadır. Anket yöntemi 
kullanılarak, 68’ü kadın ve 42’i erkek olmak üzere 110 iş gören üzerinde, kolayda örnekleme yöntemi 
ile birebir uygulamalı bir çalışma şekli izlenmiştir. Bunların yanı sıra, örneklemin demografik 
özelliklerinin tespiti için cinsiyet, yaş, kurumda çalışma süresi, eğitim durumu ile ilgili sorular 
yöneltilmiştir. Toplanan veriler istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur. Cronbach’s Alpha katsayısı işe 
tutkunluk ve örgütsel destek algısı boyutları için ayrı ayrı ele alınmıştır. Örneklem sayısı 200’ün altında 
olduğundan dolayı faktör analizi uygulanamamıştır (Gürbüz ve Şahin, 2017: 315-333). 

4. Bulgular 

Tablo 1. Güvenilirlik Analizleri 

Ölçek Örneklem Sayısı Cronbach’s Alpha  

Örgütsel Destek Algısı 110 0,826 

Örgütsel Vatandaşlık  110 0,755 

 

Araştırmada kullanılan Örgütsel Destek Algısı ölçeğinin güvenilirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha 
değeri) 0,826 olarak tespit edilmiştir. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ölçeği için güvenilirlik katsayısı 
(Cronbach’s Alpha değeri) 0,755 olarak tespit edilmiştir. Alpha katsayısı 1’e yaklaştıkça ölçeğin 
güvenilir olduğu kabul edilmektedir. Bulunan değerlere göre güvenilirlik analizi sonuçları yüksek ve 
güvenilirdir. 

Tablo 2.Örneklemin Demografik Özellikleri 

Değişken  Frekans Yüzde (%)                        

Cinsiyet Kadın 68 61,8 

Erkek 42 38,2 

Yaş 18-24 1 2,7 

25-31 41 28,2 

32-38 41 44,5 

39-45 15 17,3 

46 ve üstü 13 7,3 

Eğitim Durumu Lise 10 9,1 

Önlisans 8 7,3 

Lisans 88 80,0 



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 

524 
 

Yüksek 
Lisans/Doktora 

4 3,6 

Kurumda Çalışma Süresi 5 Yıldan az 8 7,3 

6-10 64 58,2 

11-15 22 20,0 

16-20 6 5,5 

21 ve üstü 10 9,1 

Yukarıda belirttiğimiz Tablo 2. örnekleme ait demografik özellikleri göstermektedir. Araştırmaya 
katılan 110 çalışanın %61,8 ‘inin kadın (68 kişi) ve %38,2’sinin (42 kişi) erkek olduğu görülmektedir. 
Araştırmaya katılanların %2,7’si 18-24, %28,2’si 25-31, %44,5’i 32-38, %17,3’ü 39-45 ve son olarak 
%7,3’ü 6-46 ve üstü yaş aralığındadır. Katılımcıların anketlere verdikleri cevaplar doğrultusunda eğitim 
durumlarına bakıldığında, lise mezunlarının %9,1(10kişi), önlisans mezunlarının %7,3(8kişi), lisans 
mezunlarının %80,0 (88kişi) ve yüksek lisans/doktora mezunlarının %3,6 (4 kişi) olduğu görülmüştür. 
Kurumda çalışma sürelerindeki yüzdeler ise 1 yıldan az %7,3(8 kişi), 6-10 yıl arası %58,2 (64 kişi), 11-
15 yıl arası %20.0 (22 kişi), 16-20 yıl arası %5,5 (6 kişi) ve 21-üstü %9,1 (10 kişi) olarak belirlenmiştir.  

 

Tablo 3. Basıklık ve Çarpıklık Değerleri 

 N Aralık Min. Maks. Ortalama Std. 
Sapma 

Varyans Skewness Kurtosis 

           

Örgütsel 
Destek 
Algısı 

110 4,00 1,00 5,00 3,8398 ,80265 ,644 -
1,320 

,230 2,248 ,457 

Örgütsel 
Vatandaşlık 
Davranışı 

110 2,07 2,93 5,00 4,0578 ,37266 ,139 -,091 ,230 ,298 ,457 

N 110           

 

    

 

Basıklık ve çarpıklık değerleri -1,5 ile +1,5 arasında yer almaktadır. Bu sebeple verilerin normal 
dağıldığı kabul edilir. Buna göre değişkenler arası regresyon ve korelasyon analizlerinin 
uygulanabileceği tespit edilmiştir. 
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Tablo 4. Örgütsel Destek Algısı İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki İçin 
Korelasyon Analizi Tablosu 

  
Örgütsel 

Vatandaşlık 
Davranışı 

Örgütsel Destek 
Algısı 

Örgütsel Destek 
Algısı 

Pearson 
Correlation 

1 ,481** 

Sig.  ,000 

Örgütsel 
Vatandaşlık 

Davranışı 

Pearson 
Correlation 

,481** 1 

Sig. ,000  

Yapılan analizlerin neticesinde örgütsel destek algısı ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında 
pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r(110): 0,481, p<0.05) Sonuca göre H1 hipotezi kabul 
olmuştur.  

Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerinde etkisinin olup olmadığı regresyon analizi 
yardımıyla belirlenmeye çalışılmıştır. 

Tablo 5. Örgütsel Destek Algısı İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki Dair  

Anova Tablosu 

 

Tablo 6. Örgütsel Vatandaşlık Davranışını Etkilediği Düşünülen Örgütsel Destek Algısı 
Faktörlerinin Regresyon Katsayıları Tablosu 

Model R R kare Adj. R kare Std Hata 

1 ,481a ,231 ,224 ,32831 

  

 

 

Standartlaştırılmamış 
Katsayılar 

Standartlaştırılmış 
Katsayılar 

      t        
p 

β Std. Hata Beta 

(Sabit) 

 

3,201 ,154  20,832 ,000 

Örgütsel Destek 
Algısı 

,223 ,039 ,481 5,696 ,000 

Model  Kareler 
Toplamı 

sd Kareler 
Ortalaması 

f p 

Regresyon 3,497 1 3,497 32,443 ,000b 

Hata 11,641 108 ,108   

Total 15,138 109    
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Bağımlı Değişken: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 

Tablo 6’dan elde edilen verilere göre örgütsel destek algısının (p=0,000) örgütsel vatandaşlık 
davranışı üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir (p<0.05; β=0,481).  
Yapılan regresyon analizi sonucuna göre H2 hipotezi kabul olmuştur. 

5. Sonuç ve Tartışma 

İşgörenlerin çalıştıkları kurumun kendilerine her anlamda değer verdiğini hissetmeleri ile oluşan 
örgütsel destek algısı ile çalıştıkları kuruma ve üst düzey yöneticilerine karşı pozitif yönlü bir yaklaşım 
sergilemeleri ve böylece verimliliğin artırılmasında katkısı olan örgütsel vatandaşlık davranışlarını daha 
çok ortaya koymaları mümkündür. Örgütsel destek algısı iş görenlerin çalıştıkları organizasyona hangi 
ölçüde değer verdiklerini, ne kadar katkı sağladıklarını ve bu organizasyonun refahını hangi ölçüde 
düşündüklerini tespit etmeye yönelik bir olgudur (Bakan vd. , 2017: 444-464). Buradan yola çıkarak 
örgütsel destek algısının önemli sonuçlarının iş gören performansı ve refahı olduğunu söyleyebiliriz. 
Örgütsel destek algısının davranışsal bakımdan sonuçları ise performans artışı ve işe devamsızlıklarda 
azalma şeklinde belirtilebilir. Yöneticiler çalışanlarını destekleyici şekilde hareket ederlerse örgütsel 
vatandaşlık davranışı da beraberinde gelir (Kaplan, M. ve Öğüt, A., 2012: 387-401). İşgörenler 
çalıştıkları kurum tarafından diledikleri şekilde desteklenmediklerini hissederlerse kuruma karşı negatif 
bir düşünce geliştirebilirler ve yöneticilerine karşı güven kaybı, motivasyon düşüklüğü gibi durumlarla 
karşılaşmaya başlayabilirler. 

Yapılan çalışmanın sonucu olarak örgütsel destek algısı ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Regresyon analizine göre örgütsel destek algısı faktörünün 
örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi saptanmıştır. Analizlerin 
neticesine göre H1 ve H2 hipotezleri kabul edilmiştir. Örgütsel destek algısı ile örgütsel vatandaşlık 
davranışı arasındaki ilişkiye dair yapılan literatür taraması sonuçlarında aralarında anlamlı ve pozitif 
yönlü ilişkilere rastlanmıştır. Bu sonuçlar yaptığımız çalışma ile örtüşmektedir. Ancak araştırmanın 
kısıtları vardır. Bunlar çalışmanın sadece bir ilçedeki bankalar arasında yapılması ve belirli sayıda banka 
çalışanına anketlerin uygulanmasıdır. Araştırmanın kapsamlı olabilmesi açısından daha fazla çalışana 
daha geniş alanda anketler uygulanabilir ve literatüre yararlı olması açısından daha faydalı sonuçlara 
ulaşılabilir. 

Kaynaklar 

Akgündüz, Y. ve Çakıcı, C. (2015). Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına 
Etkisinde Örgütsel Stresin Aracılık Rolü: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. 
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7(2), 29-41. 

Aube, R. C. ve Morin, E. (2007). Perceived Organizational Support and Organizational Commitment 
the Moderating Effect of Locus of Control and Work Autonomy. Journal of Management 
Psychology, 3(6), 479-495. 

Avcı, A. (2015). Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: Kavramsal Gelişimi ve Eğitim Örgütleri Açısından 
Etkileri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 11-26. 

Bakan, İ. (2017). Öğretmenlerin İşe Yönelik Davranışlarında (Örgütsel Stres, İş Yükü, İşten Ayrılma 
Niyeti ve İş Tükenmişliği) Örgütsel Desteğin Rolü: Bir Alan Araştırması. Idea Studies, 3(4), 444-
464. 

Basım, N. H. ve Şeşen, H. (2006). Örgütsel VAatandaşlık Davranışı Ölçeği Uyarlama ve Karşılaştırma 
Çalışması. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61(4), 83-102. 

Çimen, M. (2016). Yönetimde Yeni Yaklaşımlar: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı. Acıbadem 
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-5. 

Demir, M. (2012). Örgütsel Destek, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi İlişkisi: Havalimanı Yer 
Hizmetleri İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma . İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları 
Dergisi, 14(1), 49-64. 



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 

527 
 

Eisenberger, R. ve diğerleri. (1986). Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology, 
71(3), 500-507. 

Fındık, M. (2011). Algılanan Örgütsel Desteğin, Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi 
Araştırması: Konya Aile Hekimleri Örneği. Konya: Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. 

Gürbüz, S. ve diğerleri. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları. 

İplik, E. ve diğerleri. (2012). Çalışanların Örgütsel Destek Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 
Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü. International Journal of Economic and 
Administrative Studies , 12(12), 109-122. 

Kaplan, M. ve Öğüt, A. (2012). Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin 
Analizi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(1), 387-401. 

Organ, D. W. (1988). Organizational Citizenship Behavior. Lexington: MA: Lexingtin Books. 

Organ, D. W. (1997). Organizational Citizenship Behavior: The Good Solder Syndrome. Lexington: 
MA: Lexington Books. 

Özdemir, A. (2010). Örgütsel Özdeşleşmenin Algılanan Örgütsel Destek, Cinsiyet ve Kıdem 
Değişkenlerine Göre İncelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(1),  238-250. 

Özdevecioğlu, M. (2003). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Üniversite Öğrencilerinin Bazı 
Demografik Özellikleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir 
Araştırma. Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 18(2), 117-135. 

Podsakoff, P. M. ve diğerleri. (2000). Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the 
Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research. Journal of 
Management, 26(3), 513-563. 

Rhoades, L. ve Eisenberger, R. (2002). Affective Commitment to the Organization: The Contribution 
of Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology, 86(5),  826. 

Singh, A. ve Singh, A. P. (2010). Role of Stress and Organizational Support in Predicting Organizational 
Citizenship Behavior. The IUP Journal of Organizational Behavior, 9(4), 7-25. 

Ünüvar, T. (2006). An Integrative Model of Job Characteristics, Job Satisfaction, Organizational 
Commitment and Organizational Citizenship Behavior. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi. 

Üren, S. G.ve Çorbacıoğlu, S. (2012). Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: İmalat 
Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletme Örneği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, 14(1),  29-52. 



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 

528 
 

Satın Alma Kararlarında Algılanan Riskler ve Risk Azaltma Stratejileri: Otomotiv Yan 
Sanayisinde Bir Araştırma  

 

Erkan ÖZDEMİR1, Melek SAĞLAM2 

Özet 

İşletmelerin satın alma kararları önemli kararlar olup, içeriğinde birçok riski barındırmaktadır. 
Satın alma yöneticileri satın alma kararlarında parasal risk, kalite riski, termin riski, fonksiyonel risk, 
mesleki risk, ilişki riski gibi çeşitli riskleri algılarlar. Bu riskleri bertaraf edebilmek için ise çeşitli risk 
azaltma stratejileri izlenmektedir. Bu çalışmanın amacı otomotiv sanayindeki işletmelerin satın alma 
yöneticilerinin algıladıkları riskleri ortaya koymak ve bu riskler karşısında hangi risk azaltma 
stratejilerini uyguladıklarını belirlemektir. Ayrıca çalışmada katılımcıların demografik özellikleri 
açısından risk algılarının farklılaşıp farklılaşmadığı da araştırılmaktadır. Araştırma verileri 15 Kasım 
2018 – 15 Aralık 2018 tarihleri arasında Marmara bölgesinde faaliyet gösteren otomotiv yan sanayi 
işletmelerinin satın alma yöneticilerinden toplanmıştır. Verilerin toplanmasında online anket yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için 
IBM SPSS 23 paket programı kullanılmıştır. Araştırma verileri frekans analizi, t-testi ve Anova 
analizleri kullanılarak analiz edilmiştir.  Araştırma sonucunda, algılanan risklerin sırasıyla; ekonomik 
risk, kalite riski, termin riski, teslime edememe riski, fonksiyonel risk, ilişki riski, mesleki risk ve 
tedarikçinin iflas etme riski olduğu bulunmuştur. Risk azaltma stratejileri ise sırasıyla onaylanmış 
tedarikçi listesi oluşturma, daha fazla bilgi toplama, mevcut tedarikçilere sadık kalma, tedarikçileri 
çeşitlendirme ve kararı diğer departmanların yöneticileriyle birlikte alma şeklindedir. Araştırma 
sonuçları otomotiv yan sanayisinde faaliyet gösteren işletmelerin satış stratejilerinin oluşturulmasına 
katkı sağlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Satın Alma, Algılanan Risk, Risk Azaltma Stratejileri 

JEL Kodları: M30, M31, M39 

 

Perceived Risks and Risk Reduction Strategies in Purchasing Decisions: A Research in 
Automotive Sub-Industry 

Abstract 

Enterprise purchasing decisions are important decisions and contain many risks. Purchasing 
managers perceive various risks such as monetary risk, quality risk, deadline risk, functional risk, 
occupational risk, relationship risk in purchasing decisions. In order to eliminate these risks, various risk 
reduction strategies are followed. The aim of this study is to reveal the risks perceived by the purchasing 
managers of the enterprises in the automotive sub-industry and to determine which risk reduction 
strategies they apply to these risks. The study also investigates whether the risk perceptions of the 
participants differ in terms of demographic characteristics. The research data were collected from 
purchasing managers of automotive sub-industry enterprises operating in Marmara region between 
November 15, 2018 – December 15, 2018. Online survey method was used to collect data. In the study, 
convenience sampling method was used. IBM SPSS 23 package program was used for the analysis of 
the obtained data. Data were analyzed using frequency analysis, t-test and Anova analysis. As a result 
of the research, the perceived risks were founded economic risk, quality risk, deadline risk, non-delivery 
risk, functional risk, relationship risk, occupational risk and bankruptcy risk of the supplier. Risk 
reduction strategies were founded as the creation of an approved supplier list, gathering more 
information, loyalty to existing suppliers, diversifying suppliers and taking the decision with the 
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managers of other departments. The results of the research contribute to the formation of sales strategies 
of the companies operating in the automotive sub-industry. 

Keywords: Industrial Purchasing, Perceived Risk, Risk Reduction Strategies 

JEL Codes: M30, M31, M39 

1. Giriş  

Giderek artan bir şekilde, işletmeler temel yetkinliklerine daha fazla kaynak ayırmakta ve 
çekirdek olmayan faaliyetleri için dış kaynak kullanımını desteklemekte, bu da tedarikçilere olan 
bağımlılıklarını ve güven duyma ihtiyacını arttırmaktadır. Ancak bu durum işletmeler için etkili 
tedarikçi seçimi ve değerlendirmesinin önemini de gittikçe daha önemli hale getirmektedir (Kannan ve 
Tan, 2002: 11).  

Son yıllarda, satın alma departmanı birçok işletme yöneticisi tarafından işletmelerinin rakebetçi 
avantaj kazanmasında önemli işletme fonksiyonlarından biri olarak görülmektedir. Günümüzün sürekli 
değişen ve gelişen iş ortamı, işletmelerin tedarikçi değerlendirme süreçlerini de etkilemektedir. Bu 
nedenle de işletmeler tedarikçi seçim kriterlerinin uygunluğu periyodik olarak gözden geçirmek zorunda 
kalmaktadırlar (Gustin, Daugherty ve Ellinger, 1997). İşletmelerin karlılığı üzerinde satın alma 
kararlarının etkisi genel olarak kabul edilmektedir. Birçok işletme, satın alma kararlarında ürünlerin 
kalite, teslim ve fiyat gibi özelliklerini izleme gereksinimi duymaktadır (Raydel ve Lee, 1994). 
Dolayısıyla günümüzün işletmeleri alternatif tedarik kaynaklarını bulmaya ve bunları özenli bir şekilde 
seçmeye önem vermektedirler.  

İşletmeler tedarikçileriyle uzun vadeli bir ortaklık kurmak istediklerinde ilişki kurma ve sürdürme 
gibi konular düşük fiyat gibi konulardan daha önemli hale gelebilmektedir. Bu anlamda, işletmeler 
optimal tedarikçiyi seçerken sadace en düşük fiyatı sunan tedarikçileri değil, seçim kararının sonucunda 
oluşacak toplam maliyeti en düşük olan tedarikçilere de bakmaktadırlar (Swift, 1995: 108). Çağdaş 
tedarik yönetimi, tedarikçilerle uzun vadeli işbirliğini sürdürmek ve daha az sayıda ancak güvenilir 
tedarikçileri kullanmayı gerektirmektedir. Bu nedenle, doğru tedarikçileri seçmek sadece fiyata dayalı 
bir kriteri dikkate almaktan çok daha fazlasını gerektirmektedir. Bir diğer ifadeyle tedarikçi seçimi hem 
nicel hem de nitel çok çeşitli kriterlere bağlı olmaktadır (Ho vd., 2010: 16). Kullanılacak kriterler tüm 
tedarikçilerin seçiminde kullanılacak şekilde olmalı ve işletmenin ihtiyaçlarına, tedarik ettiği ürünlerine 
ve teknoloji stratejisine uygun olarak geliştirilmelidir (Kahraman vd., 2003: 382).  

Tedarik riski, satın alıcı işletme üzerinde önemli zararlı etkileri olabilecek gelen tedarikle ilgili 
olayların olası oluşumunu içermektedir (Zsidisin, 2003: 14). Algılanan risk kavramı ise, tüketicilerin 
beklenmeyen veya belirsiz sonuçlara sahip risk içeren satın alma davranışını ifade etmekte 
kullanılmaktadır (Kim vd., 2009: 203). Algılanan risk, özellikle belirsizlik altında karar vermede olmak 
üzere insan davranışlarında kritik bir rol oynamaktadır. Bireyler bir karar durumunu, özellikle de bu 
kaybın finansal durumları üzerinde önemli bir etkisi olacaksa ve kaybedecekleri önemli ise, 
kaybedecekleri durumu çok riskli olarak tanımlama eğiliminde olurlar. Algılanan risk, bir bireyin riskli 
bir durumu önyargılı bir şekilde değerlendirmesi olduğundan, bu değerlendirme kişinin psikolojik ve 
durumsal özelliklerine büyük ölçüde bağlı olmaktadır (Cho ve Lee, 2006: 114).  

Algılanan risk seviyesi, belirsizlik derecesinin ve yanlış bir karardan kaynaklanacak sonuçların 
bir ürünüdür. Başlangıçta mevcut olan bilgilerin kapsamı, algılanan risk seviyesini doğal olarak 
etkilemektedir. Karar vericilerin demografik ve psikografik özellikleri hem risk algılarını hem de bunu 
azaltmak için kullanılan stratejileri etkilemektedir (Mitchell ve McGoldrick, 1996: 3). 

Endüstriyel alıcıların risk algısını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler; alıcıların 
demografik özellikleri, iş fonksiyonu, karar alma birimi, satın alıcının kişilik özellikleri, satın alma türü, 
ürün özellikleri, müşteri-tedarikçi etkileşim derecesi, müşteri / tedarikçi pazarının özellikleri, işletme 
büyüklüğü, organizasyonel performans ve ülke şeklinde ifade edilebilir (Mitchell, 1995: 118). Satın 
alma yöneticilerinin tedarik yönetimi tedarik riski algılarını etkileyen faktörleri araştırdığı çalışmasında 
Zsidisin (2003: 22) satın alma yöneticilerinin ürün, pazar ve tedarikçi özellikleri açısından riski 
algıladığını ifade etmektedir. Kull ve Talluri (2008: 410) çalışmalarında literatürden derlediği potansiyel 
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tedarik risk kaynaklarını; teslim başarısızlığı (söz verildiği zamanda teslimin gerçekleştirilememesi), 
maliyet başarısızlığı (tedarik edilen ürünün fiyatının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi), kalite 
başarısızlığı (tedarikçinin kabul edilemeyecek ürünler sunması), esneklik başarısızlığı (tedarikçinin 
miktar ve/veya tasarım değişikliklerini yapmaması veya kabul etmemesi) ve güven başarısızlığı 
(tedarikçinin güvenilir ve stratejik bir tedarikçi olamaması) şeklinde aktarmaktadır. 

Risk azaltma stratejileri genel olarak algılanan riskin belirsizlik bileşenini azaltmayı 
amaçlamaktadır. Ancak fiziksel, finansal, performans, sosyal, psikolojik veya zaman riskleri gibi ortaya 
çıkabilecek sonuçları azaltmayı da hedefleyebilir (Mitchell ve McGoldrick, 1996: 3). İşletmelerin risk 
azaltma stratejileri; bilgi toplama, onaylı tedarikçi listeleri, danışma, yüksek derecede yapılandırılmış 
satın alma prosedürleri, sayısal teknikler, çoklu kaynaklar, ortaklık ve yardımlar, daha fazla tedarikçi, 
performans garantileri, çoklu teşvik sözleşmeleri ve kullanıcı katılımı şeklinde ifade edilebilir (Mitchell, 
1995: 118). 

Bu çalışmanın amacı otomotiv sanayindeki işletmelerin satın alma yöneticilerinin algıladıkları 
riskleri ortaya koymak ve bu riskler karşısında hangi risk azaltma stratejilerini uyguladıklarını 
belirlemek ve katılımcıların demografik özellikleri açısından risk algılarının farklılaşıp farklılaşmadığı 
da ortaya koymaktır. Çalışmanın devamında ilk olarak algılanan riskler ve bu riskler karşısında 
uygulanan risk azaltma stratejilerine kavramsal çerçeve ve ilgili literatür ele alınmaktadır. Çalışmanın 
devamında araştırma metodolojisi, elde edilen bulgular sunulmaktıdır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise 
elde edilen bulgular teorik ve pratik açıdan ele alınmaktadır.  

2. Literatür Araştırması 

Endüstriyel satın alımlarda özellikle ürün/hizmet ve/veya tedarikçilerin seçiminde satın alıcılar 
için ekonomik ve duygusal bazı ölçütler çok önemli olmaktadır. Örneğin ürün veya hizmetin fiyatı, 
kalitesi, teslim şekli ve zamanı, verimliliği, satın alınan ürünün kullanımı süresince gerçekleşebilecek 
maliyetleri, güvenilirliği, dayanıklılığı, güncellenebilirliği, teknik destek sunulması ve güvenliği gibi 
ekonomik ölçütler önemli olmaktadır.  Prestij, bireysel riski azaltma, bölüm ve işletme politikalarına 
uygunluk, güven verme ve kolaylık sağlama, beklentileri karşılama ve memnuniyet sağlama gibi 
ölçütler de duygusal seçim ölçütlerini oluşturmaktadır (Jobber ve Lancaster, 2009: 96). 

Tüketici satın alma kararlarında olduğu gibi endüstriyel satın alma kararları da çeşitli riskleri 
içermektedir. Endüstriyel satın alımlarda finansal risk, performans riski ve sosyal risk gibi üç tür risk 
bulunmaktadır. Ekonomik risk olarak da isimlendirilen finansal risk, yeni bir ürünün maliyeti ve satışta 
vaat edilen başabaş noktasını yakalayamamasıyla meydana gelen gelir kaybından meydana gelir. 
Performans riski, gerçekleştirilmesi beklenen performansın gerçekleştirilememesi sonucunda meydana 
gelir. Performans riski ve finansal risk, eğer ürünün performansı işletmenin finansal performansı için 
hayati derecede önemli olduğu zaman birlikte meydana gelebilir. Sosyal risk (ego risk olarak da 
isimlendirilebilir) ise, satın almanın önemli kişilerin kabulünü karşılamadığı zaman gerçekleşebilir 
(Dwyer ve Tanner, 2001: 111-112).   

Bu risklerin dışında teslim riski (sipariş edilen ürün ve hizmetlerin zamanında ve eksiksiz yapılıp 
yapılamayacağına ve sonuçta işletmenin üretim programını aksatıp aksatmayacağına ilişkin risk), servis 
riski (satın alınan ürün veya hizmetlerin kararlaştırılan zamanda ve uygun bir şekilde yerine getirilip 
getirilmeyeceğine ilişkin risk), ilişki riski (bir satın alma kararıyla tedarikçi işletmeyle uzun dönemli 
ilişkilerin ne derece bozulacağına ilişkin risk) ve mesleki risk (satın alma kararının, karar vericinin 
kariyerini nasıl etkileyeceğine ilişkin risk) gibi riskler de bulunmaktadır. Endüstriyel alıcıların 
algıladıkları risklerin düzeyini ise birçok faktör etkilemektedir. Örneğin alıcının demografik özellikleri, 
iş fonksiyonu, karar alma birimi, alıcının kişiliği, satın alma türü, ürün özellikleri, tüketici veya 
tedarikçiyle olan etkileşimin derecesi, tüketici veya tedarikçi pazarının özellikleri, işletmenin ölçeği, 
performansı ve ülkesi gibi faktörler algılanan risklerin düzeyini etkilemektedir (Fill ve Fill, 2005, 135). 

Geleneksel olarak, algılanan risk ile risk azaltma uygulamaları arasında pozitif bir ilişki 
bulunmaktadır. Bir diğer ifadeyle algılanan risk arttıkça, satın almacıların risk azatlma stratejileriyle 
daha fazla ilgilendikleri görülmektedir (Mitchell vd., 2003: 4-5). Yöneticilerin risk alma eğilimleri de 
riskin algılanma derecesini etkileyebilmektedir (Kull vd., 2014: 476).  
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Algılanan risk ve risk azaltma stratejileri literatürde farklı alanlarla ilgili olarak da araştırılmıştır. 
Örneğin Cases (2002) çalışmasında internet alışverişinde, Luethge (2004) yurt dışı eğitimde algılanan 
riskler ve risk azaltma stratejileri konusunu ele almışlardır. Temizkan ve arkdaşları (2016) ise 
çalışmalarında akıllı telefon kullanımının satın alma kararına etkisinde algılanan risk ve risk azaltma 
stratejilerinin rolünü araştırmışlardır.  

Belirli bir endüstriyel satın alma kararı, büyük oranda risk (bir diğer ifadeyle yüksek belirsizlik 
ve önemli sonuçlar) ile karakterize edilebilir. Ancak endüstriyel alıcı tarafından algılanan riskler, çeşitli 
şekillerde azaltılabilir (Puto vd., 1985: 90). Endüstriyel alıcıların algıladıkları riskleri azaltmak için daha 
fazla bilgi toplama, mevcut tedarikçilere sadık kalma ve satın almayla bir şekilde ilişkili olan işletmenin 
diğer bölümlerindeki kişilere veya işletmenin tedarikçilerine riski yaymak şeklindeki stratejiler 
izlenebilir. Riski azaltmak için kullanılabilecek bilgi kaynakları kişisel veya kişisel olmayan ve ticari 
veya ticari olmayan kaynaklar şeklinde bir ayrıma tabi tutulabilir. Bu noktada kişisel satış, ticari fuarlar, 
e-posta gibi faktörler hem kişisel hem de ticari bilgi toplama kaynaklarını oluşturmaktadır. 
Meslektaşlardan, bu alanlardaki danışmanlardan veya iş arkadaşlarından elde edilen kulaktan kulağa 
bilgiler ise ticari olmayan kişisel bilgi kaynaklarını oluşturmaktadır. Satışla ilgili yazılar, reklâmlar, web 
siteleri gibi bilgi kaynakları ise kişisel olmayan ticari bilgi kaynaklarını oluşturmaktadır. Ticari yayınlar 
ise hem ticari hem de kişisel olmayan bilgi kaynağını oluşturmaktadır (Dwyer ve Tanner, 2001: 111-
112).  Bu yaklaşım, endüstriyel bir alıcıiçin risk yapısının olasılıksal unsuruna odaklanmakta ve en fazla 
bilgi sahibi olunan özelliklere sahip alternatifin seçilerek riskin azaltılmasına hizmet etmektedir (Puto 
vd., 1985: 90).  

Bu yöntemlerin dışında işletmeler, onaylanmış tedarikçi listesindeki tedarikçilerden satın alma, 
danışman kullanma, yüksek derecede yapılandırılmış satın alma prosedürlerini kullanma, sayısal 
tekniklerden yararlanma, çok kaynaktan faydalanma, ortaklık ve işbirliklerinden yararlanma, daha fazla 
tedarikçiyi dikkate alma, alandaki lider işletmeyi rehber olarak kullanma, tedarikçiden performans 
garantileri isteme, yaptırımları belirleme, çoklu teşvik anlaşmaları yapma ve kullanıcıları da işin içine 
katma gibi uygulamaları yerine getirebilirler. (Fill ve Fill, 2005, 135). Örneğin Cho ve Lee (2006: 113) 
çalışmalarında bilgiye dayalı risk azaltma stratejilerini bilgi araştırma miktarı ve profesyonellerden 
tavsiye alma olarak ifade etmektedir.  

3. Araştırma Yöntemi 

Bu çalışmanın amacı otomotiv sanayindeki işletmelerin satın alma yöneticilerinin algıladıkları 
riskleri ortaya koymak ve bu riskler karşısında hangi risk azaltma stratejilerini uyguladıklarını 
belirlemektir. Ayrıca çalışmada katılımcıların demografik özellikleri açısından risk algılarının 
farklılaşıp farklılaşmadığı da araştırılmaktadır.  

Araştırma verileri 15 Kasım 2018 – 15 Aralık 2018 tarihleri arasında Marmara bölgesinde faaliyet 
gösteren otomotiv yan sanayi işletmelerinin satın alma yöneticilerinden toplanmıştır. Verilerin 
toplanmasında online anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için IBM SPSS 23 paket programı kullanılmıştır. Araştırma 
verileri frekans analizi, t-testi ve Anova analizleri kullanılarak analiz edilmiştir. 

Araştırmada kullanılan anket formu, 6 kategorik sorudan ve 5’li Likert ölçeğiyle ölçülen 13 
sorudan oluşmaktadır. Satın alma kararlarında algılanan risklere ilişkin 8 ve riskleri azaltma 
stratejilerine yönelik de 5 adet Likert ölçek sorusu bulunmaktadır. Likert ölçeği 1: Kesinlikle 
Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum,  3: Kararsızım,  4: Katılıyorum,  5: Kesinlikle Katılıyorum şeklinde 
oluşturulmuştur. Satın alma kararlarında algılanan risklere (Cases, 2002; Kim vd., 2009; Luethge, 2004; 
Mitchell, 1995: 118; Mitchell ve McGoldrick, 1996) ve risk azaltma stratejilerine yönelik sorular (Kim 
vd., 2009; Mitchell, 1995: 118; Mitchell ve McGoldrick, 1996; Puto vd., 1985) ilgili literatürden 
yararlanılarak oluşturulmuştur.  
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4. Bulgular 

Elde edilen veriler frekans analizi, t-testi ve Anova analizleriyle değerlendirilmiştir.  İlk olarak 
araştırma katılımcılarının özelliklerine ilişkin sonuçlar frekans analiziyle ortaya konmuştur. Daha sonra 
t-testi ve Anova analizleri ile belirlenen hipotezler test edilmiştir. 

4.1. Cevaplayıcılara İlişkin Bulgular  

Aşağıdaki tablo 1 de katılımcıların ve çalıştıkları işletmelerin özellikleri görülmektedir: 

Tablo 1. Katılımcıların Ve Çalıştıkları İşletmelerin Özellikleri 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, cevaplayıcıların çoğunluğu erkek (%82,3) ve 25-34 yaş arasındaki 
(%51,9) katılımcılardan oluşmaktadır. Katılımcıların eğitim durumu açısıdan ise Lisans mezunlarının 
sayısının oldukça fazla olduğu (%59,5) görülmektedir.  

Katılımcıların satın alma iş tecrübesinin ise 4-6 yıl arasında daha fazla olduğu (%31,6) ancak 13 
yıl ve üzerü tecrübeye sahip yöneticilerin araştırmaya katılımının da oldukça fazla olduğu (%24,1) 
görülmektedir. Katılımcıların yaklaşık yarısının (%48,1) satın alma sorumlusu pozisyonunda çalıştığı 

 Özellik F % 

Cinsiyet 
Kadın 14 17,7 

Erkek 65 82,3 

Yaş 

18-24 5 6,3 

25-34 41 51,9 

45-54 31 39,2 

55-64 2 2,5 

Eğitim 

İlkokul 3 3,8 

Ortaokul 1 1,3 

Lise 8 10,1 

Ön Lisans 7 8,9 

Lisans 47 59,5 

Yüksek Lisans 12 15,2 

Doktora 1 1,3 

Katılımcıların Satın Alma Tecrübesi 

3 yıldan az 15 19,0 

4-6 yıl 25 31,6 

7-9 yıl 10 12,7 

10-12 yıl 10 12,7 

13 yıl ve üstü 19 24,1 

Katılımcıların Çalışma Pozisyonları 

Satın Alma Sorumlusu 38 48,1 

Üretim Sorumlusu 11 13,9 

Genel Müdür 7 8,9 

Şirket Sahibi 14 17,7 

Diğer 9 11,4 

İşletmenin Büyüklüğü 

Küçük 18 22,8 

Orta 39 49,4 

Büyük 22 27,8 

Toplam 79 100,0 Toplam 
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da bir diğer bulgudur.  Benzer şekilde katılımcıların çalıştığı işletmelerin büyüklükleri incelendiğinde 
orta büyüklükteki işletmelerin araştırmaya katılım oranı (%49,4) oldukça yüksektir.  

Araştırmada kullanılan toplam 13 ifadeden oluşan ölçeğin güvenilirliği Cronbach’s Alfa ile 
ölçülmüştür. Ölçekte yer alan ifadelerin Cronbach’s Alfa değeri 0,892 olarak bulunmuştur. Literatürde 
kabul edilen 0,70 değerinin üzerinde bulunan bu sonuç araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilir 
olduğunu göstermektedir. 

4.2. Otomotiv Sanayindeki İşletmelerin Satın Alma Yöneticilerinin Algıladıkları Riskler ve 
Risk Azaltma Stratejilerine İlişkin Frekans Analizi Sonuçları 

Otomotiv sanayindeki işletmelerin satın alma yöneticilerinin algıladıkları riskler aşağıdaki Grafik 
1’de ve bu riskler karşısında uyguladıkları risk azaltma stratejilerine ilişkin frekans analizi sonuçları ise 
Grafik 2’de görülmektedir.  

Grafik 1. Otomotiv Sanayindeki İşletmelerin Satın Alma Yöneticilerinin Algıladıkları 
Riskler 

 

Grafik 1 incelendiğinde katılımcıların en çok algıladığı riskin sırasıyla ekonomik (parasal) risk, 
kalite riski, termin riski, teslime edememe riski, fonksiyonel risk, ilişki riski, mesleki risk ve tedarikçinin 
iflas riski olduğu görülmektedir.  

Grafik 2. Otomotiv Sanayindeki İşletmelerin Satın Alma Yöneticilerinin Uyguladıkları 
Risk Azaltma Stratejileri 

 

Grafik 2 incelendiğinde, katılımcıların uyguladıkları risk azaltma stratejilerinin sırasıyla 
onaylanmış tedarikçi listesi oluşturma, daha fazla bilgi toplama, mevcut tedarikçilere sadık kalma, 
tedarikçileri çeşitlendirme ve kararı diğer departmanlarla birlikte alma şeklinde olduğu görülmektedir.  
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4.3. Otomotiv Sanayindeki İşletmelerin Satın Alma Yöneticilerinin Algıladıkları Riskler ve 
Risk Azaltma Stratejilerine İlişkin T-testi Analiz Sonuçları 

Otomotiv sanayindeki işletmelerin satın alma yöneticilerinin algıladıkları riskler ve risk azaltma 
stratejilerinin cinsiyet kategorik değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek için t-testi 
analizi gerçekleştirilmiştir.  

Cinsiyetine Göre Algılanan Risklerin Farklılaşıp Farklılşmadığına İlişkin Bağımsız Örneklem 
T-testi Analizi Sonuçları 

Araştırmaya katılanların cinsiyetine göre algılanan risklerin farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin 
belirlenen hipotezler aşağıdaki gibidir:  

H1: Satın alma yöneticilerinin algıladıkları ekonomik (parasal) risk cinsiyete göre farklılık 
gösterir.  

H2: Satın alma yöneticilerinin algıladıkları kalite riski cinsiyete göre farklılık gösterir. 

H3: Satın alma yöneticilerinin algıladıkları termin riski cinsiyete göre farklılık gösterir. 

H4 Satın alma yöneticilerinin algıladıkları teslime edememe riski cinsiyete göre farklılık gösterir. 

H5: Satın alma yöneticilerinin algıladıkları fonksiyonel risk cinsiyete göre farklılık gösterir.  

H6: Satın alma yöneticilerinin algıladıkları ilişki riski cinsiyete göre farklılık gösterir.  

H7: Satın alma yöneticilerinin algıladıkları mesleki risk cinsiyete göre farklılık gösterir.  

H8: Satın alma yöneticilerinin algıladıkları tedarikçinin iflas riski cinsiyete göre farklılık gösterir.  

Cinsiyet değişkeni açısından bağımsız örneklem t-testi analiz sonuçları aşağıdaki tablo 2’de 
görülmektedir. Farklılık olması diğer bir ifadeyle hipotezlerin kabul edilebilmesi için sig. (2 tailed) 
değerinin 0,05’den küçük olması gerekmektedir. Tablo 2 incelendiğinde kalite riski, termin riski, teslim 
edememe riski, fonksiyonel risk ve mesleki risk hipotezlerin kabul edildiği görülmektedir. Bir diğer 
ifadeyle satın alma yöneticilerinin bu boyutlardaki risk algıları cinsiyete göre farklılık göstermektedir.  

Tablo 2. Cinsiyetine Göre Algılanan Risklerin Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin 
Bağımsız Örneklem T-Testi Analizi Sonuçları 

 
Varyansların 
Eşitliği İçin 

Levene Testi 
Ortalamaların Eşitliği İçin T-Testi 

 
F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Ortalama 

Farkı 

Standart 
Hata 
Farkı 

Ekonomik 
(Parasal) 
Risk 

Varyansların eşit 
dağıldığı varsayımı 

,009 ,924 -,167 77 ,868 -,0560 ,3356 

Varyansların eşit 
dağılmadığı varsayımı 

  -,167 18,997 ,869 -,0560 ,3361 

Kalite Riski 

Varyansların eşit 
dağıldığı varsayımı 

10,884 ,001 1,992 77 ,050 ,6890 ,3458 

Varyansların eşit 
dağılmadığı varsayımı 

  1,502 15,366 ,153 ,6890 ,4588 

Termin 
Riski 

Varyansların eşit 
dağıldığı varsayımı 

13,910 ,000 3,489 77 ,001 1,1945 ,3423 

Varyansların eşit 
dağılmadığı varsayımı 

  2,616 15,321 ,019 1,1945 ,4566 

Teslim 
Edememe 
Riski 

Varyansların eşit 
dağıldığı varsayımı 

12,012 ,001 2,001 77 ,049 ,7549 ,3773 

Varyansların eşit 
dağılmadığı varsayımı 

  1,533 15,508 ,145 ,7549 ,4923 
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Fonksiyonel 
Risk 

Varyansların eşit 
dağıldığı varsayımı 

7,832 ,006 2,123 77 ,037 ,7648 ,3603 

Varyansların eşit 
dağılmadığı varsayımı 

  1,690 15,857 ,111 ,7648 ,4526 

İlişki Riski 

Varyansların eşit 
dağıldığı varsayımı 

4,526 ,037 1,130 77 ,262 ,4011 ,3549 

Varyansların eşit 
dağılmadığı varsayımı 

  ,929 16,183 ,366 ,4011 ,4317 

Mesleki 
Risk 

Varyansların eşit 
dağıldığı varsayımı 

3,944 ,051 2,302 77 ,024 ,8044 ,3494 

Varyansların eşit 
dağılmadığı varsayımı 

  1,885 16,137 ,078 ,8044 ,4268 

Tdarikçinin 
İflas Riski 

Varyansların eşit 
dağıldığı varsayımı 

,398 ,530 1,421 77 ,159 ,4978 ,3503 

Varyansların eşit 
dağılmadığı varsayımı 

  1,300 17,517 ,210 ,4978 ,3829 

Katılımcıların cinsiyetine göre algılanan risklerin farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin t-testi analiz 
sonuçlarının grup istatistikleri aşağıdaki tablo 3’de görülmektedir.  

Tablo 3. Grup İstatistikleri 

 
Ekonomik (Parasal) Risk 

Cinsiyet N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Erkek 65 4,015 1,1387 ,1412 

Kadın  14 4,071 1,1411 ,3050 

Kalite Riski 
Erkek 65 4,046 1,0522 ,1305 

Kadın  14 3,357 1,6458 ,4399 

Termin Riski 
Erkek 65 4,123 1,0384 ,1288 

Kadın  14 2,929 1,6392 ,4381 

Teslim Edememe Riski 
Erkek 65 3,969 1,1588 ,1437 

Kadın  14 3,214 1,7619 ,4709 

Fonksiyonel Risk 
Erkek 65 3,908 1,1281 ,1399 

Kadın  14 3,143 1,6104 ,4304 

İlişki Riski 
Erkek 65 3,615 1,1277 ,1399 

Kadın  14 3,214 1,5281 ,4084 

Mesleki Risk 
Erkek 65 3,662 1,1079 ,1374 

Kadın  14 2,857 1,5119 ,4041 

Tedarikçinin İflas Riski 
Erkek 65 3,569 1,1588 ,1437 

Kadın  14 3,071 1,3281 ,3549 

Tablo 3’deki grup istatistikleri incelendiğinde, kalite riski, termin riski, teslim edememe riski, 
fonksiyonel risk ve mesleki risk boyutlarının her birinde erkek katılımcıların ortalamasının kadın 
katılımcıların ortalamalarından yüksek olduğu görülmektedir. Bir diğer ifadeyle erkekler ifade edilen 
algılanan risk boyutlarında kadınlara göre daha fazla risk algılamaktadırlar.  

Cinsiyetine Göre Uygulanan Risk Azaltma Stratejilerinin Farklılaşıp Farklılaşmadığına 
İlişkin Bağımsız Örneklem T-Testi Analizi Sonuçları 

Araştırmaya katılanların cinsiyetine göre uygulanan risk azaltma stratejilerinin farklılaşıp 
farklılşmadığına ilişkin belirlenen hipotezler aşağıdaki gibidir:  

H1: Satın alma yöneticilerinin uyguladıkları daha fazla bilgi toplama stratejisi cinsiyete göre 
farklılık gösterir.  

H2: Satın alma yöneticilerinin uyguladıkları mevcut tedarikçilere sadık kalma stratejisi cinsiyete 
göre farklılık gösterir. 
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H3: Satın alma yöneticilerinin uyguladıkları kararı diğer departmanlarla birlikte alma stratejisi 
cinsiyete göre farklılık gösterir. 

H4 Satın alma yöneticilerinin uyguladıkları onaylanmış tedarikçi listesi oluşturma stratejisi 
cinsiyete göre farklılık gösterir. 

H5: Satın alma yöneticilerinin uyguladıkları tedarikçileri çeşitlendirme stratejisi cinsiyete göre 
farklılık gösterir.  

Cinsiyet değişkeni açısından bağımsız örneklem t-testi analiz sonuçları aşağıdaki tablo 4’de 
görülmektedir. Farklılık olması diğer bir ifadeyle hipotezlerin kabul edilebilmesi için sig. (2 tailed) 
değerinin 0,05’den küçük olması gerekmektedir. Tablo 4 incelendiğinde kararı diğer departmanlarla 
alma hipotezinin kabul edildiği görülmektedir. Bir diğer ifadeyle satın alma yöneticilerinin kararı diğer 
departmanlarla birlikte alma risk azaltma stratejisinin cinsiyete göre farklılık göstermektedir.  

Tablo 4. Cinsiyetine Göre Uygulanan Risk Azaltma Stratejilerinin Farklılaşıp 
Farklılaşmadığına İlişkin Bağımsız Örneklem T-Testi Analizi Sonuçları 

 
Varyansların 
Eşitliği İçin 

Levene Testi 
Ortalamaların Eşitliği İçin T-Testi 

Daha Fazla 
Bilgi Toplama 

 
F Sig. t df 

Sig. 
(2- 

tailed) 

Ortalama 
Farkı 

Standart 
Hata Farkı 

Varyansların eşit 
dağıldığı varsayımı 5,843 ,018 ,027 77 ,978 ,0066 ,2428 

Varyansların eşit 
dağılmadığı varsayımı   ,019 14,759 ,985 ,0066 ,3495 

Mevcut 
Tedarikçilere 
Sadık Kalma 

Varyansların eşit 
dağıldığı varsayımı 1,188 ,279 ,850 77 ,398 ,1692 ,1990 

Varyansların eşit 
dağılmadığı varsayımı 

  ,591 14,761 ,563 ,1692 ,2864 

Kararı Diğer 
Departmanlarla 
Birlikte Alma 

Varyansların eşit 
dağıldığı varsayımı 

1,960 ,166 1,996 77 ,049 ,5769 ,2891 

Varyansların eşit 
dağılmadığı varsayımı 

  1,741 16,872 ,100 ,5769 ,3313 

Onaylanmış 
Tedarik 
Çilistesi 
Oluşturma 

Varyansların eşit 
dağıldığı varsayımı 

2,547 ,115 ,475 77 ,636 ,1088 ,2291 

Varyansların eşit 
dağılmadığı varsayımı   ,349 15,166 ,732 ,1088 ,3117 

Tedarikçileri 
Çeşitlendirme 

Varyansların eşit 
dağıldığı varsayımı 

2,540 ,115 1,503 77 ,137 ,4242 ,2822 

Varyansların eşit 
dağılmadığı varsayımı   1,245 16,262 ,231 ,4242 ,3407 

Farklılıklar için aşağıdaki Tablo 5’de yer alan grup istatistikleri incelenmelidir.  

Tablo 5. Grup İstatistikleri 

Group Statistics 

Risk Azaltma Stratejileri Cinsiyet N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error Mean 

Daha Fazla Bilgi Toplama 
Erkek 65 4,292 ,7010 ,0869 
Kadın 14 4,286 1,2666 ,3385 

Mevcut Tedarikçilere Sadık Kalma 
Erkek 65 4,169 ,5747 ,0713 
Kadın 14 4,000 1,0377 ,2774 

Kararı Diğer Departmanlarla Alma 
Erkek 65 4,077 ,9405 ,1167 
Kadın 14 3,500 1,1602 ,3101 
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Onaylanmış Tedarik Çilistesi Oluşturma 
Erkek 65 4,323 ,6871 ,0852 
Kadın 14 4,214 1,1217 ,2998 

Tedarikçileri Çeşitlendirme 
Erkek 65 4,138 ,8993 ,1115 
Kadın 14 3,714 1,2044 ,3219 

Yukarıdaki tablo 5 incelendiğinde, erkek yöneticilerin kadın yöneticilere göre kararı diğer 
departmanlarla birlikte alma risk azaltma stratejisine daha fazla katıldığı görülmektedir.  

4.4. İş Tecrübesi Değişkeni Açısından Yapılan Anova Analizi Sonuçları 

Anova analizi, katılımcıların iş tecrübesine göre algıladıkları riskin farklılık gösterip 
göstermediğini test etmek için yapılmıştır. Bu amaçla belirlenen hipotezler şunlardır:  

H1: Satın alma yöneticilerinin algıladıkları ekonomik (parasal) risk katılımcıların iş tecrübesine 
göre farklılık gösterir.  

H2: Satın alma yöneticilerinin algıladıkları kalite riski iş tecrübesine göre farklılık gösterir. 

H3: Satın alma yöneticilerinin algıladıkları termin riski iş tecrübesine göre farklılık gösterir. 

H4 Satın alma yöneticilerinin algıladıkları teslime edememe riski iş tecrübesine göre farklılık 
gösterir. 

H5: Satın alma yöneticilerinin algıladıkları fonksiyonel risk iş tecrübesine göre farklılık gösterir.  

H6: Satın alma yöneticilerinin algıladıkları ilişki riski iş tecrübesine göre farklılık gösterir.  

H7: Satın alma yöneticilerinin algıladıkları mesleki risk iş tecrübesine göre farklılık gösterir.  

H8: Satın alma yöneticilerinin algıladıkları tedarikçinin iflas riski iş tecrübesine göre farklılık 
gösterir. 

Anova analizinin temel koşulu varyansların homojen dağılmasıdır. Aşağıdaki tablo 6’da 
varyansların homojen dağılıp dağılmadığını gösteren Levene testi sonuçları görülmektedir. 

Tablo 6. Tek Yönlü Varyans Analizi Levene Testi Sonuçları 

Varyansların Homojenliği Testi 

 Levene İstatistiği df1 df2 Sig. 

Ekonomik Risk 2,111 4 74 ,088 

Kalite Riski 1,380 4 74 ,249 

Termin Riski ,847 4 74 ,500 

Teslim Edememe Riski 1,275 4 74 ,288 

Fonksiyonel Risk 1,744 4 74 ,149 

İlişki Riski 2,424 4 74 ,056 

Mesleki Risk 1,670 4 74 ,166 

Tedarikçinin İflas Riski 1,584 4 74 ,187 

İş tecrübesi değişkeni açısından Tablo 6’daki tek yönlü varyans analizi Levene testi sonuçları 
incelendiğinde tüm boyutların ortalamalarının varyanslarının homojen dağıldığı (sig. >0,05) 
görülmektedir. Dolayısıyla Anova analizinin temel varsayımı sağlanmıştır. Aşağıdaki Tablo 7’de ise 
farklılıkların hangi boyutlar arasında olduğunu gösteren tek yönlü varyans analizi ANOVA tablosu 
görülmektedir. 
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Tablo 7. Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Ekonomik Risk 
Gruplar arası 5,051 4 1,263 ,985 ,421 

Grup içi 94,899 74 1,282   
Toplam 99,949 78    

Kalite Riski 
Gruplar arası 7,099 4 1,775 1,257 ,294 
Grup içi 104,445 74 1,411   
Toplam 111,544 78    

Termin Riski 
Gruplar arası 6,014 4 1,504 ,973 ,428 
Grup içi 114,365 74 1,545   
Toplam 120,380 78    

Teslim Edememe Riski 
Gruplar arası 5,941 4 1,485 ,866 ,489 
Grup içi 126,920 74 1,715   
Toplam 132,861 78    

Fonksiyonel Risk 
Gruplar arası 7,336 4 1,834 1,185 ,325 
Grup içi 114,563 74 1,548   
Toplam 121,899 78    

İlişki Riski 
Gruplar arası 13,412 4 3,353 2,477 ,051 
Grup içi 100,183 74 1,354   
Toplam 113,595 78    

Mesleki Risk 
Gruplar arası 14,628 4 3,657 2,677 ,038 
Grup içi 101,093 74 1,366   
Toplam 115,722 78    

Tedarikçinin İflas Riski 
Gruplar arası 8,232 4 2,058 1,472 ,219 
Grup içi 103,489 74 1,399   
Toplam 111,722 78    

Tek yönlü varyans analizi sonuçlarını gösteren tablo 7 incelendiğinde, sig değeri < 0,05 olduğu 
için farklılığın mesleki risk konusunda olduğu görülmektedir. Algılanan mesleki riskin hangi iş tecrübesi 
grupları arasında olduğunu görmek için ise çoklu karşılaştırma tablosu incelenmelidir. Post Hoc testleri 
sonucunda bulunan bu tablodan mesleki risk boyutuna ilişkin sonuçlar aşağıdaki tablo 8’de 
görülmektedir.  

Tablo 8. Algılanan Mesleki Risk ve İş Tecrübesi Grupları Arasındaki İlişkiyi Gösteren 
Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

Tukey HSD 

Bağımlı Değişken 
Ortalama 
Farklılığı 

(I-J) 

Std. 
Hata 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Mesleki Risk 

3 yıldan az 

4-6 yıl -,7733 ,3817 ,264 -1,841 ,294 

7-9 yıl -,1333 ,4772 ,999 -1,468 1,201 

10-12 yıl -,9333 ,4772 ,298 -2,268 ,401 

13 yıl ve üstü -1,1333* ,4037 ,049 -2,262 -,005 

4-6 yıl 

3 yıldan az ,7733 ,3817 ,264 -,294 1,841 

7-9 yıl ,6400 ,4373 ,589 -,583 1,863 

10-12 yıl -,1600 ,4373 ,996 -1,383 1,063 

13 yıl ve üstü -,3600 ,3557 ,849 -1,355 ,635 

7-9 yıl 
3 yıldan az ,1333 ,4772 ,999 -1,201 1,468 

4-6 yıl -,6400 ,4373 ,589 -1,863 ,583 
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10-12 yıl -,8000 ,5227 ,546 -2,262 ,662 

13 yıl ve üstü -1,0000 ,4566 ,195 -2,277 ,277 

10-12 yıl 

3 yıldan az ,9333 ,4772 ,298 -,401 2,268 

4-6 yıl ,1600 ,4373 ,996 -1,063 1,383 

7-9 yıl ,8000 ,5227 ,546 -,662 2,262 

13 yıl ve üstü -,2000 ,4566 ,992 -1,477 1,077 

13 yıl ve üstü 

3 yıldan az 1,1333* ,4037 ,049 ,005 2,262 

4-6 yıl ,3600 ,3557 ,849 -,635 1,355 

7-9 yıl 1,0000 ,4566 ,195 -,277 2,277 

10-12 yıl ,2000 ,4566 ,992 -1,077 1,477 

*. Ortalama farkı, 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

Yukarıdaki tablo 8 incelendiğinde katılımcıların algıladığı risk farklılığının 3 yıldan az tecrübeye 
sahip olanlarla 13 yıl ve üstü tecrübeye sahip olanlar arasında olduğu görülmektedir. Aşağıdaki tablo 
9’da farklılıklara ilişkin tanımlayıcı istatistikler görülmektedir.  

Tablo 9. Tanımlayıcı İstatistikler 

 N Ortalama 
Std.  

Sapma 
Std. 
Hata 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Lower  
Bound 

Upper 
Bound 

Mesleki Risk 

3 yıldan az 15 2,867 1,3020 ,3362 2,146 3,588 

4-6 yıl 25 3,640 1,1504 ,2301 3,165 4,115 

7-9 yıl 10 3,000 1,4907 ,4714 1,934 4,066 

10-12 yıl 10 3,800 1,0328 ,3266 3,061 4,539 

13 yıl ve üstü 19 4,000 ,9428 ,2163 3,546 4,454 

Toplam 79 3,519 1,2180 ,1370 3,246 3,792 

Algılanan mesleki risk ve iş tecrübesi dağılımına ilişkin tanımlayıcı istatistikleri gösteren 
yukarıdaki tablo 9 incelendiğinde, 13 yıl ve üstü tecrübeye sahip olanların 3 yıl ve daha az tecrübeye 
sahip olanlara göre algıladığı mesleki riskin daha yüksek olduğu görülmektedir. Bir diğer ifadeyle çok 
daha tecrübeli olan yöneticiler çok düşük tecrübeye sahip olan yöneticilere göre mesleki riski oldukça 
yüksek görmektedirler.  

5. Sonuç  

İşletmeler çoğu zaman belirsizlik koşulları altında tedarikçi seçim kararlarını vermektedirler (Kull 
vd., 2014: 467). Bu nedenle günümüzde işletmeler, riski yönetme ihtiyacının daha fazla farkına 
varmaktadırlar. Bilindiği gibi risk, işletmenin hem içinden hem de dışından gelebilmektedir. Dış 
kaynaklı riskler, tedarikçi işletmeler tedarik zincirleri boyunca çeşitli fırsatları yakalamak istedikleri için 
olabilmektedir. Stratejik kararlar uzun vadeli olduğu için de riske maruz kalmanın değerlendirilmesi 
uzun vadeli bir bakış açısıyla yapılmalıdır (Kull ve Talluri, 2008: 410). Günümüzde işletmeler rekabetçi 
kalabilmek için üretim faaliyetlerinin önemli bir öncülü olan tedarik kaynaklarını yeniden düşünmekte 
ve yeniden organize etmektedirler. Çünkü uygulamadan elde edilecek sonuçlar işletmelerin tedarik ve 
üretim performansını doğrudan etkilemektedir (Vonderembse ve Tracey, 1999: 38). 

Bu çalışmada Bursa’da faaliyet gösteren otomotiv yan sanayi işletmelerinin yöneticilerinin 
algıladıkları riskler ve uyguladıkları risk azaltma stratejileri araştırılmıştır. Araştırma sonucunda en 
yüksek algılanan ilk üç riskin sırasıyla ekonomik (parasal) risk, kalite riski ve termin riski olduğu 
bulunmuştur. Elde edilen bu sonuçlar literatürdeki diğer araştırmaların sonuçlarıyla da örtüşmektedir. 
Örneğin İngiltere’de yaptıkları araştırmalarında Mitchell ve arkadaşları (2003: 11) da çalışmalarında 
algılanan toplam riske en fazla katkı yapan riskin finansal risk olduğunu bulmuştur. Çalışmada 
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araştırılan bir diğer konu da satın alma yöneticilerinin uyguladıkları risk azaltma stratejilerinin neler 
olduğuna ilişkindir. Araştırma sonucunda yöneticiler tarafından uygulanan ilk üç risk azaltma stratejisi 
sırasıyla onaylanmış tedarikçi listesi oluşturma, daha fazla bilgi toplama ve mevcut tedarikçilere sadık 
kalma şeklinde bulunmuştur. Özellikle kurumsal ve deneyimli işletmelerin onaylanmış tedarikçi listesi 
oluşturma yoluna gittikleri, ancak birçok işletmenin bunun öncesinde tedarikçiler hakkında daha fazla 
bilgi toplamaya çalıştıkları araştırma esnasında tespit edilmiştir. Nitekim algılanan risk ve satın alma 
niyeti üzerinde algılanan bilgi miktarını araştırdıkları çalışmalarında Kim ve Lennon (2000) tüketicilerin 
ağalgıladıkları bilgi miktarı arttıkça bunun algılanan risk ile negatif, satın alma niyetiyle pozitif bir 
etkiye sahip olacağını bulmuşlardır. Bir diğer ifadeyle toplanan bilgi miktarı algılanan riskle negatif, 
satın alma niyetiyle pozitif ilişkili olabilmektedir. 

Bu çalışmada ayrıca katılımcıların cinsiyet ve iş tecrübesi açısından algılanan risk ve risk azaltma 
stratejileri arasında farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Cinsiyet açısından farklılıkların araştırıldığı 
analiz sonucunda algılanan kalite riski, termin riski, teslim edememe riski, fonksiyonel risk ve mesleki 
risk boyutlarının cinsiyete göre farklılık gösterdiği ve tüm bu algılanan risk boyutlarında erkek 
yöneticilerin ortalamasının kadın yöneticilerin ortalamalarından yüksek olduğu bulunmuştur. Bir diğer 
ifadeyle erkeklerin kadınlara göre ifade edilen boyutlarda algıladıkları risk daha yüksektir. Risk azaltma 
stratejileri arasındaki tek fark ise kararı diğer departmanlarla birlikte alma risk azaltma stratejisi 
boyutunda bulunmuştur. Bu analiz sonucuna göre erkek yöneticilerin kadın yöneticilere göre kararı 
diğer departmanlarla birlikte alma risk azaltma stratejisini daha fazla uyguladıkları bulunmuştur. 

Katılımcıların iş tecrübesine göre farklılıkların araştırıldığı analiz sonucunda ise farklılığın 
mesleki risk konusunda olduğu görülmektedir. Algılanan mesleki risk farklılığının 3 yıldan az tecrübeye 
sahip olanlarla 13 yıl ve üstü tecrübeye sahip olanlar arasında olduğu bulunmuştur. Buna göre 13 yıl ve 
üstü tecrübeye sahip olanların 3 yıl ve daha az tecrübeye sahip olanlara göre algıladığı mesleki risk daha 
yüksektir. Bir diğer ifadeyle çok daha tecrübeli olan yöneticiler çok düşük tecrübeye sahip olan 
yöneticilere göre mesleki riski oldukça yüksek görmektedirler.  

Risk algılarının ve tercih edilen risk azaltma stratejilerinin karar alma sürecinde nasıl değiştiğine 
dair bilgiler, işletmelerin karar alma süreçlerinde yararlı olabilecektir (Mitchell, 1998: 468). Dolayısıyla 
işletmeler tedarik kaynağı seçimlerinde ne kadar iyi performans gösterirlerse, bunun etkileri işletmelerin 
pazarlama stratejilerine de yansıyacak olup, işletmeler etkili pazarlama stratejileri geliştirip 
uygulayabileceklerdir (Katsikeas vd., 2004: 755-756). Ancak birçok çalışmada olduğu gibi bu çalışmada 
bazı sınırlamalara sahiptir. Özellikle araştırmanın örnekleminin küçük ve belirli bir bölge ile sınırlı 
kalması nedeniyle araştırma sonuçlarının genelleştirilmesi zordur. Bu nedenle daha geniş bir örneklem 
ve farklı sektörden işletmelerin katılımı ile gerçekleştirilecek araştırmalar ile daha sağlıklı sonuçlar elde 
edilebilir. Ayrıca elde edilecek veriler farklı açılardan analize de tabi tutulabilir.  
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Türkiye’nin Yerli Araç Üretim Projesi ve Tüketicilerin Yerli Araç Satın Alma Motivasyonlarını 
Etkileyen Faktörler 

 

Erkan ÖZDEMİR1, Ebru SEVEN2 

Özet 

Türkiye’de son yıllarda gündemi meşgul eden konulardan biri Türkiye’nin Yerli Araç üretimi 
projesidir. Bu çalışmanın amacı son tüketicilerin yerli aracın hangi özelliklerini uygun bulurlarsa satın 
alma tercihinde bulunacaklarını tespit etmek ve cevaplayıcıların demografik özelliklerine göre tüketici 
tercihlerinde farklılık olup olmadığını tespit etmektir. Araştırma verileri 15 Ocak 2019 – 30 Ocak 2019 
tarihleri arasında Bursa’da ikamet eden tüketicilerden toplanmıştır. Verilerin toplanmasında yüzyüze 
anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen 
verilerin analizi için IBM SPSS 23 paket programı kullanılmıştır. Araştırma verileri frekans analizi, t-
testi ve Anova analizleri kullanılarak analiz edilmiştir.  Araştırma sonucunda tüketicilerin mevcut 
aracını yerli araç ile değiştirmesinde etkili olan faktörlerin sırasıyla yerli aracın teknik özelliklerinin 
uygunluğu, konfor özelliklerinin uygunluğu, aracın hibrit olması, fiyatının uygunluğu, dış tasarımın 
uygunluğu gibi özellikler olarak sıralanmıştır. Elde edilen sonuçlar yerli araç projesinde tüketici 
tercihlerinin ne kadar önemli olduğunu ve tüketicilerin demografik özelliklerine göre farklılıkların 
olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca çalışma sonuçları sonraki araştırmalara ışık tutması 
açısından da önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Yerli Araç, Tüketici Tercihleri, Otomobil 

JEL Kodları: M30, M31, M39 

 

Turkey's Domestic Vehicle Production Project and Factors Affecting The Motivation of 
Consumers to Buy Domestic Vehicles 

Abstract 

 

The agenda in Turkey in recent years is one of the issues for Turkey's domestic vehicle production 
project. The aim of this study is to determine the characteristics of consumers to purchase whatever 
features of domestic vehicles are appropriate and to determine whether there is a difference in consumer 
preferences according to demographic characteristics of respondents. The research data were collected 
from the consumers in Bursa between January 15, 2019 -  January 30, 2019. Data were collected by face 
to face survey method. In the study, convenience sampling method was used. IBM SPSS 23 package 
program was used for the analysis of the obtained data. Data were analyzed using frequency analysis, t-
test and Anova analysis. As a result of the research, the factors that are effective in replacing the current 
vehicle with the domestic vehicle are listed as the suitability of the technical characteristics of the 
domestic vehicle, the suitability of comfort features, the hybridity of the vehicle, the suitability of the 
price, and the suitability of the exterior design. The results obtained are important in terms of showing 
how important consumer preferences are in the domestic vehicle project and that there are differences 
according to the demographic characteristics of consumers. In addition, the results of the study are 
important to shed light on the following researches. 

Keywords: Domestic Vehicle, Consumer Preferences, Automotive 

JEL Codes: M30, M31, M39 
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1. Giriş  

Uluslararası rekabette yerini almak isteyen Türkiye son yıllarda dünyada en çok bilinen 
sektörlerden biri olan otomotiv sektörüne yatırım yapmaya karar vermiştir. Bu yatırım kararı, gerek giriş 
engelleri gerekse de çıkış engelleri nedeniyle kolay bir karar değildir. Bu nedenle devlet desteğiyle 
birlikte özel sektör işletmelerinin sinerji yaratarak biraraya gelmeleri neticesinde çalışmalar başlamıştır.  

Otomotiv sektöründe Türkiye’deki işletmelerin sahip olduğu üretim deneyimi ve dünyaca ünlü 
otomobil markalarının Türkiye’de yaptıkları yatırımlar, kamuoyunda karşıt görüşler olsa da, yerli 
otomobil üretim düşüncesinin haklı ve uygulanabilir bir düşünce olabileceğini göstermektedir (Aktan, 
2013: 1).   

Her sektörde olduğu gibi otomobil üretimine ilişkin yatırım kararının alınmasında da potansiyel 
pazarın tutum ve tercihlerinin araştırılmış olması gerekmektedir. Bu noktada basına yansıyan bir 
araştırma sonucu veya bu konuda yapılan bir akademik çalışmaya ulaşılamamıştır. Ancak büyük 
oyuncuların sinerji yaratacak şekilde bir araya gelmeleri bu şekilde bir çalışmanın yapılmış olma 
olasılığını güçlendirmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin yerli aracın hangi özelliklerini uygun bulurlarsa satın alma 
tercihinde bulunacaklarını tespit etmek ve cevaplayıcıların demografik özelliklerine göre tüketici 
tercihlerinde farklılık olup olmadığını belirlemektir. Çalışmanın devamında ilk olarak ilgili literatür ele 
alınmıştır. Sonrasında ise araştırma metodolojisi ve elde edilen bulgular sunulmaktadır. Çalışmanın 
sonuç bölümünde ise elde edilen bulgular teorik ve pratik açıdan ele alınmaktadır.  

2. Literatür Araştırması 

Türkiye’deki tüketicilerin otomobil tercihlerinde birçok faktör etkili olmaktadır. Arslan (2003: 
101) çalışmasında bu faktörleri satın alma kararı öncesinde otomobilin markası, önceki deneyimler, 
arkadaş fikirleri, otomobil üreticisi işletmenin adı ve ünü, otomobil test sonuçları ve otomobil 
reklamları; satın alma sırasında ise otomobilin fiyatı, performansı, satıcıların etkisi, sunulan garanti 
koşulları, izlenen servis politikaları, tutundurma programları; satın alma sonrasında ise otomobilin 
kullanım rahatlığı, otomobilin bakım ve onarım durumu, yedek parça durumu, servis etkinliği, 
güvenilirlik ve kullanım karşılaştırması şeklinde ifade etmektedir.  

Türkiye’deki tüketicilerin otomobil seçimini çok kriterli yaklaşımla araştıran Yavaş ve 
arkadaşları (2014: 112) otomobil seçimindeki kriterleri donanım, tasarım, yakıt türü, motor hacmi, 
şanzıman türü, fiyat ve satış sonrası hizmetler olarak belirlemişlerdir. Uygulanan Analitik Hiyerarşi 
Yöntemi sonucunda ilk üç kriter sırasıyla donanım, tasarım ve yakıt türü olarak bulunmuştur.  

Yeni araç satın alımında önemli kriterlerden biri de aracın fiyatıdır. Nitekim Moutinho ve 
arkadaşları (1996: 143) da çalışmalarında bir otomobilin fiyatı konusuna erkek ve kadın tüketicilerin 
oldukça önem verdiklerini bulmuşlardır. Çalışmada, her iki cinsiyet için de fiyat aynı ölçüde önemli 
bulunurken, farklılığın kaynağının fiyata verilen önemin nedenlerinde oluştuğu bulunmuştur. 

Türkiye’de otomotiv sektöründeki ürünlerin krediler ile finanse edilmesinin işletmelerin 
satışlarına etkisini araştıran Eken ve Çiçek (2009: 72-73) araştırmaları sonucunda, çalışmada ele alınan 
tüm araç türlerinde yeni bir motorlu araç satın alınırken kredi olanağının mevcut olmasının çok önemli 
olduğunu bulmuşlardır.  Araştırma sonucunda ilginç olan bulgu ise araç türüne göre krediye duyulan 
ihtiyacın aynı olmadığıdır. Benzer bir şekilde kredi kullanımında dikkate alınan kriterlerin araç türüne 
göre de farklılık gösterdiği bulunmuştur. Bu çalışmada ayrıca otomobil satın alacak müşterilerin 
bankalardan kredi kullanılırken en çok önem verdikleri kriter ise faiz oranının düşük olmasıdır.   

Tüketicilerin otomobil markalarına yönelik marka sadakat ve tercihlerini inceledikleri 
çalışmalarında Arıtan ve Akyüz (2015: 215-216) kadınların otomobil satın alımında öncelikle güvenlik 
ve konfor gibi özelliklere önem verdiklerini, bu özelliklerin yanı sıra kolay park edilebilen, içi ferah, 
otomatik vites ve sempatik tasarımlı araçlara yöneldiklerini ifade etmektedir. Aynı çalışmada erkek 
tüketicilerin ise otomobil tercihinde fiyat, yakıt tüketimi ve otomobilin piyasada tutulması, servis 
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politikaları, garanti koşulları, yedek parça, performans gibi özelliklere önem verdikleri ifade 
edilmektedir. 

Görüldüğü gibi Türkiye’deki yerli otomobil projesi kapsamında tüketicilerin satın alma tercihine 
ilişkin akademik bir çalışma bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu çalışma, literatürdeki önemli bir boşluğu 
(sonuç kısmında belirtilen kısıtlarına ragmen) doldurmayı hedeflemektedir.  

3. Araştırma Yöntemi 

Bu çalışmanın amacı tüketicilerin yerli aracın hangi özelliklerini uygun bulurlarsa satın alma 
tercihinde bulunacaklarını ve cevaplayıcıların demografik özelliklerine göre tüketici tercihlerinde 
farklılık olup olmadığını tespit etmektir. Araştırma verileri 15 – 30 Ocak 2019 tarihleri arasında 
Bursa’da ikamet eden tüketicilerden toplanmıştır. Verilerin toplanmasında yüzyüze anket yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda analizlere 
uygun 150 adet anket toplanmış ve elde edilen veriler, IBM SPSS 23 paket programı kullanılarak analiz 
edilmiştir. Araştırma verileri frekans analizi, güvenilirlik analizi, t-testi ve Anova analizleri kullanılarak 
analiz edilmiştir.   

Araştırmada kullanılan anket formu demografik özelliklere ilişkin 5 kategorik sorudan ve 5’li 
Likert ölçeği ile ölçülen 8 sorudan oluşmaktadır. Likert ölçeği 1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: 
Katılmıyorum,  3: Kararsızım,  4: Katılıyorum,  5: Kesinlikle Katılıyorum şeklinde oluşturulmuştur. 
Likert ölçek soruları yazarlar tarafından oluşturulmuştur.  

4. Bulgular 

Elde edilen veriler frekans analizi, t-testi ve Anova analizleriyle değerlendirilmiştir.  İlk olarak 
araştırma katılımcılarının özelliklerine ilişkin sonuçlar frekans analiziyle ortaya konmuştur. Daha sonra 
belirlenen hipotezler t-testi ve Anova analizleriyle test edilmiştir. 

4.1. Cevaplayıcılara İlişkin Bulgular  

Araştırmaya katılan cevaplayıcıların demografik özelliklerine ilişkin veriler aşağıdaki Tablo 1’de 
görülmektedir. 

Tablo 1. Cevaplayıcılara İlişkin Bulgular 

Demografik Özellikler F % 

Cinsiyet 
Kadın 64 42,7 
Erkek 86 57,3 

Yaş 

15-24 yaş arası 12 8,0 
25-34 yaş arası 75 50,0 
35-44 yaş arası 36 24,0 
45-54 yaş arası 19 12,7 
55 yaş ve üzeri  8 5,3 

Eğitim Durumu 

İlkokul  6 4,0 
Ortaokul 7 4,7 

Lise 22 14,7 
Ön Lisans 20 13,3 

Lisans 88 58,7 
Yüksek Lisans 6 4,0 

Doktora 1 0,7 

Medeni Durum 
Bekâr 64 42,7 
Evli 86 57,3 

Gelir Düzeyi 
1500 TL ve altı 7 4,7 

1501 TL – 2500 TL 19 12,7 
2501 TL – 3500 TL 47 31,3 
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Tablo 1’de görüldüğü üzere, cevaplayıcıların çoğunluğu erkek (%57,3) ve 25-34 yaş arasındaki 
(%50) katılımcılardan oluşmaktadır. Katılımcıların eğitim durumu açısıdan ise Lisans mezunlarının 
sayısının oldukça fazla olduğu (%58,7) görülmektedir. Medeni durum açısından ise evlli olanların oranı 
(%57,3) bekâr olanlara (%42,7) göre daha fazladır. Gelir düzeyi açısından ise katılımcıların önemli bir 
kısmı (%62’si) 2501-4500 lira aralığında gelire sahiptir.  

Araştırmada kullanılan toplam 8 ifadeden oluşan ölçeğin güvenilirliği Cronbach’s Alfa ile 
ölçülmüştür. Ölçekte yer alan ifadelerin Cronbach’s Alfa değeri 0,839 olarak bulunmuştur. Literatürde 
kabul edilen 0,70 değerinin üzerinde bulunan bu sonuç, araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilir 
olduğunu göstermektedir. 

4.2. Mevcut Sahip Olunan Aracın Yerli Araçla Değiştirilmesine Neden Olacak Yerli Araç 
Özelliklerine İlişkin Frekans Analizi Sonuçları 

Mevcut sahip olunan aracın yerli araçla değiştirilmesine neden olacak yerli araç özelliklerin 
ilişkin frekans analizi sonuçları aşağıdaki tablo 2’de görülmektedir.  

Tablo 2. Mevcut Sahip Olunan Aracın Yerli Araçla Değiştirilmesine Neden Olacak Yerli 
Araç Özellikleri 

Mevcut Sahip Olunan Aracın Yerli Araçla 
Değiştirilmesine Neden Olacak Yerli Araç Özellikleri 

Sıra Ortalama 

Yerli aracın teknik özelliklerinin uygun olması (YAÖ3) 1 3,6467 

Yerli aracın konfor özelliklerinin uygun olması (YAÖ4) 2 3,6000 

Yerli aracın hibrit olması (YAÖ5) 3 3,3000 

Yerli aracın fiyatının uygun olması (YAÖ1) 4 3,2067 

Yerli aracın dış tasarımının uygun olması (YAÖ2) 5 3,1733 

Aracın yerli olacak olması (YAÖ8) 6 3,0067 

Yerli aracın dizel olması (YAÖ6) 7 2,9533 

Yerli aracın benzinli olması (YAÖ7) 8 2,2867 

MEVCUT SAHİP OLUNAN ARAÇ MARKASINA 
SADAKAT GÖSTERME 

 2,9680 

Toplam 150 

Tablo 2 incelendiğinde, tüketicilerin mevcut aracını yerli araç ile değiştirmesinde etkili olan ilk 5 
faktörün sırasıyla; yerli aracın teknik özelliklerinin uygunluğu, konfor özelliklerinin uygunluğu, aracın 
hibrit olması, fiyatının uygunluğu, dış tasarımın uygunluğu gibi özellikler olduğu bulunmuştur. Bu 
kısımda ayrıca tüketicilerin mevcut araç markasına sadakatleri de sorulmuş ve alınan ortalama cevap 
kararsız düzeyinde kalmıştır. Bu sonuç yerli aracın, tüketicilerin eğer tecih ettikleri özelliklere sahip 
olursa, tercih edilmesinin daha kolay olabileceğini göstermektedir. Bilindiği gibi mevcut markalara 
sadakatin yüksek olması da sektöre yeni girecek işletmeler açısından bir giriş engelidir. Bu anlamda bu 
giriş engeli kolay aşılabilir durmaktadır.  

 

 

3501 TL – 4500 TL 46 30,7 
4501 TL – 5500 TL 10 6,7 
5501 TL – 6500 TL 7 4,7 
6501 TL – 7500 TL 4 2,7 

7501 TL ve üzeri 10 6,7 
Toplam 150 100 
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4.3. Yerli Araç Tercihinde Cinsiyet ve Medeni Durum Değişkenlerinin T-testi Analiz 
Sonuçları 

Tüketicilerin yerli araç tercihinde cinsiyet ve medeni durum değişkenleri açısından farklılık 
gösterip göstermediğini test etmek için t-testi analizi gerçekleştirilmiştir. Aşağıda bu analizlerin 
sonuçları ele alınmaktadır.  

4.3.1.Cinsiyet Değişkeni ve Yerli Araç Tercihi İlişkisine Yönelik Gerçekleştirilen Bağımsız 
Örneklem T-testi Analiz Sonuçları 

Araştırmaya katılanların cinsiyetine göre belirlenen hipotezler şunlardır:  

H1: Yerli aracın fiyatının uygun olması (YAÖ1) durumunda tercih edilmesi tüketicilerin 
cinsiyetine göre farklılık gösterir.  

H2: Yerli aracın dış tasarımının uygun olması (YAÖ2) durumunda tercih edilmesi tüketicilerin 
cinsiyetine göre farklılık gösterir. 

H3: Yerli aracın teknik özelliklerinin uygun olması (YAÖ3) durumunda tercih edilmesi 
tüketicilerin cinsiyetine göre farklılık gösterir. 

H4: Yerli aracın konfor özelliklerinin uygun olması (YAÖ4) durumunda tercih edilmesi 
tüketicilerin cinsiyetine göre farklılık gösterir. 

H5: Yerli aracın hibrit olması (YAÖ5) durumunda tercih edilmesi tüketicilerin cinsiyetine göre 
farklılık gösterir.  

H6: Yerli aracın dizel olması (YAÖ6) durumunda tercih edilmesi tüketicilerin cinsiyetine göre 
farklılık gösterir.  

H7: Yerli aracın benzinli olması (YAÖ7) durumunda tercih edilmesi tüketicilerin cinsiyetine göre 
farklılık gösterir.  

H8: Aracın yerli olacak olması (YAÖ8) durumunda tercih edilmesi tüketicilerin cinsiyetine göre 
farklılık gösterir.  

Cinsiyet değişkeni açısından bağımsız örneklem t-testi analiz sonuçları aşağıdaki tablo 3’de 
görülmektedir. Farklılık olması diğer bir ifadeyle hipotezlerin kabul edilebilmesi için sig. (2 tailed) 
değerinin 0,05’den küçük olması gerekmektedir. Tablo 3 incelendiğinde sadece yerli aracın dizel olması 
tercihinde sig değeri 0,05’den küçük çıkmıştır.  Bir diğer ifadeyle tüketicilerin yerli araç tercihinde dizel 
araç tercihi cinsiyete göre farklılık göstermektedir.  

Tablo 3. Cinsiyete İlişkin Bağımsız Örneklem T-testi Analiz Sonuçları 

 Varyans-
ların 
Eşitliği 
İçin 
Levene 
Testi 

Ortalamaların Eşitliği İçin T-Testi 

Yerli aracın … olması F Sig t df 
Sig. (2- 
tailed) 

Ortala
ma 
Farkı 

Standar
t Hata 

Fiyatının uygun 
olması (YAÖ1) 

Varyansların eşit 
dağıldığı varsayımı 

1,29
9 

,256 
-
1,432 

148 ,154 -,27871 ,19464 

Varyansların eşit 
dağılmadığı varsayımı 

  
-
1,455 

142,85 ,148 -,27871 ,19156 

Dış tasarımının 
uygun olması 
(YAÖ2) 
 

Varyansların eşit 
dağıldığı varsayımı 

4,99
5 

,027 -,601 148 ,549 -,11156 ,18558 

Varyansların eşit 
dağılmadığı varsayımı 

  -,619 146,55 ,537 -,11156 ,18030 
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Teknik 
özelliklerinin 
uygun olması 
(YAÖ3) 
 

Varyansların eşit 
dağıldığı varsayımı 

1,17
1 

,281 
-
1,383 

148 ,169 -,22856 ,16528 

Varyansların eşit 
dağılmadığı varsayımı 

  
-
1,375 

132,92 ,171 -,22856 ,16623 

Konfor 
özelliklerinin 
uygun olması 
(YAÖ4) 
 

Varyansların eşit 
dağıldığı varsayımı 

1,62
8 

,204 ,094 148 ,926 ,01635 ,17483 

Varyansların eşit 
dağılmadığı varsayımı 

  ,096 144,60 ,924 ,01635 ,17116 

Hibrit olması 
(YAÖ5) 
 

Varyansların eşit 
dağıldığı varsayımı 

,709 ,401 ,549 148 ,584 ,10356 ,18857 

Varyansların eşit 
dağılmadığı varsayımı 

  ,556 141,25 ,579 ,10356 ,18636 

Dizel olması 
(YAÖ6) 
 

Varyansların eşit 
dağıldığı varsayımı 

,443 ,507 2,543 148 ,012 ,49019 ,19280 

Varyansların eşit 
dağılmadığı varsayımı 

  2,567 140,39 ,011 ,49019 ,19093 

Benzinli olması 
(YAÖ7) 
 

Varyansların eşit 
dağıldığı varsayımı 

,227 ,635 ,607 148 ,545 ,09956 ,16414 

Varyansların eşit 
dağılmadığı varsayımı 

  ,617 143,02 ,538 ,09956 ,16146 

Aracın yerli 
olacak olması 
(YAÖ8) 

Varyansların eşit 
dağıldığı varsayımı 

1,08
2 

,300 -,337 148 ,736 -,06613 ,19610 

Varyansların eşit 
dağılmadığı varsayımı 

  -,344 143,92 ,732 -,06613 ,19239 

Farklılıkların cinsiyet değişkenleri arasında nasıl dağıldığını görebilmek için aşağıdaki Tablo 4’de 
yer alan grup istatistikleri incelenmiştir.   

Tablo 4. Grup İstatistikleri 

Yerli Araç Tercih Nedenleri Cinsiyet N Ortalama 
Standart 
Sapma 

Std. Hata 
Ortalaması 

Yerli aracın fiyatının uygun olması (YAÖ1) 
Kadın 64 3,0469 1,10453 ,13807 
Erkek 86 3,3256 1,23137 ,13278 

Yerli aracın dış tasarımının uygun olması (YAÖ2) 
Kadın 64 3,1094 ,99391 ,12424 
Erkek 86 3,2209 1,21172 ,13066 

Yerli aracın teknik özelliklerinin uygun olması (YAÖ3) 
Kadın 64 3,5156 1,02341 ,12793 
Erkek 86 3,7442 ,98442 ,10615 

Yerli aracın konfor özelliklerinin uygun olması (YAÖ4) 
Kadın 64 3,6094 ,96965 ,12121 
Erkek 86 3,5930 1,12069 ,12085 

Yerli aracın hibrit olması (YAÖ5) 
Kadın 64 3,3594 1,08916 ,13614 
Erkek 86 3,2558 1,18009 ,12725 

Yerli aracın dizel olması (YAÖ6) 
Kadın 64 3,2344 1,12323 ,14040 
Erkek 86 2,7442 1,19986 ,12938 

Yerli aracın benzinli olması (YAÖ7) 
Kadın 64 2,3438 ,92956 ,11620 
Erkek 86 2,2442 1,03964 ,11211 

Aracın yerli olacak olması (YAÖ8) 
Kadın 64 2,9688 1,09789 ,13724 
Erkek 86 3,0349 1,25039 ,13483 

Yukarıdaki tablo 4 incelendiğinde, yerli aracın dizel olması durumunda tercih edileceğine ilişkin 
kadınların ortalaması erkeklerin ortalamasına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Ortalamalar 
arasındaki bu fark %95 güven düzeyinde anlamlıdır. Özetle, kadınlar yerli aracın dizel olmasına 
erkeklere göre daha fazla önem vermektedirler. 
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4.3.2. Medeni Durum Değişkeni ve Yerli Araç Tercihi İlişkisine Yönelik Gerçekleştirilen 
Bağımsız Örneklem T-testi Analiz Sonuçları 

Medeni durum değişkeni açısından belirlenen hipotezler şunlardır:  

H1: Yerli aracın fiyatının uygun olması (YAÖ1) durumunda tercih edilmesi tüketicilerin medeni 
durumuna göre farklılık gösterir.  

H2: Yerli aracın dış tasarımının uygun olması (YAÖ2) durumunda tercih edilmesi tüketicilerin medeni 
durumuna göre farklılık gösterir. 

H3: Yerli aracın teknik özelliklerinin uygun olması (YAÖ3) durumunda tercih edilmesi tüketicilerin 
medeni durumuna göre farklılık gösterir. 

H4: Yerli aracın konfor özelliklerinin uygun olması (YAÖ4) durumunda tercih edilmesi tüketicilerin 
medeni durumuna göre farklılık gösterir. 

H5: Yerli aracın hibrit olması (YAÖ5) durumunda tercih edilmesi tüketicilerin medeni durumuna 
göre farklılık gösterir.  

H6: Yerli aracın dizel olması (YAÖ6) durumunda tercih edilmesi tüketicilerin medeni durumuna göre 
farklılık gösterir.  

H7: Yerli aracın benzinli olması (YAÖ7) durumunda tercih edilmesi tüketicilerin medeni durumuna 
göre farklılık gösterir.  

H8: Aracın yerli olacak olması (YAÖ8) durumunda tercih edilmesi tüketicilerin medeni durumuna 
göre farklılık gösterir.  

Medeni durum değişkeni açısından bağımsız örneklem t-testi analiz sonuçları aşağıdaki tablo 5’de 
görülmektedir. Farklılık olması diğer bir ifadeyle hipotezlerin kabul edilebilmesi için sig. (2 tailed) 
değerinin 0,05’den küçük olması gerekmektedir. Tablo 5 incelendiğinde yerli aracın dış tasarımının 
uygun olması (YAÖ2) ve yerli aracın konfor özelliklerinin uygun olması (YAÖ4) durumunda tercih 
edileceğine ilişkin sig değeri 0,05’den küçük çıkmıştır. Bir diğer ifadeyle tüketicilerin yerli araç 
tercihinde yerli aracın dış tasarımının uygun olması (YAÖ2) ve yerli aracın konfor özelliklerinin uygun 
olması (YAÖ4) katılımcıların medeni durumuna göre farklılık göstermektedir.  

Tablo 5. Medeni Duruma İlişkin Bağımsız Örneklem T-testi Analiz Sonuçları 

 Varyansların 

Eşitliği İçin 

Levene 

Testi 

Ortalamaların Eşitliği İçin T-Testi 

Yerli aracın … olması F Sig t df 

Sig. 

(2- 

tailed) 

Ortalama 

Farkı 

Standart 

Hata 

Fiyatının 

uygun olması 

(YAÖ1) 

Varyansların eşit 

dağıldığı varsayımı 
,119 ,731 ,805 148 ,422 ,15734 ,19556 

Varyansların eşit 

dağılmadığı varsayımı 
  ,808 138,036 ,420 ,15734 ,19469 

Dış 

tasarımının 

uygun olması 

(YAÖ2) 

Varyansların eşit 

dağıldığı varsayımı 
,302 ,584 2,377 148 ,019 ,43350 ,18236 

Varyansların eşit 

dağılmadığı varsayımı 
  2,415 142,766 ,017 ,43350 ,17951 
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Teknik 

özelliklerinin 

uygun olması 

(YAÖ3) 

Varyansların eşit 

dağıldığı varsayımı 
,861 ,355 1,757 148 ,081 ,28924 ,16464 

Varyansların eşit 

dağılmadığı varsayımı 
  1,767 138,755 ,079 ,28924 ,16365 

Konfor 

özelliklerinin 

uygun olması 

(YAÖ4) 

Varyansların eşit 

dağıldığı varsayımı 
3,078 ,081 2,482 148 ,014 ,42515 ,17131 

Varyansların eşit 

dağılmadığı varsayımı 
  2,508 140,649 ,013 ,42515 ,16954 

Hibrit olması 

(YAÖ5) 

Varyansların eşit 

dağıldığı varsayımı 
,471 ,493 1,425 148 ,156 ,26708 ,18748 

Varyansların eşit 

dağılmadığı varsayımı 
  1,446 142,526 ,150 ,26708 ,18467 

Dizel olması 

(YAÖ6) 

Varyansların eşit 

dağıldığı varsayımı 
1,247 ,266 1,960 148 ,052 ,38118 ,19445 

Varyansların eşit 

dağılmadığı varsayımı 
  1,927 126,692 ,056 ,38118 ,19777 

Benzinli 

olması 

(YAÖ7) 

Varyansların eşit 

dağıldığı varsayımı 
,637 ,426 ,773 148 ,441 ,12682 ,16401 

Varyansların eşit 

dağılmadığı varsayımı 
  ,782 141,084 ,435 ,12682 ,16215 

Aracın yerli 

olacak olması 

(YAÖ8) 

Varyansların eşit 

dağıldığı varsayımı 
,390 ,533 -,337 148 ,736 -,06613 ,19610 

Varyansların eşit 

dağılmadığı varsayımı 
  -,341 140,575 ,734 -,06613 ,19412 

Farklılıklar için aşağıdaki Tablo 6’da yer alan grup istatistikleri incelenmelidir.  

Tablo 6. Grup İstatistikleri 

Yerli Araç Tercih Nedenleri 
Medeni 
Durum 

N Ortalama 
Standart 
Sapma 

Std. Hata 
Ortalaması 

Yerli aracın fiyatının uygun olması (YAÖ1) 
Bekâr 64 3,2969 1,16401 ,14550 
Evli 86 3,1395 1,19964 ,12936 

Yerli aracın dış tasarımının uygun olması (YAÖ2) 
Bekâr 64 3,4219 1,03594 ,12949 
Evli 86 2,9884 1,15294 ,12432 

Yerli aracın teknik özelliklerinin uygun olması 
(YAÖ3) 

Bekâr 64 3,8125 ,97386 ,12173 
Evli 86 3,5233 1,01433 ,10938 

Yerli aracın konfor özelliklerinin uygun olması 
(YAÖ4) 

Bekâr 64 3,8438 ,99553 ,12444 
Evli 86 3,4186 1,06787 ,11515 

Yerli aracın hibrit olması (YAÖ5) 
Bekâr 64 3,4531 1,06800 ,13350 
Evli 86 3,1860 1,18333 ,12760 

Yerli aracın dizel olması (YAÖ6) 
Bekâr 64 3,1719 1,25426 ,15678 
Evli 86 2,7907 1,11794 ,12055 

Yerli aracın benzinli olması (YAÖ7) Bekâr 64 2,3594 ,94897 ,11862 
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Evli 86 2,2326 1,02526 ,11056 

Aracın yerli olacak olması (YAÖ8) 
Bekâr 64 2,9688 1,14044 ,14255 
Evli 86 3,0349 1,22184 ,13175 

Yukarıdaki tablo 6 incelendiğinde, yerli aracın dış tasarımının uygun olması (YAÖ2) durumunda 
tercih edileceğine ilişkin bekârların ortalaması evli olanların ortalamasına göre daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Benzer şekilde yerli aracın konfor özelliklerinin uygun olması (YAÖ4) durumunda 
tercih edileceğine ilişkin bekâr olanların ortalaması evli olanların ortalamasına göre yine daha yüksek 
çıkmıştır. Ortalamalar arasındaki bu fark %95 güven düzeyinde anlamlıdır. Özetle, bekâr olanlar yerli 
aracın dış tasarımına ve konfor özelliklerine evli olanlara göre daha fazla önem vermektedirler.  

4.4. Yaş ve Eğitim Değişkeni Açısından Yapılan Anova Analizi Sonuçları 

Anova analizi, katılımcıların yaş, eğitim durumu ve gelir düzeyine göre yerli araç tercihinde 
farklılık gösterip göstermediğini test etmek için yapılmıştır.  

4.4.1. Yaş Değişkeni Açısından Yapılan Anova Analizi Sonuçları 

Yaş değişkeni açısından belirlenen hipotezler şunlardır:  

H1: Yerli aracın fiyatının uygun olması (YAÖ1) durumunda tercih edilmesi tüketicilerin yaşına 
göre farklılık gösterir.  

H2: Yerli aracın dış tasarımının uygun olması (YAÖ2) durumunda tercih edilmesi tüketicilerin 
yaşına göre farklılık gösterir. 

H3: Yerli aracın teknik özelliklerinin uygun olması (YAÖ3) durumunda tercih edilmesi 
tüketicilerin yaşına göre farklılık gösterir. 

H4: Yerli aracın konfor özelliklerinin uygun olması (YAÖ4) durumunda tercih edilmesi 
tüketicilerin yaşına göre farklılık gösterir. 

H5: Yerli aracın hibrit olması (YAÖ5) durumunda tercih edilmesi tüketicilerin yaşına göre 
farklılık gösterir.  

H6: Yerli aracın dizel olması (YAÖ6) durumunda tercih edilmesi tüketicilerin yaşına göre farklılık 
gösterir.  

H7: Yerli aracın benzinli olması (YAÖ7) durumunda tercih edilmesi tüketicilerin yaşına göre 
farklılık gösterir.  

H8: Aracın yerli olacak olması (YAÖ8) durumunda tercih edilmesi tüketicilerin yaşına göre 
farklılık gösterir.  

Anova analizinin temel koşulu varyansların homojen dağılmasıdır. Aşağıdaki tablo 7’de 
varyansların homojen dağılıp dağılmadığını gösteren Levene testi sonuçları görülmektedir. 

Tablo 7. Tek Yönlü Varyans Analizi Levene Testi Sonuçları (Varyansların Homojenliği 
Testi) 

 

 
Levene 

İstatistiği 
df1 df2 Sig. 

Yerli aracın fiyatının uygun olması (YAÖ1) ,895 4 145 ,469 

Yerli aracın dış tasarımının uygun olması (YAÖ2) 1,722 4 145 ,148 

Yerli aracın teknik özelliklerinin uygun olması (YAÖ3) ,362 4 145 ,835 

Yerli aracın konfor özelliklerinin uygun olması (YAÖ4) ,257 4 145 ,905 

Yerli aracın hibrit olması (YAÖ5) 2,836 4 145 ,027 

Yerli aracın dizel olması (YAÖ6) 1,787 4 145 ,135 
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Yerli aracın benzinli olması (YAÖ7) ,830 4 145 ,508 

Aracın yerli olacak olması (YAÖ8) 3,052 4 145 ,019 

Yaş değişkeni açısından Tablo 7’deki tek yönlü varyans analizi Levene testi sonuçları 
incelendiğinde, yerli aracın hibrit olması (YAÖ5) değişkeni dışındaki değişkenlerin varyanslarının 
homojen dağıldığı (sig. >0,05) görülmektedir. Yerli aracın hibrit olması (YAÖ5) değişkenin 
varyanslarının ise homojen dağılmadığı görülmektedir. Bu nedenle analiz, Brown-Forsythe seçeneği 
seçilerek tekrar edilmiştir. Ancak analiz sonucunda yaş değişkeni ile yerli araç tercih nedenleri arasında 
sig değerleri >0,05 olduğu için sonuçlar anlamsız bulunmuştur. Dolayısıyla bu konuda belirlenen tüm 
hipotezler red edilmiştir. Analiz sonucunda anlamlı farklılık bulunmadığı için de ortalamalar 
değerlendirilmemiştir.   

4.4.2. Eğitim Değişkeni Açısından Yapılan Anova Analizi Sonuçları 

Eğitim değişkeni açısından belirlenen hipotezler şunlardır:  

H1: Yerli aracın fiyatının uygun olması (YAÖ1) durumunda tercih edilmesi tüketicilerin eğitim 
düzeyine göre farklılık gösterir.  

H2: Yerli aracın dış tasarımının uygun olması (YAÖ2) durumunda tercih edilmesi tüketicilerin 
eğitim düzeyine göre farklılık gösterir. 

H3: Yerli aracın teknik özelliklerinin uygun olması (YAÖ3) durumunda tercih edilmesi 
tüketicilerin eğitim düzeyine göre farklılık gösterir. 

H4: Yerli aracın konfor özelliklerinin uygun olması (YAÖ4) durumunda tercih edilmesi 
tüketicilerin eğitim düzeyine göre farklılık gösterir. 

H5: Yerli aracın hibrit olması (YAÖ5) durumunda tercih edilmesi tüketicilerin eğitim düzeyine 
göre farklılık gösterir.  

H6: Yerli aracın dizel olması (YAÖ6) durumunda tercih edilmesi tüketicilerin eğitim düzeyine 
göre farklılık gösterir.  

H7: Yerli aracın benzinli olması (YAÖ7) durumunda tercih edilmesi tüketicilerin eğitim düzeyine 
göre farklılık gösterir.  

H8: Aracın yerli olacak olması (YAÖ8) durumunda tercih edilmesi tüketicilerin eğitim düzeyine 
göre farklılık gösterir.  

Anova analizinin temel koşulu varyansların homojen dağılmasıdır. Aşağıdaki tablo 8’de 
varyansların homojen dağılıp dağılmadığını gösteren Levene testi sonuçları görülmektedir. 

Tablo 8. Tek Yönlü Varyans Analizi Levene Testi Sonuçları (Varyansların Homojenliği 
Testi) 

 
Levene 

İstatistiği 
df1 df2 Sig. 

Yerli aracın fiyatının uygun olması (YAÖ1) 1,547 5 143 ,179 

Yerli aracın dış tasarımının uygun olması (YAÖ2) 1,933 5 143 ,092 

Yerli aracın teknik özelliklerinin uygun olması (YAÖ3) ,658 5 143 ,656 

Yerli aracın konfor özelliklerinin uygun olması (YAÖ4) 1,051 5 143 ,390 

Yerli aracın hibrit olması (YAÖ5) 1,698 5 143 ,139 

Yerli aracın dizel olması (YAÖ6) 1,829 5 143 ,111 

Yerli aracın benzinli olması (YAÖ7) 3,472 5 143 ,005 

Aracın yerli olacak olması (YAÖ8) 2,474 5 143 ,035 
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Eğitim değişkeni açısından Tablo 8’deki tek yönlü varyans analizi Levene testi sonuçları 
incelendiğinde, yerli aracın benzinli olması (YAÖ7) ve aracın yerli olacak olması (YAÖ8) değişkeni 
dışındaki değişkenlerin varyanslarının homojen dağıldığı (sig.>0,05) görülmektedir. Yerli aracın 
benzinli olması (YAÖ7) ve aracın yerli olacak olması (YAÖ8) değişkenlerinin varyanslarının ise 
homojen dağılmadığı görülmektedir. Bu nedenle analiz, Brown-Forsythe seçeneği seçilerek tekrar 
edilmiştir. Ancak Anova analiz sonucunda eğitim düzeyi değişkeni ile yerli araç tercih nedenleri 
arasında sig değerleri >0,05 olduğu için sonuçlar anlamsız bulunmuştur. Dolayısıyla bu konuda önerilen 
tüm hipotezler red edilmiştir. Anlamlı farklılık bulunmadığı için ortalamalar değerlendirilmemiştir. Son 
olarak gelir değişkeni açısından da Anova Analizi gerçekleştirilmesi planlanmış, ancak bazı gelir 
gruplarındaki katılımcı sayısı oldukça az olduğu için bu analiz gerçekleştirilmemiştir.  

5. Sonuç  

Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin yerli aracın hangi özelliklerini uygun bulurlarsa satın alma 
tercihinde bulunacaklarını ve cevaplayıcıların demografik özelliklerine göre tüketici tercihlerinde 
farklılık olup olmadığını tespit etmektir. Araştırma sonucunda tüketicilerin mevcut aracını yerli araç ile 
değiştirmesinde etkili olan ilk beş faktörün sırasıyla; yerli aracın teknik özelliklerinin uygunluğu, konfor 
özelliklerinin uygunluğu, aracın hibrit olması, fiyatının uygunluğu, dış tasarımın uygunluğu gibi 
özellikler olduğu bulunmuştur. Bu kısımda ayrıca tüketicilerin mevcut araç markasına sadakatleri de 
sorulmuş ve alınan ortalama cevap kararsız düzeyinde kalmıştır.  

Aracın yerli olacak olması sekiz kriter içerisinde altıncı sırada yer almıştır. Bu sonuç, pazara 
sunulacak aracın yerli olmasının tüketicilerin satın alma tercihinde çok sınırlı bir katkıya sahip olacağını 
göstermektedir. Nitekim otomotiv sektörünün dünyadaki ve Türkiye’deki değişimini ele aldıkları 
çalışmalarında Yılmaz ve arkadaşları da (2017: 693) Türk halkının otomobil tercihinde otomobilin 
Türkiye’de üretilmesi konusunu dikkate almadıklarını veya milli politikalar ile otomotil sektörü tüketimi 
arasında ilişki kurmadıklarını, ilişki kurulsa bile otomobil satın alan tüketicilerde bu konudaki 
duyarlılığın yeterince kuvvetli olmadığını ifade etmektedirler. Elde edilen bu sonuç önceki çalışmanın 
(Yılmaz vd., 2017: 693) sonucunu destekler niteliktedir.  

Yerli aracın hibrit olması da dizel ve benzinli araç tercihine göre daha çok tecih edilir bir özellik 
olarak bulunmuştur. Bu karar kriterinde tüketicilerin yakıt tasarrufunu düşündükleri görülmektedir. Bu 
sonuç da literatürdeki benzer çalışmaların sonuçlarıyla örtüşmektedir. Örneğin Nayum ve arkadaşları 
(2016) çalışmaları sonucunda elektrikli otomobil alıcılarının, geleneksel otomobil alıcılarının herhangi 
bir grubundan önemli ölçüde farklı bir sosyo-psikolojik profile sahip olduğunu bulmuşlardır. Genel 
olarak, geleneksel otomobil alıcıları, otomobilin kolaylık ve performans özelliklerini, akülü elektrikli 
otomobil alıcılarından daha önemli olarak değerlendirmişlerdir. Bununla birlikte tüm gruplar, yakıt 
tasarruflu otomobil satın alma konusunda genel olarak olumlu bir tutuma sahiptir. Klöckner ve 
arkadaşları (2013)ise elektrikli otomobillerin genellikle ek otomobil olarak satın alındığını, önceki araç 
yerine geçmediği taktirde yıllık kilometrede bir azalmaya katkıda bulunmadığını ve elektrikli otomobil 
alıcılarının otomobili günlük hareketleri için daha sık kullandıklarını göstermektedir. 

Bu çalışmada ayrıca yerli aracın tercihinde demografik özellikler açısından farklılık olup olmadığı 
da araştırılmıştır. Araştırma sonucunda cinsiyet ve medeni durum açısından farklılıkların olduğu ancak 
yaş, eğitim ve gelir düzeyi açısından bir farklılık olmadığı bulunmuştur.  Analiz sonucunda yerli aracın 
dizel olması durumunda tercih edileceğine ilişkin kadınların ortalaması erkeklerin ortalamasına göre 
daha yüksek bulunmuştur. Bir diğer ifadeyle, kadınlar yerli aracın dizel olmasına erkeklere göre daha 
fazla önem vermektedirler. Medeni durum açısından ise yerli aracın dış tasarımının uygun olması ve 
konfor özelliklerinin uygun olması durumunda tercih edileceğine ilişkin bekârların ortalaması evli 
olanların ortalamasına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Özetle, bekâr olanlar yerli aracın dış 
tasarımına ve konfor özelliklerine evli olanlara göre daha fazla önem vermektedirler.  

Bu çalışmada yerli aracın markasının ne olacağı konusu ele alınmamıştır. Ancak bilindiği gibi 
marka ismi ve imajı tüketicilerin satın alma davranışlarında anlamlı bir etkiye sahiptir (Shehzad vd., 
2014) Hem marka adı hem de menşei ülke, tüketicilerin yeni otomobillere karşı tutumlarını önemli 
ölçüde etkilemektedir. Marka isminin otomobile yönelik tüketici tutumu üzerindeki etkisi doğrudan 
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ortaya çıkmaktadır (Häubl, 1996: 90). Örneğin, Alamgir ve arkadaşları (2010) çalışmalarında 
tüketicilerin otomobil satın alımında, otomobilin marka isminin satın alıcıların satın alma tercihini 
etkilediğini ifade etmektedirler. Nitekim bu çalışmada tüketicilerin otomobil satın alma sürecinde iyi 
bilinen markalı otomobilleri satın almayı tercih ettikleri bulunmuştur. Çünkü müşteriler, hakkında çok 
fazla bilgi sahibi olmadıkları yeni veya bilinmeyen markalı otomobilleri denemek istememektedirler. 
Bu araştırma sonucu yerli otomobil projesinin iyi bir marka ismine sahip olması ve bu ismin lansmanının 
da çok iyi bir şekilde yapılması gerektiğini göstermektedir.   

Yerli aracın pazarlama faaliyetleri de literatürde de belirtildiği üzere çok dikkatli bir şekilde 
belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Bu konuda Nigam ve Kaushik (2011: 127) tarafından sunulan öneriler 
hayata geçirilebilir. Örneğin doğru pazarlama ve fiyatlandırma karması oluşturup buna odaklanmak,  
müşterilerin otomobil alımlarında önemli kriterlerden biri olarak gördükleri için finans kurumlarıyla 
yakın ilişkiler kurmak, sadakat programlarına odaklanmak ve bunu müşteri marka sadaaktine göre 
değerlendirmek, sunumda ve tanıtımda şeffaf davranarak güvenilirlik sağlamak ve konum olarak bunu 
seçmek,  müşteri deneyimini geliştirmek, sunulan otomobilin mevcut otomobillerden ve markalardan 
farklılığını vurgulamak uygulanacak stratejilerden bazılarıdır (Nigam and Kaushik, 2011: 127). Ayrıca 
elektronik ağızdan ağıza reklamın marka imajını ve markaların tüketici pazarlarındaki satın alma 
niyetini etkileyen en etkili faktörlerden biri olduğu da unutulmamalıdır (Reza Jalilvand and Samiei, 
2012). Son olarak tüketici temelli marka değeri oluşturmaya yönelik çabalar gerçekleştirilmelidir. 
Nitekim Toksarı ve İnal (2011: 93) yaptıkları araştırmada tüketici temelli marka değerini oluşturan 
boyutları sırasıyla marka bilinirliliği, marka sadakati, algılanan kalite, marka çağrışımı ve marka 
performansı olarak belirlemişlerdir. Dolayısıyla yerli araç için marka değeri oluşturmaya çalışılmalı ve 
tüketicilerin yerli araç tercihine ilişkinbu konulara önem verilmelidir.  

Birçok çalışmada olduğu gibi bu çalışmada bazı sınırlamalara sahiptir. Özellikle araştırmanın 
örnekleminin küçük ve sadece bir şehir ile sınırlı kalması nedeniyle araştırma sonuçlarının 
genelleştirilmesi zordur. Bu nedenle daha geniş bir örneklem üzerinde gerçekleştirilecek gelecekteki 
araştırmalarla daha sağlıklı sonuçlar elde edilebilir.  
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Risk Algısının Tüketici Kafa Karışıklığına Etkisi Üzerine Bir Çalışma 

 

 Hatice AYDIN1, Rozerin ŞAHİN2 

Özet 

Küreselleşme ile birlikte örgütler ve insanlar arasında iletişim ve bilgi düzeyi artmaya başlamıştır. 
Tüketiciler sürekli teknoloji ile iç içe bir ortamda bulunmaktadır. Bu durum onları bilgiye çok kolay 
ulaştırma fırsatı sunarken diğer yandan bilgiyi alamama ve kullanamama problemini yaratmaktadır. 
Teknoloji dışında tüketiciyi bu anlamda etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Tüketiciler başka 
müşterilerin fikirleri, sosyal medya, ağızdan ağza iletişim vb. birçok faktörün etkisi altında 
kalmaktadırlar. Bu gibi durumlar tüketicinin belirsizlik yaşamasına ve bu belirsizlik de risk faktörünü 
oluşturabilmektedir. Risk faktörünün, tüketici satın alma kararlarında önemli bir etkiye sahip olduğu 
görülmektedir. Riske maruz kalan tüketicilerin kafası karışmaktadır. Bu noktada kafa karışıklığı 
kavramı önem kazanmaktadır. Öneminde dolayı bu çalışmada, risk algısının kafa karışıklığı üzerine 
etkisi incelenmektedir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Risk algısı, Tüketici kafa karışıklığı, Risk boyutları 

Jel Kodları: M30, M31, M39 

A Study on The Effect of Risk Perception on Consumer Confusion 

Abstract 

 The level of communication and knowledge among organizations and people has begun to 
increase with the dimension of globalization. Consumers are in an environment that is constantly 
intertwined with technology. This situation, gives them the opportunity to reach information very easily 
while on the other hand creates the problem of not being able to use the information. There are many 
factors that affect itself outside of technology. Consumers have ideas of other customers, social media, 
mouth-to-mouth communication (Wom) and so on. they fall under the influence of many factors. Such 
situations, may cause the consumer to experience uncertainty and the risk factor for this uncertainty. 
The risk factor appears to have a significant impact on consumer purchasing decisions. In case of 
uncertainty, risk factor arises. At this point, the concept of consumer confusion becomes important. Due 
to its importance, this study examines the impact of risk perception on consumer confusion. According 
to the obtained results, it makes various suggestions. 

Keywords: Risk perception, Consumer Confusion, Risk dimensions 

Jel Codes: M30, M31, M39 

1.Giriş 

Tüketicilerin satın alma kararı sürecinde belirli aşamalardan geçtiği bilinmektedir. Bu aşamalar 
bir ihtiyacın duyulması ile başlayıp, alternatif belirleme, alternatiflerin değerlendirilmesi, satın alma 
kararı ve satın alma sonrası değerlendirme ile sonuçlanan bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Tüketicilerin satın alma süreçlerinde ortaya çıkan enformasyon miktarı onlar için bir risk 
oluşturabilmektedir. Bilgi fazlalığı baş edemeyecekleri bir karmaşaya dönüşebilmektedir.  

Bazı tüketicilerin kendilerini risk altında hissettikleri süreç olumlu olabilirken, kimi tüketici için 
bu zor bir sürece dönüşebilmektedir. Bauer’in (1960), literatüre kazandırmış olduğu risk algısı, 
belirsizlik durumunda görülmeye başlamaktadır. Tüketiciler satın alma kararlarının sonuçlarını belirsiz 
olarak gördüklerinde risk algısı ortaya çıkmakta ve tüketicinin satın alma kararları etkilenebilmektedir. 
Tüketicilerin risk algısı arttıkça ürünlerin özelliklerine daha çok önem vermekte, daha geç karar 
verebilmekte ya da satın almaktan vazgeçme davranışlarında bulunmaktadırlar (Koçoğlu, 2016: 248). 
                                                           
1 Doç.Dr., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, haydin@bandirma.edu.tr 
2 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, rozerinnsahin@gmail.com 
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Tüketiciler verdikleri kararın kendileri için olumsuz sonuçlar ortaya çıkaracağını düşünüp tedirginlik 
yaşamaktadırlar.  

Riskin kafa karışıklığının nedenlerinden biri olduğu dikkate alınarak bu çalışmada, risk algısının 
tüketici kafa karışıklığına etkisi incelenmektedir. Elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak araştırmacılara 
ve pazarlamacılara çeşitli öneriler sunulmaktadır. 

2.Teorik Çerçeve 

2.1.Risk 

Risk olgusu 1940’dan sonra Knight’ın, riskin ekonomik faaliyetlerde önemli bir etkisini öne 
sürmesiyle ön plana çıkmıştır. Daha sonra bu kavram pazarlama, psikoloji, sosyoloji gibi birçok alanda 
kullanılmaya başlanmıştır (Quintal, vd., 2010: 798). Risk kelime anlamı olarak zarara uğrama tehlikesi 
olarak açıklanmaktadır (TDK, 2010). Risk faktörü tüketicileri etkileyerek onların ürüne karşı tutum ve 
davranışını etkileyebilmektedir. Tüketicinin değerlendirmesi, satın alması, memnuniyeti, marka 
bağlılığı gibi konulara etki etmektedir. Risk başka bir tanıma göre, tüketiciler açısından ürünü satın 
alırken duydukları endişe durumlarıdır. Diğer disiplinlerde riske baktığımızda süreç pozitif veya negatif 
bir durum olabilirken, pazarlamada yalnızca negatif bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Pazarlamada ürünü almak isteyen kişiler elde edecekleri tatmini yükseğe çıkarmaktansa karşılaşacakları 
riskleri azaltmak istemektedirler. Pazarlamada tüketicilerin 6 risk faktörüyle karşılaştığı çoğu 
araştırmacı tarafından savunulmaktadır (Roselius, 1971; Stone ve Gronhaug, 1993; Chaudhuri 1998; 
Demir, 2011). 

Fiziksel Risk: Tüketici bir ürün almaya karar verdiğinde o ürünün tüketiciye zarar vermesi veya 
üründe karşılaşılan sağlık, fiziksel vb. gibi durumlar ile ilgili risklerdir. Bu risk, ürünün, tüketicinin 
beklentilerini karşılayamaması durumu şeklinde açıklanmaktadır. Finansal Risk: Tüketicilerin 
bütçeleriyle satın alacakları ürüne harcayacakları para veya kabul ettikleri mali yükümlülükler finansal 
risk ile ilgilidir. Tüketici için ürünün fiyatının artması durumunda finansal riskin de artması beklenir. 
Fonksiyonel ya da Performans Risk: Ürünlerin veya hizmetlerin performans durumlarıyla alakalı bir 
risk boyutudur. Sosyal Risk Boyutu: Tüketicinin bir ürünü satın aldığında çevresinde hissettiği olumsuz 
düşünceler sosyal riski oluşturmaktadır. Bu risk türü imaj riski olarak da adlandırılmaktadır. Zaman 
Riski Boyutu: Tüketicinin ürünü aramasıyla başlayıp araştırma, satın alma ve satın aldıktan sonra 
beklediğini karşılayamama durumlarında yaşadığı zaman kaybı olarak bilinmektedir. Psikolojik Risk 
Boyutu: Tüketicinin ürünü satın aldığında o ürünle ilgili kişiliğiyle uyum sağlamamasında ve ürünün 
kendine ait olmadığını hissetmesi durumunda çıkan risk boyutudur.  

2. 2. Tüketici Kafa Karışıklığı  

Tüketici kafa karışıklığı, enformasyon miktarı ve yeni ürün ve çeşitlerdeki artış ile birlikte 
artmaktadır. Bilişim teknolojilerindeki değişimle ortaya çıkan ürünler ve tüketicilerin daha fazla ilgi 
gösterdiği ürün gruplarında bu problemle daha sık karşılaşılmaktadır. Elde edilen bilgiler sonucu, 
tüketicilerin ürün veya hizmeti satın alırken karmaşa yaşamasına sebep olan üç faktör bulunmaktadır. 
Bunlar, çok fazla enformasyondan dolayı oluşan, çok benzer enformasyondan dolayı oluşan ve 
anlaşılması güç ve belirsiz enformasyon sonucu oluşan karmaşıklıktır (Özata,2011: 11-12): 

Çok Miktarda Enformasyon: Bu karmaşıklıktaki amaç, belirli bir kapasitede olan insan 
beyninin satın alma davranışını gerçekleştirmeden yapacağı karar verme aşamasında karşılaştığı çok 
fazla ürün, bilgi, marka karşısında yaşadığı duyguları açıklamaktadır.  

Birbiriyle Çok Benzer Enformasyon: Tüketicilerin yaşadıkları karmaşa sebeplerinden biri de 
birbirine çok benzer ürünlerle karşılaşmalarıdır. Birbiriyle çok benzer ürünlerin üretilmesi tüketici 
açısından daha fazla seçim yapabilme düşüncesini gündeme getirirken karmaşaya da sebep 
olabilmektedir. 

Anlaşılması Güç ve Belirsiz Enformasyon: Tüketiciler satın alma davranışlarında seçenek 
taraması yaparken karşısına çıkan ürün hakkında bilgi sahibi olmaması ve ürünün tüketici için 
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anlaşılmaz düzeyde olması yeniliği sentezleyememesi belirsiz enformasyon olarak 
değerlendirilebilmektedir.  

3. Araştırmanın Amacı, Hipotezleri ve Modeli 

Araştırma, tüketicilerin algıladıkları risk boyutlarının kafa karışıklığı üzerindeki etkisini 
incelemektedir. Tüketicilerin karşılaştıkları risk boyutları olarak şunlar ele alınmaktadır; Fonksiyonel 
Risk, Finansal Risk, Sosyal Risk, Fiziksel Risk, Psikolojik Risk ve Zaman Riski. Ele alınan risk 
boyutlarının etkileme düzeylerindeki farklılık dikkate alınarak kafa karışıklığına etkisini incelenmek 
istenmiştir. İlgili hipotezler aşağıdaki gibidir:  

H1:Risk algısı belirsizliğe dayalı kafa karışıklığı üzerinde pozitif yönde etkiliir. 

H1a:Psikolojik risk boyutu belirsizliğe dayalı kafa karışıklığını pozitif yönde etkiler. 

H1b:Zaman risk boyutu belirsizliğe dayalı kafa karışıklığını pozitif yönde etkiler. 

H1c:Performans risk boyutu belirsizliğe dayalı kafa karışıklığını pozitif yönde etkiler. 

H1d:Finansal risk boyutu belirsizliğe dayalı kafa karışıklığını pozitif yönde etkiler. 

H2:Risk algısı aşırı yüklemeye dayalı kafa karışıklığı üzerinde pozitif yönde etki eder. 

H2a:Psikolojik risk boyutu aşırı yüklemeye dayalı kafa karışıklığını pozitif yönde etkiler. 

H2b:Zaman risk boyutu aşırı yüklemeye dayalı kafa karışıklığını pozitif yönde etkiler. 

H2c:Performans risk boyutu aşırı yüklemeye dayalı kafa karışıklığını pozitif yönde etkiler. 

H2d:Finansal risk boyutu aşırı yüklemeye dayalı kafa karışıklığını pozitif yönde etkiler. 

Belirtilen hipotezler doğrultusunda araştırma modeli şekil 1’de düzenlenmiştir. 

Şekil 1.Kafa Karışıklığı Modeli 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                        

 

 

4. Metodoloji 

Çalışmanın ana kütlesini online alışveriş yapan tüketiciler oluşturmaktadır. Nisan-Mayıs 2019 
tarihinde anket uygulanmıştır. Eksik ve hatalı doldurulan anketler elendikten sonra 152 ankete 
ulaşılmıştır. Araştırma için kesin anket formu hazırlanıp veri toplamasına geçilmeden önce 20 kişi ile 
görüşerek anket soruları yeniden düzenlenmiştir. Anket formunda 42 soru yer almıştır. Sorulardan 6’si 
cevaplayıcıların demografik özelliklerini, 24’ü risk değişkenini ve 12’si kafa karışıklığını ölçmeye 
ilişkindir.  Araştırmada yer alan risk değişkeni Kaplan and Jacoby (1972); Stone and Mason (1995); 
Aydın ve Ünal, (2016) ve kafa karışıklığı Bayraktaroğlu 2011 yazarlarının çalışmaları temel alınarak 
online alımlara uyarlanmıştır. Cevaplayıcıların ilgili yargılara katılma dereceleri 5’li likert ölçeği (5= 
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Tamamen katılıyorum, 1: Kesinlikle katılmıyorum) ile ölçülmüştür. SPSS 20.0 paket istatistik programı 
kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Verilerin analizi için çoklu regresyon ve açıklayıcı faktör analizleri 
gerçekleştirilmiştir. 

5. Araştırmanın Analizi 

5.1. Demografik Verilerin Analizi  

Ankete katılanların % 91.4’ü 18-26 yaş aralığında, % 83.6’sı öğrenci, %64.5’i 1000 TL’den az 
gelire sahip, % 86.2’sı lisans eğitimine sahip, %94.7’sı evli ve %52’si kadındır. 

5.2 Modelin Analiz Edilmesi 

Tablo 1’de Risk modeli değişkenlerinin faktör yükleri, varyans yüzdeleri gösterilmiştir. 

Tablo.1 Keşfedici Faktör Analizi (Model Değişkenleri) 

 
  Kaiser- Meyer- Olkin Değeri (KMO) ,775   

Bartlett Testi Chi- Squaree 649,874   
df 78   

Sig. ,000   
İfadeler  
 

Varyans 
% 

Özdeğe
r 

Faktör 
Yükleri 

Faktör 1 Psikolojik risk; Güvenirlik: 0,76 34,157 2,576  
Online alışveriş yapmanın stres ve gerginliğe neden olduğunu 
düşünüyorum. 

  ,843 

Online alışveriş yaparken kendimi psikolojik olarak rahatsız 
hissediyorum. 

  ,776 

Online satın aldığım ürünün kişiliğimi ve imajımı 
yansıtmayacağından endişe ederim. 

  ,738 

Faktör 2: Zaman; Güvenirlik: 0,71 15,099 2,172  
Bütüncül kanalda alışveriş yapmayı öğrenmek benim için 
kolaydır. 

 
 ,688 

Bütüncül kanalda alışveriş yapma becerileri geliştirmek benim 
için kolaydır. 

 
 ,624 

Alışveriş yaparken bütüncül kanalı kullanmayı kolay 
buluyorum. 

 
 ,792 

Faktör 3: Performans; Güvenirlik: 0,80 10,274 1,984  
Bütüncül kanaldan alışveriş yaptığımda istediğim şeylere daha 
hızlı ulaşabilir. 

  ,735 

Bütüncül kanal kullanarak alışveriş yapmayı yararlı 
buluyorum. 

  ,872 

Bütüncül kanaldan yararlanmak alışverişimi daha verimli hale 
getirir. 

  ,801 

Faktör 4: Finansal; Güvenirlik: 0,70 7,441 1,974  
Bütüncül kanal uygulamaları kullandığım diğer teknolojilerle 
uyumludur. 

  ,708 

Bütüncül kanalda alışveriş yapmamda gerekli olan bilgiye 
sahibim. 

  ,652 

Bütüncül kanaldan alışveriş yapmamda gerekli olan teknolojik 
kaynaklara (internet, telefon vb.) sahibim. 

  ,772 

Bütüncül kanalda alışveriş yaparken zorluk yaşadığımda 
başkalarından yardım alabilirim. 

  ,522 

Toplam Varyans 66,971   
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İlk etapta faktör analizi için ölçekte yer alan 24 ifade ve 6 faktör üzerinde çalışılmış ve varimax 
metodu uygulanmıştır. Risk değişkeninin KMO değeri 0,775 olarak bulunmuştur. Bu değer,  0,5’ten 
büyük olduğundan örneklem sayısının yeterli olduğunu göstermektedir. Bartlett kürsellik testi 
sonuçlarının da p< 0,05’ten küçük ve anlamlı olup veri setinin açıklayıcı faktör analizine girmesi uygun 
bulunmuştur.  Faktör analizi sonucunda, sosyal risk ve fiziksel riskin tek ifade ile kaldığı görülmüş ve 
tek ifadenin bir faktörü açıklamada yeterli güce sahip olamayacağı dikkate alınarak model dışında 
bırakılmıştır.  Kalan değişkenlerin özdeğeri 1 ve üzeri olan 4 faktörde toplandığı ve toplam varyansın 
%66,971’ini açıkladığı tespit edilmiştir. Varyansın %10,274’ünü açıklayan üçüncü faktörde orijinal 
ölçekte per1 ifadesi faktör analizi sonucunda modelden çıkartılmıştır. Ayrıca Varyansın % 7,44’ünü 
açıklayan dördüncü faktörde de finansal risk değişkenine ait olan fin1,fin2, fin7 ifadeleri de modelden 
çıkartılmıştır. Tablo 2’de kafa karışıklığı modeli değişkenlerinin faktör yükleri, varyans yüzdeleri 
gösterilmiştir. 

Tablo.2 Keşfedici Faktör Analizi (Model Değişkenleri) 

  Kaiser- Meyer- Olkin Değeri (KMO) ,799   
Bartlett Testi Chi- Squaree 308,028   

df 21   
Sig. ,000   

İfadeler  
 

Varyans % Özdeğer Faktör 
Yükleri 

Faktör 1 Aşırı Yüklemeye Dayalı Kafa Karışıklığı; 
Güvenirlik: 0,79 

35,288 2,470 
 

Hangi ürünün ihtiyacımı daha iyi karşılayacağını online 
alışverişte her zaman bilemiyorum 

  
,750 

Seçebileceğim ürünün o kadar çok markası var ki kafamın 
karıştığını hissediyorum 

  
,801 

Çok fazla online alışveriş sitesi olduğundan nereden alışveriş 
yapacağıma karar vermek zor oluyor.  

  
,736 

Online alışveriş yaparken karşılaştığım ürünler birbirine çok 
benzediği için ayırt etmekte zorlanıyorum 

  
,709 

Faktör 2: Belirsizliğe Dayalı Kafa Karışıklığı;  
Güvenirlik: 0,70 

26,389 1,847  

Online alışveriş yaparken nadiren yeterli düzeyde bilgiye sahip 
olduğumu hissederim. 

 
 

,679 

Online alışveriş yapacağım zaman hangi ürünün benim için 
daha önemli olduğundan emin olamam 

 
 

,829 

Online alışveriş yapacağım zaman ürünler arasındaki farkları 
anlamak için yardıma ihtiyaç duyarım 

 
 

,737 

Toplam Varyans 61,677   

Kafa karışıklığı değişkenleri için KMO değeri 0,799 olarak bulunmuştur. Bu değer de örneklem 
sayısının yeterli olduğunu göstermektedir. Bartlett kürsellik testi sonuçlarının da p< 0,05’ten küçük ve 
anlamlı olup veri setinin açıklayıcı faktör analizine girmesi uygun bulunmuştur.  İlk etapta faktör analizi 
için ölçekte yer alan 12 ifade ve 3 faktör üzerinde çalışılmış ve varimax metodu uygulanmıştır. İlk 
aşamada benzerliğe dayalı ifadelerin her birinin farklı faktörde toplandığı görülmüştür. Analize iki 
faktör üzerinden devam edilmiş ve benzerliğe dayalı kafa karışıklığının ikisinin faktör yüklerinin düşük 
olduğu ve tek ifade ile kaldığı görülmüştür. Analiz iki faktör ile sonlandırılmıştır. Kalan değişkenlerin 
özdeğeri 1 ve üzeri olan 2 faktörde toplandığı ve toplam varyansın % 61,677’ini açıkladığı tespit 
edilmiştir. Varyansın 26,389’unu açıklayan ikinci faktörde orijinal ölçekteki bel1 (Online alışverişle 
aldığım ürünlerin o kadar çok özelliği var ki farklı ürünleri karşılaştırmak imkânsız) ve bel 2 (Online 
alışveriş yaparken edindiğim bilgi o kadar belirsiz ki ürünün ne gibi fayda sağlayacağını bilemiyorum) 
ifadeleri faktör analizi sonucunda modelden çıkartılmıştır.  
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Regresyon analizi sonucu risk türlerinin online alışverişin yarattığı belirsizliğe dayalı kafa 
karışıklığı üzerindeki etkisinin %25 (R2) olduğu tespit edilmiştir. Anova testi de bu etkinin =0.01 
seviyesinde anlamlı olduğunu göstermektedir. Durbin Watson değeri: 1,045 olarak bulunmuştur. Tablo 
3’te ve Tablo 4 ‘de Regresyon analizinin sonuçları verilmiştir. 

Tablo 3. Risk-Belirsizliğe Dayalı Kafa Karışıklığı Modeli Regresyon Katsayıları ve Anova 
Testi Sonuçları 

Bağımlı değişken: belirsizliğe 

dayalı kafa karışıklığı 

Bağımsız değişkenler: psikolojik, 
zaman, performans, finansal risk 

R R2 Düzeltilmiş 
R2  

Tahminlerin 
Standart Hatası 

0,501 0,251 0,230 0,83835 

ANOVA Değerleri Kareler 
Toplamı 

sd Ortalama 
Kare 

F Sig. 

Regressyon 34,561 4 8,640 12,294 ,000 
Artıklar 103,315 147 ,703     
Toplam 137,876 151       

Tablo 4. Risk Belirsizliğe Dayalı Kafa Karışıklığı Belirleyicileri Modelinin Beta Değerleri 

Bağımlı 
değişken: 
Belirsizliğe 
dayalı kafa 
karışıklığı 

Standartlaştırılmamı
ş katsayılar 

Standartlaştırılmı
ş katsayılar 

 
t 
değerleri 

 
p 

 
Toleranc
e 

 
VIF 

B Standart 
hata 

Beta 

Sabit değişken ,782 ,270  2,893 ,004   
Psikolojik risk ,061 ,090 ,057 ,681 ,497 ,726 1,378 
Zaman riski ,206 ,078 ,225 2,654 ,009 ,707 1,415 
Performans 
riski 

,187 
,077 ,204 2,414 ,017 ,713 1,403 

Finansal risk ,213 ,094 ,190 2,271 ,025 ,732 1,367 

Modelde yar alan değişkenlerin Beta değerleri Tablo 4’de gösterilmiştir. Tablo 4’de görüldüğü 
gibi zaman riski (0,206), performans riski (0,187), finansal risk (0,213) regresyon modeline dahil 
edilirken psikolojik risk (0,061) model dışı kalmıştır. Belirsizliğe dayalı kafa karışıklığında online 
alışverişten sonra hissedilen zaman, performans ve finansal riskin etkisi bulunmaktadır. Belirtilen bu 
değişkenlerin 0’dan farklılığı testi sonucu anlamlı bulunmuştur.  

H1: Riskin belirsizliğe dayalı kafa karışıklığı üzerinde etkisi vardır. 

H1a: Psikolojik riskin belirsizliğe dayalı kafa karışıklığı üzerinde etkisi vardır, hipotezi ret 
edilirken 

H1b: Zaman riskinin belirsizliğe dayalı kafa karışıklığı üzerinde etkisi vardır. 

H1c: Performans riskinin belirsizliğe dayalı kafa karışıklığı üzerinde etkisi vardır. 

H1d: Finansal riskin belirsizliğe dayalı kafa karışıklığı üzerinde etkisi vardır, hipotezleri kabul 
edilmiştir. 

Risk türlerinin online alışverişin aşırı yüklemeye dayalı kafa karışıklığı üzerindeki etkisinin 
%31(R2) olduğu tespit edilmiştir. Anova testi de bu etkinin =0.01 seviyesinde anlamlı olduğunu 
göstermektedir. Durbin Watson değeri: 1,045 olarak bulunmuştur. Risk değişkeninin aşırı yüklemeye 
dayalı kafa karışıklığı üzerindeki etkisi Tablo 5’de ve Tablo 6’da gösterilmiştir. 
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Tablo 5. Risk-Aşırı Yüklemeye Dayalı Kafa Karışıklığı Modelinin Regresyon Katsayıları 
ve Anova Testi Sonuçları 

Bağımlı değişken: aşırı yüklemeye 

dayalı kafa karışıklığı 

Bağımsız değişkenler: psikolojik, 
zaman, performans, finansal risk 

R R2 Düzeltilmiş R2  Tahminlerin 
Standart Hatası 

,558 ,311 ,293 ,82294 

ANOVA Değerleri Kareler 
Toplamı 

sd Ortalama Kare F Sig. 

Regressyon 44,998 4 11,250 16,611 ,000 
Artıklar 99,554 147 ,677   
Toplam 144,552 151    

Modelde yar alan değişkenlerin Beta değerleri Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6. Risk Aşırı Yüklemeye Dayalı Kafa Karışıklığı Belirleyicileri Modelinin Beta 
Değerleri 

Bağımlı 
değişken: Aşırı 
yüklemeye 
dayalı kafa 
karışıklığı 

Standartlaştırılmamış 
katsayılar 

Standartlaştırılmı
ş katsayılar 

 
t değ. 

 
p 

 
Toleranc
e 

 
VIF 

B Standart 
hata 

Beta 

Sabit değişken ,783 ,265  2,950 ,004   
Psikolojik risk ,180 ,088 ,165 2,048 ,042 ,726 1,378 
Zaman riski ,135 ,076 ,144 1,769 ,079 ,707 1,415 
Performans 
riski 

,050 ,076 ,053 ,658 ,512 ,713 1,403 

Finansal risk ,422 ,092 ,367 4,590 ,000 ,732 1,367 

Tablo 6’da görüldüğü gibi psikolojik risk (0,042) ve finansal risk (0,422) modele dahil edilirken 
zaman riski (0,135) ve performans riski (0.50) model dışı kalmıştır. Aşırı yüklemeye dayalı kafa 
karışıklığında online alışverişten sonra hissedilen psikolojik ve finansal riskin etkisi bulunmaktadır. 
Belirtilen bu değişkenlerin 0’dan farklılığı testi sonucu anlamlı bulunmuştur.  

H2: Riskin aşırı yüklemeye dayalı kafa karışıklığı üzerinde etkisi vardır. 

H2b: Zaman riskinin aşırı yüklemeye dayalı kafa karışıklığı üzerinde etkisi vardır. 

H2c: Performans riskinin aşırı yüklemeye dayalı kafa karışıklığı üzerinde etkisi vardır. 

hipotezleri red edilirken 

H2a: Psikolojik riskin aşırı yüklemeye dayalı kafa karışıklığı üzerinde etkisi vardır,  

H2d: Finansal riskin aşırı yüklemeye dayalı kafa karışıklığı üzerinde etkisi vardır. 

hipotezleri kabul edilmiştir. 

6. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada, tüketicilerin algıladıkları risk boyutları ele alınarak risk boyutlarının yarattığı 
tüketici kafa karmaşasına etkisi incelenmektedir.  

Çalışmada risk algısı boyutları incelendiğinde, zaman, performans, finansal riskinin,  belirsizliğe 
dayalı kafa karışıklığı üzerinde etkisi varken psikolojik ve finansal riskin aşırı yüklemeye dayalı kafa 
karışıklığı üzerinde etkisi vardır. Bu bağlamda finansal risk her iki kafa karışıklığına yol açtığı 
söylenebilmektedir. Sosyal ve fiziksel riskin ise kafa karışıklığı modelinde yer almadığı söylenebilir. 
Bu anlamda H1b,H1c,H1d ve H2a, H2d hipotezleri kabul edilirken H1a, H2b,H2c hipotezleri red 
edilmiştir. 
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Bu sonuçlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, tüketicilerin finansal risk ile karşı karşıya kalan 
tüketicinin risk algılama boyutunun daha yüksek olduğu ve tüketici karmaşasında en etkili değişken 
olduğu söylenebilir. Psikolojik risk tüketici için daha içsel bir durum olduğundan aşırı yüklemeye dayalı 
kafa karışıklığına yol açmaktadır. 

Çalışma sonuçları dikkate alındığında firmalara öneriler sunulabilir: 

Özellikle online satış yapan firmaların en çok finansal riskler nedeni ile tüketicide kafa 
karışıklığına yol açtıklarını dikkate almalı ve algılanan finansal riskleri giderici stratejiler geliştirmeleri 
gerekmektedir.   

  Çalışma Bandırma’daki tüketicilere uygulandığından sonuçları itibari ile genellenemez. 
Çalışmanın en önemli kısıtı, tüketicilerin online alışveriş imkanlarından yararlanmadıklarıdır. Bu durum 
dikkate alınarak sadece gençler üzerinde çalışma tekrarlanabilir. Farklı değişkenler modele dahil 
edilebilir.  
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Tüketici Kafa Karışıklığı ve Marka Bağlılık İlişkisi  

 

Hatice AYDIN1, Rozerin ŞAHİN2 

Özet 

Online alım yapan tüketicinin aldığı ürünlerde belirsizlik yaşaması, ürünleri benzer algılaması ve 
aşırı derecede bilgi yükü hissetmesi kafa karışıklığına yol açmaktadır. Tüketicilerin satın alma 
süreçlerinde ortaya çıkan enformasyon miktarı özellikle online alımlarda çok fazla hissedilmektedir. 
Tüketiciler karşılaştıkları bilgi fazlalığıyla baş edemeyecekleri bir durum yaşamaktadırlar. Bu karmaşa 
durumu tüketiciyi ürün karşısında daha fazla düşünmeye zorlamaktadır. Kafa karışıklığının tüketicinin 
satın alma kararlarında önemli bir etkiye sahip olduğu, tutumsal ve davranışsal bağlılık düzeyi ile ilişkili 
olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, kafa karışıklığı ve bağlılık arasındaki ilişki incelenmektedir. 
Ayrıca kafa karışıklığının kadın ve erkek açısından farklılık gösterip göstermediğine de bakılmıştır. Elde 
edilen sonuçlar doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Davranışsal marka bağlılığı, Tutumsal marka bağlılığı, Tüketici kafa karışıklığı 

Jel Kodları: M30, M31, M39 

The Relationship between Consumer Confusion and Brand Loyalty 

Abstract 

The consumer who buys online may experience confusion because of the uncertainty in the 
products they buy and perceive them as similar products and because of the excessive information load. 
The amount of information generated by consumers in the purchasing process is felt especially in online 
purchases. Consumers with increasing amounts of information experience a situation in which they 
cannot cope with the excess information they encounter. This confusion can make them think more 
about the product and this process may take time. Confusion is thought to be related to the level of 
behavioral and behavioral commitment as it has a significant impact on consumer purchasing decisions. 
In this study, the relationship between adherence to confusion is examined. We also examined whether 
confusion differs between men and women. Various suggestions are made in line with the results 
obtained. 

Keywords: Behavioral brand loyalty, Attitudinal brand loyalty, Consumer Confusion 

Jel Codes: : M30, M31, M39 

1.Giriş 

Tüketicilerin satın alma süreçlerinde ortaya çıkan enformasyon miktarı veya bilgi fazlalılığı baş 
edilemeyecek bir karmaşaya dönüşebilmektedir. Tüketici karmaşası, ürünün tüketici için anlaşılmaz 
düzeyde olması ve yeniliğin sentezlenememesi olarak değerlendirilebilmektedir. Tüketici çeşitli 
şekillerde kafa karışıklığına maruz kalmaktadır. Bunlardan ilki, çok miktarda enformasyondan 
kaynaklanan kafa karışıklığıdır. Bu kafa karışıklığı türü, ürün ve hizmetlerin çokluğundan kaynaklanan 
kafa karışıklığı türü olup tüketicinin karar verme davranışında olumsuz etkilere sebep olabilmektedir. 
İnsan beyninin karar verme aşamasında karşılaştığı çok fazla ürün, bilgi, marka karşısındaki duyguları 
“aşırı yüklemeden kaynaklanan kafa karışıklığı” olarak da ifade edilmektedir (Özata, 2011: 11-12). 
İkinci kafa karışıklığı, birbiriyle çok benzer enformasyondan kaynaklanan kafa karışıklığıdır. Birbiriyle 
çok benzer ürünlerin üretilmesi tüketici açısından daha fazla seçim yapabilme düşüncesini gündeme 
getirirken, tam tersi bir durum olan tüketici kafa karışıklığına da sebep olabilmektedir (Drummond, 
2004: 318). Kafa karışıklığın son türü ise belirsiz enformasyondan kaynaklanan kafa karışıklığıdır.  

                                                           
1 Doç.Dr., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, haydin@bandirma.edu.tr 
2 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, rozerinnsahin@gmail.com 
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Tüketici yaşadığı her türde karmaşayı gidermeye çalışırken zihninde şüpheli ürün ve markalar 
oluşturmakta ve markaya olan bağlılığı da azalabilmektedir. Tüketici kafa karışıklığının yeni ürün 
çeşitleri arttıkça ortaya çıktığı ve enformasyon miktarını arttırdığı dikkate alındığında bağlılığı azaltması 
da kaçınılmazdır. Bu çalışmada, tüketici kafa karışıklığının marka bağlılığına etkisini online alımlar 
açısından araştırmak amaçlanmıştır.  

2.Teorik Çerçeve  

2. 1. Tüketici Kafa Karışıklığı  

Tüketicilerin herhangi bir ürün hakkında bilgi sahibi olmaması ve ürünün anlaşılmaz düzeyde 
olması durumları kafa karışıklığı olarak değerlendirilebilmektedir. Kafa karışıklığı farklı şekillerde 
karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki çok miktarda enformasyondan kaynaklanan kafa karışıklığıdır. 
Teknolojinin gelişmesi, tüketicinin bilinçlenmesi, artan yeni ürün istekleri, işletmelerin pazara yeni ürün 
ve hizmet sunmasına olanak sağlamaktadır. Pazarda bu kadar çeşitli ürün ve hizmetin varlığı tüketiciyi 
bir karmaşaya itmektedir. Bu durum tüketicinin zihin karışıklığı ile birlikte gerilim yaşamasına ve karar 
verme etkinliğinin düşmesine yol açmaktadır. İnsan beyninin karar verme aşamasında karşılaştığı çok 
fazla ürün, bilgi, marka karşısındaki duyguları “aşırı yüklemeden kaynaklanan kafa karışıklığı” olarak 
ifade edilmektedir (Özata, 2011: 11-12).  

Tüketicilerin yaşadıkları karmaşa sebeplerinden biri de, birbirine çok benzer ürünlerle 
karşılaşmalarıdır. Bu bağlamda ikinci kafa karışıklığı, birbiriyle çok benzer enformasyondan 
kaynaklanan kafa karışıklığıdır. Birbiriyle çok benzer ürünlerin üretilmesi tüketici açısından daha fazla 
seçim yapabilme düşüncesini gündeme getirirken bir yandan da tüketici kafa karmaşasına da sebep 
olabilmektedir (Drummond, 2004: 320). Kafa karışıklığının son türü ise belirsiz enformasyondan 
kaynaklanan kafa karışıklığıdır. Tüketiciler ürün veya hizmet alırken yaşadığı kafa karışıklığını en aza 
indirmek ve almak istedikleri ürünlerin fayda sağlamasını istemektedirler. Aksi halde şüpheli ürün ve 
markalarla karşılaştıklarını düşünmekte ve markaya olan bağlılıkları azalabilmektedir. Bu anlamda 
tüketici karmaşası ile marka bağlılığının birbiri ile pozitif ilişkisi olduğu düşünülmektedir. 

2. 2. Marka Bağlılığı 

Tüketiciler ürün veya hizmetler hakkında bilgi sahibi olmak istediklerinde markalara göre 
değerlendirme yapmaktadırlar. Bu bağlamda marka, tüketicilerin ürünü tanımaları ve algılamaları için 
önemli bir faktördür.  

Marka bağlılığı, markanın satın alınması davranışı olarak ifade edilmektedir (Demir, 2011: 269). 
Tüketicilerin devamlı olarak belli bir ürün veya hizmeti alması, ihtiyaç duyduğunda bile farklı bir 
arayışa girmemesi de marka bağlılığı olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda sürekli satın alan ve başka 
alternatif aramayan müşteriler sadık müşteri olarak ifade edilmektedir. Tüketiciler ürün veya hizmetleri 
satın alırken kendileri için güvenli ürünleri satın almak istemekte ve bu ürünlere yüksek bir bedel 
ödemekten de çekinmemektedir (De Chernatony ve McDonald,1992). Markaların sağladığı güven de 
tüketici açısından devamlı olan bir kalitede tutarlılık demektir (Aaker, 1994). Bundan dolayı tüketicinin 
bildiği markalar onlara güven duygusunu sağlamaktadır. Marka bağlılığı, güven unsuruna dayalı olarak 
ortaya çıkan tutumsal ve davranışsal boyutta marka bağlılığıdır. 

3. Araştırmanın Amacı, Hipotezleri ve Modeli 

Araştırma, tüketicilerin kafa karışıklığı ile marka bağlılığı ilişkisini incelemeyi amaçlamaktadır. 
Bu amaçla teoride bahsi geçen üç tür kafa karışıklığı, tutumsal ve davranışsal bağlılık türleri dikkate 
alınmıştır. Tüketicinin aldığı ürün ya da hizmet tüketicinin beklediği faydayı karşılayamadığında 
tüketicinin markaya karşı güven duygusu ve tatmini azalmaktadır (Malhotra, 1982; Keller & Stalein, 
1987; Lee & Lee, 2004). Tüketicilerin benzer enformasyon sebebiyle yanlış ürünü veya ürünleri alma 
durumları oluştuğunda, almak istedikleri seçenekler arasındaki farklılıklar hakkında daha fazla bilgi 
edinmek için ürünleri almayı askıya almakta ya da hatalı alım yapmamak için tamamıyla geri 
çekilebilmektedir (Özata, 2011: 13). Tüketici markaya bağlı olduğunda ise hiçbir şekilde kafa karışıklığı 
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yaşamamaktadır. Bu bağlamda tüketici kafa karışıklığının marka bağlılığı ile ilişkili olduğu 
düşünülmektedir. 

H1: Tüketici kafa karışıklığının tutumsal bağlılık ile negatif yönde ilişkisi vardır. 

H1a: Benzerliğe dayalı kafa karışıklığı tutumsal bağlılık ile negatif yönde ilişkilidir.  

H1b:Belirsizliğe dayalı kafa karışıklığı tutumsal bağlılık ile negatif yönde ilişkilidir.  

H1c: Aşırı yüklemeye dayalı kafa karışıklığı tutumsal bağlılık ile negatif yönde ilişkilidir. 

H2: Tüketici kafa karışıklığının davranışsal bağlılık ile negatif yönde ilişkilidir. 

H2a: Benzerliğe dayalı kafa karışıklığı davranışsal bağlılık ile negatif yönde ilişkilidir.  

H2b:Belirsizliğe dayalı kafa karışıklığı davranışsal bağlılık ile negatif yönde ilişkilidir.  

H2c: Aşırı yüklemeye dayalı kafa karışıklığı davranışsal bağlılık ile negatif yönde ilişkilidir. 

H3: Kafa karışıklığı türleri cinsiyet açısından farklılık göstermektedir 

H3a: Benzerliğe dayalı kafa karışıklığı cinsiyet açısından farklılık göstermektedir. 

H3b: Belirsizliğe dayalı kafa karışıklığı cinsiyet açısından farklılık göstermektedir. 

H3c: Aşırı yüklemeye dayalı kafa karışıklığı cinsiyet açısından farklılık göstermektedir. 

Belirtilen hipotezler doğrultusunda araştırma modeli şekil 1’de düzenlenmiştir. 

Şekil 1.Kafa Karışıklığı Modeli 

 

 

 
 
 
 
 

4. Metodoloji 

Çalışmanın anakütlesini online alışveriş yapan tüketiciler oluşturmaktadır. Tüketicilere, Nisan-
Mayıs 2019 tarihinde yüz yüze anket uygulanmıştır. Araştırma için kesin anket formu hazırlanıp veri 
toplamasına geçilmeden önce 20 kişi ile görüşerek anket sorularına son hali verilmiştir. Nihai anket 
formu ile 250 kişiye ulaşılmış, eksik ve hatalı doldurulan anketler elendikten sonra 200 tane 
kullanılabilir ankete ulaşılmıştır. Anket formunda 33 soru yer almıştır. Sorulardan 6’si cevaplayıcıların 
demografik özelliklerine, 4’ü online satın alma davranışlarına, 12’si kafa karışıklığını ve 11’i bağlılığı 
ölçmeye ilişkindir.   

Araştırmada yer alan değişkenlerden kafa karışıklığı Bayraktaroğlu 2011 ve bağlılık Candan vd. 
2013 yazarlarının çalışmaları temel alınarak online alımlara uyarlanmıştır. Cevaplayıcıların yargılara 
katılma dereceleri 5’li likert ölçeği (5= Tamamen katılıyorum, 1: Kesinlikle katılmıyorum) ile 
ölçülmüştür. Verilerin analizinde SPSS 20.0 istatistik programı kullanılarak açıklayıcı faktör analizi, 
korelasyon analizi ve t-testi uygulanmıştır. 

5. Araştırmanın Analizi 

5.1. Demografik Verilerin Analizi ve Tanımlayıcı İstatistikler 

Tablo 1’de ankete katılan cevaplayıcıların demografik özellikleri gösterilmiştir. 

 

Tüketici Kafa 

Karışıklığı 

*Belirsizlik kaynaklı 
*Benzerlik kaynaklı 

*Aşırı yükleme kaynaklı 

Tutumsal Bağlılık  

Davranışsal Bağlılık  
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Tablo 1. Demografik Özellikler 

Yaş grupları Frekans(f) Yüzde(%) MESLEK 

GRUPLARI 
Frekans(f) Yüzde(%) 

Öğrenci 167 83,5 
18-26 141 70,5 Memur 18 9,0 
27-35 9 4,5 Esnaf 4 2,0 
36-44 48 24,0 İşçi 6 3,0 
45-53 2 1,0 Ev Hanımı 1 ,5 
GELIR DURUMU Frekans(f) Yüzde(%) Emekli  3 1,5 
1000 TL' den az 146 73,0 CINSIYET Frekans (f) Yüzde(%) 
1000-3000 TL 44 22,0 Kadın 102 51,0 
3001-5001 5 2,5 Erkek 98 49,0 
5002-7002 3 1,5 EĞITIM 

DURUMU 
Frekans(f) Yüzde(%) 

7002 TL'DEN 

ÇOK 
2 1,0 İlk ve orta 49 24,5 

MEDENI DURUM Frekans(f) Yüzde(%) Lise 10 5,0 
Bekâr 170 85,0 Lisans 135 67,5 
Evli 30 15,0 Lisansüstü 6 3,0 
Toplam 200 100,0 Toplam 200 100,0 

Tanımlayıcı istatistiklerden, cevaplayıcılara online alışveriş yapma sıklıkları aşağıdaki gibi 
verilmiştir.  

Tablo 2. Alışveriş sıklıkları 

 
Sıklıklar Frekans Yüzde 
Hergün 2 1,0 
İki günde bir    4 2,0 
Haftada iki-üç kez 5 2,5 
Haftada bir 16 8,0 
Bazen 173 86,5 

Cevaplayıcılara haftalık online/internetten satın almalar için ne kadar harcadıkları sorulmuş ve 
sonuçlar aşağıdaki gibi gösterilmiştir. 

Tablo 3. Online harcama miktarı 
 

Sıklıklar Frekans Yüzde 
250 TL’den az     177 88,5 
250-500 TL                        17 8,5 
500-750 TL                        1 ,5 
750 TL’den fazla  5 2,5 

Online alışveriş nedenleri sorulan cevaplayıcılar aşağıdaki nedenleri sunmuştur. 

Tablo 4. Online alışveriş nedenleri 

 
Nedenler Frekans Yüzde 
Bulunabilirlik 17 8,5 
Değişim imkânı 2 1,0 
Güven 4 2,0 
Hızlı hizmet 3 1,5 
İhtiyacı daha iyi karşılaması 9 4,5 
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İndirim imkânları 7 3,5 
Kalite sunması 4 2,0 
Her anlamda kolaylık 65 32,5 
Reklam cazibesi 9 4,5 
Seçeneklerin çokluğu 24 12,0 
Teslimat  3 1,5 
Ucuzluk ya da fiyat uygunluğu 45 22,5 
Zamandan tasarruf sağlaması 8 4,0 

Online alınan ürünlerin sıklığı aşağıdaki gibi verilmiştir. 

Tablo 5.  Online alınan ürünlerin sıklığı 

Ürünler Frekans Yüzde 
Aksesuar 2 1,0 
Bilet 1 ,5 
Giysi 121 60,5 
Kitap 11 5,5 
Kozmetik 5 2,5 
Oyuncak 1 ,5 
Teknoloji 55 27,5 
Yemek 4 2,0 

5.2 Analiz Sonuçları 

Kafa karışıklığı ve bağlılık değişkenlerinin ait oldukları faktörleri temsil etme gücünü 
belirleyebilmek amacı ile açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açıklayıcı faktör analizinin sonuçları 
aşağıdaki gibidir. 

İlk etapta kafa karışıklığı için ölçekte yer alan 12 ifade ve üç faktör (benzerlik, belirsizlik ve aşırı 
yükleme kaynaklı kafa karışıklığı) üzerinde çalışılmış ve varimax metodu uygulanmıştır. Örneklem 
sayısının faktör analizi için yeterli olup olmadığını gösteren KMO değeri 0,811 olarak bulunmuştur. Bu 
değerin 0,5’ten büyük olduğu dikkate alındığında örneklem sayısının yeterli olduğu söylenebilmektedir. 
Bartlett kürsellik testi sonuçlarının da p< 0,05’ten küçük ve anlamlı olduğu tespit edilmiş ve veri setinin 
açıklayıcı faktör analizine girmesi uygun olduğu söylenebilmektedir. Analizin sonucunda belirsizliğe 
dayalı kafa değişkeni faktörlerinden üç ifade model dışında kalmış, kalan değişkenlerin özdeğeri 1 ve 
üzeri olan 3 faktörde toplandığı ve toplam varyansın %66,931’ini açıkladığı tespit edilmiştir. Bağlılık 
değişkenin faktör analizi de 11 ifade ve iki faktör (tutumsal ve davranışsal bağlılık) ile gerçekleştirilmiş 
ve KMO değeri 0,862 olarak bulunmuştur. Bartlett kürsellik testi sonuçlarının da p< 0,05’ten küçük ve 
anlamlı olduğu tespit edilmiş ve veri setinin açıklayıcı faktör analizine girmesi uygun bulunmuştur. 
Değişkenlerin özdeğeri 1 ve üzeri olan iki faktörde toplandığı ve toplam varyansın % 59,651’ini 
açıkladığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, tüm ifadelerin ait oldukları faktörleri iyi derecede temsil ettiği 
söylenebilmektedir.  

Faktör analizinden sonra, tüketicilerin kafa karışıklığı ile marka bağlılığı arasında bir ilişki olup 
olmadığını tespit etmek amacı ile korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda tutumsal 
bağlılığın sadece aşırı yüklemeye dayalı kafa karışıklığı ile ilişkisi tespit edilmiştir. Davranışsal 
bağlılığın ise tüm kafa karışıklığı türleri ile anlamlı ilişkisi olduğu tespit edilmiş ve sonuçlar Tablo 6’da 
gösterilmiştir. 

Tablo 6. Kafa Karışıklığı Türleri ile Marka Bağlılığı Arasındaki İlişki  

 Benzerliğe 
Dayalı(%81) 

Aşırı Yüklemeye Dayalı 
(%76) 

Belirsizliğe Dayalı 
(%64) 

Tutumsal (%83) -,066 
,355 
200 

-,165* 
,020 
200 

-,136 
,056 
200 
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Davranışsal (%84)  -,219** 
,002 
200 

-,139* 
,049 
200 

-,245** 
,000 
200 

**p<0.01        *p<0.05 

H1c, H2a, H2b, H2c hipotezleri kabul edilmektedir. Bu bağlamda sadece aşırı yüklemeye dayalı 
kafa karışıklığı tutumsal bağlılığı azaltırken tüm kafa karışıklıkları davranışsal bağlığı azaltmaktadır. 

Kafa karışıklığının kadın ve erkek açısından farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacı ile 
bağımsız örneklem t testi yapılmış ve analiz sonucunda değişkenlerin aldığı ortalamalar ve standart 
sapma değerleri Tablo 7’de gösterilmiştir.  

Tablo 7. Kadın erkek açısından kafa karışıklığı ortalamaları 

 
Değişkenler 

 
t 

 
sd 

 
p 

Kadın Erkek 
Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

Benzerliğe Dayalı Kafa 
Karışıklığı 

2,019 198 0, 
045 

2,7562 0,96498 2,4615 1,0971 

Aşırı Yüklemeye Dayalı 
Kafa Karışıklığı 

2,050 198 0,042 2,9970 0,9754 2,7001 1,0723 

Belirsizliğe Dayalı Kafa 
Karışıklığı 

0,380 198 0,704 2,8203 0,8721 2,7714 0,0955 

Tablo 7’de görüldüğü gibi kadınlar ve erkekler arasında benzerliğe ve aşırı yüklemeye dayalı kafa 
karışıklığı açısından anlamlı farklılık bulunmaktadır. Her iki kafa karışıklığı açısından kadınlar 
erkeklere göre daha fazla kafa karışıklığı yaşamaktadırlar.  H3a ve H3c hipotezleri kabul edilirken H3b 
hipotezi ret edilmiştir. 

6. Sonuç ve Öneriler 

Tüketicilerin daha önce bilmediği, anlamadığı veya benzer ürünlerle karşı karşıya kaldıklarında 
sorgulamaya başladığı ve bunun da kafalarının karışmasına neden olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada 
online alımlardan sonra yaşanan kafa karışıklığının tüketicinin tutumsal ve davranışsal bağlılık düzeyleri 
ile ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır. Ayrıca kafa karışıklığının cinsiyete göre farklılık gösterip 
göstermediğini araştırmak amacı ile t testi yapılmıştır.  

Sonuçlara göre kafası karışan tüketicinin hem tutumsal hem de davranışsal bağlılığı 
azalabilmektedir. Ancak belirsizliğe ve benzerliğe dayalı kafa karışıklığı yaşayan tüketicilerin tutumsal 
bağlılıklarında bir azalma yaşanmamaktadır. Başka bir deyişle kafa karışıklığının bu boyutlarında 
tutumsal bağlılık azalmamaktadır. Ayrıca, online alımlar sonucunda kafa karışıklığının tüm 
boyutlarında tüketici davranışsal olarak bağlılığını yitirmekte ve tekrar alımlar yapmamaktadır. 
Benzerliğe ve aşırı yüklemeye dayalı kafa karışıklığı açısından kadın ve erkekler farklılık göstermekte 
olup kadınlarda her iki kafa karışıklığı daha yoğun hissedilmektedir. Bu sonuçlar bütün olarak 
değerlendirildiğinde tüketicilerin aşırı derecede benzer olan, belirsizlik yansıtan ve aşırı enformasyon 
yükleyen ürün ya da hizmet alımlarından sonra markadan uzaklaşabilmekte ve karmaşaya neden 
olmaktadır. Karmaşa içerisine giren tüketicinin özellikle davranışsal marka bağlılığının azaldığı 
görülmektedir.  Sonuçlardan yola çıkıldığında, online satış yapan işletmelerin özellikle kadın 
tüketicilerin kafa karışıklığını gidermeye yönelik stratejiler geliştirmeleri ve davranışsal bağlılıklarını 
korumaları gerekmektedir. 

Gelecekte yapılacak çalışmalarda farklı örneklem üzerinde, farklı ürün gruplarında ve farklı 
coğrafyalarda çalışma tekrarlanabilir. Online alımlar dışında yapılan alımlar açısından da araştırma 
yapılabilir. Bağlılığın farklı boyutları ve farklı çıktılar (wom) açısından da araştırmalar çoğaltılabilir. 
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Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Brics Ülkeleri ve Türkiye Analizi 

 

Ece DEMİRAY EROL1, Sevinç GÜLER ÖZÇALIK2, Melih ÖZÇALIK3 

Özet 

Sağlık ekonomisi, son zamanlarda en güncel konulardan birisi haline gelmiştir. Sağlık ekonomisi 
içerisinde önemli bir değişken de sağlık harcamalarıdır. Kişi başına düşen sağlık harcamaları, toplumu 
oluşturan bireylerin sağlıklarına verdikleri önemi belirtmesinin yanında, insan sermayesinin kalitesini 
arttırıp ekonomik büyümeyi de arttırması açısından önemlidir. Bununla birlikte gelişmekte olan 
ülkelerin sağlık harcamalarına ayırdıkları paylar gelişmiş ülkelere kıyasla az olmaktadır. Çalışmada 
2000-2016 yılları arasında BRICS ülkeleri olarak adlandırılan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney 
Afrika ile bu birlikte olmamasına karşın pek çok makro ekonomik gösterge yönünde bu ülkelerle 
benzerlik gösteren Türkiye’nin kişi başına düşen sağlık harcamaları ile kişi başına düşen milli geliri 
arasındaki ilişki panel veri analizi ile tespit edilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık Ekonomisi, BRICS Ülkeleri, Panel Veri Analizi 

Jel Kodları:I15, F15, C23  

 

The Relationship between Health Care Expenditures and Economic Growth: An Analysis of 
Brics Countries and Turkey 

Abstract 

Healtheconomies has recently becomeone of the most current topic in economic field. An 
important variable in this topic is health care expenditures. This variable as a per capita is very important 
for increasing the quality of human capital. Also human capital has a very strong relation with economic 
growth. However, the share of developing countries in health care expenditures per capita is at very low 
level for a developed country. In this study, we examined health care expenditures per capita and gdp 
per capita by panel data analysis. We choose BRICS countries and Turkey for analysis. Turkey is not a 
member of this integration but many macro economic indicators also have similarities.   

KeyWords: Health Economics, BRICS Countries, Panel Data Analysis 

Jel Codes:I15, F15, C23   

1. Giriş 

Beşeri sermaye, büyüme modellerinde önemli bir işleve sahiptir. Beşeri sermaye genellikle bir 
ülkedeki işgücünün eğitim ve sağlık standartlarını gösteren değişkenler yardımı ile ölçüldüğü için, bu 
alanlara yapılan yatırımlar ekonomik büyümeyi arttırmaktadır.  Toplumların sağlık düzeyi,  beşeri 
sermayenin gelişmesinde etkili olan unsurlar arasında yer alırken toplumların sağlık düzeyi ve ekonomik 
büyüme arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi oluşmaktadır (Mazgit, 2002: 405). 

Son yıllarda uygulanan politikalar kapsamında sağlık alanında yapılan özelleştirmeler sağlık 
harcamalarının artmasına neden olmuştur. Özel sağlık hizmetlerinin desteklenmesi ile hukuksal ve 
kurumsal yapıda gerçekleştirilen önemli değişiklikler ile dünya genelinde sağlık reformları yapılmıştır. 
Tüm dünyada etkili olan neoliberal sağlık reform akımı sağlık harcamalarının artmasına neden olmuştur. 
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Sağlık harcamaları, aktif nüfusun şimdi ve gelecekte ortaya çıkacak sağlık sorunlarının 
azaltılması amacı çerçevesinde, beşeri sermaye stokuna yapılan bir yatırım harcaması olarak 
görülmektedir. Ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyi ile sağlık harcamaları arasında yakın bir ilişki 
söz konusudur. Gelişmiş ülkelerin sağlığa daha fazla kaynak aktarımı sağlaması, halkın daha fazla sağlık 
hizmetlerinden yararlanmasını mümkün kılmaktadır. Gelişmekte olan veya gelişmiş ülkelerin sağlık 
harcamalarındaki artışın nedenleri sosyo-ekonomik, teknolojik, kültürel faktörler olarak sıralanmaktadır 
(Mechanic ve Rochefort, 1996:240). Sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ilk 
defa ele alan Groosman (1972), çalışmasında sabit sermaye stoku olarak ifade edilen sağlık hizmetinin 
çıktı büyümesini olumlu etkilediğini ve sağlık sektörün  e yapılan harcamaların yatırımların bir çeşidi 
olarak ekonomik büyümeyi teşvik ettiğini ifade etmektedir. Sağlık harcamalarının artması, hanehalkının 
daha sağlıklı ve huzurlu yaşamasına katkı sağlamasıyla ekonomik aktivitelere katılımını dolayısıyla 
ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilemektedir. Sağlık harcamalarının ekonomik büyümeye 
etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda esas alınan göstergeler kapsamında GSYİH, kişi 
başına düşen sağlık harcaması, toplam sağlık harcamalarının GSYİH içindeki oranı, doğumda yaşam 
beklentisi, bebek-çocuk ölüm hızı, kaba doğum ve ölüm oranları ve beslenme düzeyi yer almaktadır. 
Sağlık harcamaları, bu yönü ile beşeri sermayenin gelişmesini ve ekonomik büyümenin artmasını 
sağlamaktadır.   

Bu çalışmada sağlık harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi ampirik olarak analiz 
edilmektedir. Bu kapsamda sosyo-ekonomik göstergeler açısından benzer özellikleri gösteren BRICS 
ülkeleri ve Türkiye’nin sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesi 
amaçlanmaktadır. 

2. Literatür 

Akar (2014) çalışmasında, Türkiye’nin Ocak 2004-Mart 2013 dönemini ve eşbütünleşme analizi 
ve Vektör Hata Düzeltme Modelini kullanmıştır. Buna göre, sağlık harcamaları ve sağlık harcamalarının 
nispi fiyatı ile ekonomik büyüme arasında kısa dönemde anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı; uzun 
dönemde ise anlamlı bir ilişkinin bulunduğu sonucuna varılmıştır. 

Şen ve Bingöl (2018) çalışmasında; genel ilaç giderleri, sağlık amaçlı transferler, genel tedavi 
sağlık malzemesi giderlerini sağlık harcaması olarak ele almıştır. Bununla beraber ekonomik büyüme 
ile bu değişkenler arasındaki ilişkiyi 2006-2017 çeyreklik dönemleri ile incelemiş ve nedensellik analizi 
ile varyans ayrıştırma analizi ile test etmiştir. Buna göre bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında 
nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bunun yanında ilk dönemler hariç olmak üzere büyümenin varyans 
ayrıştırma analizinde büyük oranda sağlık harcamalarının etkisi olduğu ortaya çıkarılmıştır.  

Kızıl ve Ceylan (2018) makalelerinde 1979-2015 yılları arasında ARDL modelini kullanarak 65 
yaş ve üstü nüfusun kişi başına sağlık harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkisini 
araştırmışlardır. Buna göre söz konusu iki değişken arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır.  

Ağır ve Tıraş (2018) çalışmalarında, 1995-2014 yılları arasını ele almışlardır. 4 farklı ülke gelir 
grubuna göre 172 ülke incelemişlerdir. Değişken olarak ise kişi başına GSYİH, kişi başına sağlık 
harcaması, toplam sağlık harcaması, özel sağlık harcaması ve kamu sağlık harcamalarının GSYİH’ya 
oranları alınmıştır. Buna göre, değişkenler arasında çift yönlü nedensellik sonucuna varılmıştır.  

Cebeci ve Ay (2016), BRICS ülkeleri ve Türkiye için, 2000-2014 yıllarına ait verileri kullanarak 
sağlık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmada, panel veri analiz yöntemi ile 
sağlık harcamaları sağlık değişkeni olarak kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, sağlık 
harcamaları ekonomik büyümeyi olumlu etkilemektedir. 

Çetin ve Ecevit (2010), 15 OECD ülkesini kapsayan ve 1990-2006 dönemi yıllık verilerini 
kullanılarak yaptıkları çalışmada sağlığın ekonomik büyüme üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Yıllık 
kamu sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı ve ekonomik büyüme arasındaki 
ilişki panel veri analizi ile test edilmiştir. Analizlerde yazarlar, sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme 
arasında zayıf pozitif bir ilişki tespit etmişler ve bu ilişkinin istatistiki olarak anlamlı olmadığı sonucuna 
ulaşmışlardır. 
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Kesbiç ve Salman (2018), 1980-2014 yıllarını ele aldıkları çalışmalarında kişi başına düşen 
GSYİH, kişi başına düşen kamu ve özel sağlık harcamalarını değişken olarak kullanmışlardır. Kamu 
sağlık harcamalarının özel sağlık harcamalarından daha fazla oranda ekonomik büyümeye katkı 
sağladığını ispat etmişlerdir.  

Öztürk ve Küsmez (2019) 1995-2014 dönem verileri kullanılarak Türkiye ve BRICS ülkelerinin 
sağlık harcamalarının belirleyicilerinin incelendiği çalışmada, panel sistem GMM yaklaşımı 
kullanılarak tahmin edilen analiz sonuçlarına göre toplam sağlık harcamalarının yaşlanan nüfus ve kadın 
ölüm oranları değişkenlerini negatif ve anlamlı olarak etkilediği, erkek ölüm oranı ile gayri safi yurtiçi 
hâsılayı ise pozitif ve anlamlı olarak etkilediği sonucuna varılmıştır. 

Selim,  Uysal ve Eryiğit  (2014) 27 AB üyesi ülke ile Türkiye’nin 2001-2011 dönemi için ve 
eşbütünleşme testi ve hata düzeltme modelinin kullanıldığı çalışmalarında,  kişi başına sağlık harcaması 
ile ekonomik büyüme arasında hem kısa hem de uzun dönemde pozitif bir ilişki bulunduğu sonucuna 
varılmıştır. 

Yıldız ve Yıldız (2018) çalışmalarında 1996-2014 yılları arasında 47 Avrupa ve Merkez Asya 
ülkelerinde gerçekleşen ekonomik büyüme ve kişi başına sağlık harcamaları arasında oluşan ilişkiyi 
incelemişlerdir. GMM modeli ele almışlardır. Buna göre kişi başına düşen sağlık harcamaları ile 
ekonomik büyüme arasında anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır.  

Akıncı ve Tuncer (2016), 2006-2016 yılları arasında çeyreklik olarak ele aldıkları modellerinde, 
ekonomik büyüme ve sağlık harcamaları arasında ilişki saptanmaya çalışılmıştır. Buna göre; ekonomik 
büyüme ile sağlık harcamaları arasında uzun dönem ilişki bulunmuştur. Bu ilişkinin nedensellik testine 
göre ise çift yönlü bir ilişki saptanmış olup ekonomik büyüme ile sağlık harcamaları arasında karşılıklı 
bir etkileşim bulunmaktadır. 

3. Veri Seti, Kullanılan Yöntem ve Deneysel Bulgular 

Panel veri, bir dönemde meydana gelen ve bu dönemi takip eden diğer dönemdeki değişimi ile 
mikro birimler arasındaki değişimi birleştirmek yoluyla değişkenliğin meydana gelmesini sağlayarak 
çoklu doğrusallığın azalmasını sağlamaktadır. Panel verisi yardımıyla, daha karmaşık olan davranış 
modellerinin incelenmesine olanak sağlayarak, ölçek ekonomileri ve teknolojik değişme gibi durumlar, 
kesit ve zaman verilerinin tek başına kullanılmalarına göre daha iyi ele alınmaktadır (Gujarati ve Porter, 
2012:592-593). 

Çalışmada BRICS ülkeleri ile Türkiye yatay kesitleri ile 2000-2016 dikey serileri iki değişkenle 
ele alınmıştır. Tüm değişkenler Worldbank Database’ten alınmıştır. Logaritmik hale getirilmişlerdir. 
Değişkenlerin yatay kesit bağımlılık testleri ve durağanlık testleri Gauss 10.0 programında, regresyon 
denklemi ise Eviews 10.0 programında gerçekleştirilmiştir.  

Panel veri analizinde serileri arasındaki ilişkinin durağanlıklarını etkileyebilme potansiyelleri göz 
önünde bulundurularak ilk başta yatay kesit bağımlılığı testi uygulanmıştır. T>N varsayımı üzerinde 
cdLM1 ve cdLM2 testleri söz konusu yatay kesitler arasında bağımlılığın varlığına işaret etmektedir. 
Bu durum Tablo-1’de görülmektedir.   

Tablo 1.  Yatay Kesit Bağımlılığı Testi 

CD Test 
İstatistik 
(lnhpc) 

Olasılık 
İstatistik 
(lngdpc) 

Olasılık 

cd LM1 (Breusch,Pagan 
1980) 

30.245   0.011 27.941   0.022 

cd LM2 (Pesaran 2004 
CDlm) 

2.783   0.003 2.363   0.009 

cd LM  (Pesaran 2004 CD) -2.853   0.002 -2.636   0.004 
Bias-adjusted CD test 23.359   0.000 25.060   0.000 
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Tablo-2’de yatay kesit bağımlılıkları olduğu anlaşılan modele ikinci nesil birim kök testlerinden 
CADF ve CIPS testleri uygulanmıştır. Düzey durumunda durağan olmayan ve birim kök barındıran 
serilerin birinci farkları alındığında durağan oldukları anlaşılmıştır.  

Tablo 2. İkinci Nesil Birim Kök Testleri 

CADF lnhpc lngdpc 

Türkiye -0.521 -0.352 

Brezilya -3.238 -1.831 

Rusya -2.424 -1.713 

Hindistan 0.000 -2.559 

Çin -3.150 -2.122 

Güney 
Afrika 

-2.979 -1.343 

CIPS -2.052 -1.653 

     CADF Kritik Değer %5: -3,99 CIPS Kritik Değer %5: -2,52  

 

 Durağanlaştırılan ve birim kök barındırmadıkları anlaşılan farkları alınmış seriler regresyon 
denklemine tabi tutulmuştur. Söz konusu değişkenlere rassal etkiler modeli uygulanmıştır ve bu 
durumun geçerliliği Hausman testi ile Tablo-3’de sınanmıştır. Söz konusu 1 numaralı denkleme göre 
zaman ve ülke serilerinde rassal alınan modelin söz konusu testin sonunda zaman serisi bölümünde 
rassal etkilere gerek olmadığı anlaşılmış ve 2 numaralı denklem oluşturulmuştur. Bu denkleme göre kişi 
başına düşen sağlık harcamalarında yaşanacak yüzde 1’lik bir artış kişi başına düşen GSYİH’yı yaklaşık 
yüzde 0.94 oranında arttırmaktadır.   

dlngdpc=3.1874+0.9489dlnhpc (1) 

      s(b)       0.1290      0.0165 

      t(b)       24.7069     57.3205 

R2=0.97  DW=0.30  FTEST=3285.641  Olasılık=0.0000 

 

Tablo 3. Hausman Testi 

Yatay Kesit ve Dikey Kesit Rassal Etkiler  

Test Özeti 
Ki-Kare 

Test Ki-Kare s.d. Olasılık  
Yatay Kesit Rassal Etki 0.00000 1 1.0000 
Dikey Kesit Rassal Etki 15.213750 1 0.0001 
Yatay ve Dikey Kesit Rassal Etki 9.888341 1 0.0017 

dlngdpc=3.1900+0.9484dlnhpc (2) 

s(b)       0.1244      0.0162 

t(b)       25.6317     58.2177 

R2=0.97  DW=0.30  FTEST=3269.170  Olasılık=0.0000 
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4. Sonuç 

 Sağlık harcamaları gerek kamu harcaması olarak gerekse özel harcama olarak GSYİH’nın en 
önemli bileşenlerinden birisidir. Ülkeler arsında az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelere göre 
farklılıklar gösterse de sağlık harcamaları toplumlar için büyük önem taşıyan bir makro ekonomik 
değişkendir. Bu durum sağlıklı bireylerin çoğalmasının ve bir üretim faktörü olarak emeğin nitelikli hale 
gelmesinin yanı sıra GSYİH’yı arttırması açısından da önemlidir.  

 Ülkeler arasında yaşanan döviz kurlarının farklılaşması ve ülke rekabet güçlerinin başta söz 
konusu döviz kurları olmak üzere farklılaşması ile birlikte dış ticarette de önemli değişimler 
yaşanmaktadır. Bu durum sağlık turizmi olarak da adlandırılan bir konunun özellikle son yıllarda 
gelişmesine yol açmıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve sağlık altyapıları düzgün işleyen 
ülkelerde yaşanan bu durum pek çok yabancı hastanın belli başlı sağlık alanlarında ülkelere gelerek 
sağlık harcaması yapmalarına olanak tanımaktadır. Bu durum milli geliri göreli olarak düşük olan 
ülkelerin sağlık harcamalarının artışına da sebep olmaktadır.  

 Çalışmada kişi başına düşen sağlık harcamalarının kişi başına düşen GSYİH üzerinde etkili olup 
olmadığı göz önünde bulundurularak bir model oluşturulmuştur. Dünya ekonomisine yön veren gerek 
nüfusları gerek sermaye giriş ve çıkış büyüklükleri ile önde gelen gelişmekte olan ülkelerden olan 
BRICS ülkeleri ve Türkiye’nin ele alındığı modelde, kamu ve özel sağlık harcamalarının büyüme 
üzerinde pozitif bir etki bıraktığı anlaşılmıştır.  

 Bu durum yukarıda da belirtilen sağlık ekonomisi veya sağlık turizmi olarak ele alınan 
harcamaların GSYİH’yı arttırdığını açıklamaktadır.  
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Sosyo Ekonomik Göstergelerin Sağlık Çıktıları Üzerindeki Etkisi 

 

Canser BOZ1, Ekrem SEVİM2, Emrah ÖNDER3 

Özet 

Sağlık kavramı ile ilgili olarak en kabul görmüş ve kapsamlı olarak nitelendirilebilecek tanım 
1948 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan tanımdır. Bu tanıma göre sağlık; “yalnızca 
hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak 
tanımlanmıştır. Sağlık, genetik, ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel gibi pek çok faktörden 
etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı, sağlık çıktısı olarak kabul edilen; doğumda beklenen yaşam yılı 
üzerinde etkili olan sosyoekonomik faktörleri analiz etmektir. Bu amaçla OECD ülkeleri araştırmanın 
evreni olarak alınmış ve 34 OECD ülkesine ait yatay kesit regresyon modeli oluşturulmuştur. Sağlık 
çıktısı göstergesi olarak bağımlı değişken olan doğumda beklenen yaşam yılını açıklayan 3 
sosyoekonomik bağımsız değişken bulunmaktadır. Bunlar Kamu Harcamaları İçerisindeki Sağlık 
Harcamalarının Payı, Kişi Başına GSMH (PPP) ve 1000 kişi başına düşen Hekim Yoğunluğudur. Tüm 
bu değişkenler ile beklenen yaşam yılı arasında pozitif düzeyde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.  

Anahtar sözcükler: Beklenen Yaşam Yılı, Sağlık Çıktısı, OECD, Sağlık  

JEL Kodu: I12, l10 

 

Effect of Socio Economic Indicators on Health Outcomes 

Abstract 

The most accepted and comprehensive definition of the concept of health is the definition made 
by the World Health Organization (WHO) in 1948. According to this definition, health is defined not 
only as the absence of illness or disability, but as a state of complete physical, mental and social well-
being. Health is affected by many factors such as genetic, economic, social, cultural and environmental 
factors. The aim of this study is to analyze the socio-economic factors that affect the expected life years 
at birth. For this purpose, OECD countries were taken as the universe of the research and horizontal 
cross-sectional regression model of 34 OECD countries was performed. There are 3 socioeconomic 
independent variables explaining the life expectancy at birth, which is a dependent variable as an 
indicator of health outcome. These are Share of Health Expenditures in Public Expenditures, GNP Per 
Capita (PPP), Physician Density 1000 per person. All these variables were positively correlated with the 
expected year of life. 

Keywords: Expected Year of Life, Health Output, OECD, Health 

JEL Cod: I12, l10 

1. Giriş  

Sağlık kavramı ile ilgili olarak en kabul görmüş ve kapsamlı olarak nitelendirilebilecek tanım 
1948 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan tanımdır. Bu tanıma göre sağlık yalnızca 
hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak 
tanımlanmıştır. Sağlık; birey ve toplum için önemi nedeniyle öncelikli olarak sunulması gereken bir 
hizmet türüdür (Aktan, Işık, 2010:1). Sağlık hizmetleri ise, insan sağlığına zarar veren çeşitli faktörlerin 
yok edilmesi ve toplumun bu faktörlerin tesirinden korunması, hastaların tedavi edilmesi, bedeni ve ruhi 
kabiliyet ve melekeleri azalmış olanların işe alıştırılması (Rehabilitasyon) için yapılan tıbbi faaliyetler 
sağlık hizmetidir (Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun, 5.1.1961 gün ve 224 sayılı). 

                                                           
1 Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, canser.boz@istanbul.edu.tr  
2 Dr. Ögr. Üyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Balıkesir, esevim@bandirma.edu.tr 
3 Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İstanbul, Türkiye, emrah@istanbul.edu.tr 
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Bu tanıma göre sağlık hizmetleri koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmetleri ve rehabilite 
edici sağlık hizmetleri, sağlığı geliştirici hizmetler olmak üzere dört grupta toplanabilir (Orhaner, 
2006:3) 

Sağlık sistemi ise toplumun sağlığının korunması, hastalıkların önlenmesi ve sağlıklılık halinin 
devamının sağlanması için, sağlık kurum ve kuruluşları, tıbbi cihaz üreticileri, ilaç firmaları ve eğitim 
kurumlarından oluşan alt sistemler bütünü olarak ifade edilmektedir (Somunoğlu, 2012). Lassey, Lassey 
ve Jink tarafından 1997’de yapılan çalışmada sağlık sistemi; sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinden 
sorumlu olan kurumların, insani hizmetlerin desteklenmesinin, finansman mekanizmalarının, bilgi 
sistemleri ve organizasyonel yapıların birleşiminden oluşan bir bütün olarak tanımlanmıştır. Santerne 
ve Neun’a göre sağlık sistemi; sağlık hizmetlerinin üretimine, tüketimine ve dağıtımına yönelik bir 
toplumun yapmış olduğu tercihler aracılığıyla örgütsel antlaşma ve süreçleri içeren bir bütün olarak 
ifade edilmiştir (Çelebi ve Cura, 2013). Hem gelişmiş, hem gelişmekte olan, hem de az gelişmiş ülkeler; 
toplumlarının sağlık düzeyini yukarı çekmek için geçmişten beri çaba içerisindedir.  Ülkelerin sağlık 
sistemlerinin temel amacı da toplumun sağlık düzeyini yukarı çekmektir.  

Ülkeler arası coğrafi, kültürel ve demografik farklılıklar, gelir düzeyi ve dağılımı, yaşam tarzı ve 
alışkanlıklar, teknoloji, eğitim, sosyal güvenlik anlayışı gibi unsurların sağlık sistemi üzerinde 
etkilerinin olduğu bilinmektedir. Şüphesiz ki her ülkenin sağlık sisteminin kendine özgü özellikleri ve 
amaçları vardır. Ancak aralarında farklılıklar olmasına rağmen sağlık sistemlerinin vazgeçilmez temel 
ilkeleri mevcuttur. Hizmet sunumunda çok büyük öneme sahip olan bu ilkeler şu şekilde sıralanabilir 
(Sur, 2013): 

 Etkililik 

 Verimlilik 

 Hakkaniyet 

 İnsancıllık 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Sağlık Sistemleri Raporu’na göre sağlık 
sistemlerinin temel hedefleri üç başlık altında toplanmaktadır.  Bunlar;  

Toplumun sağlık statüsünün yükseltilmesi yani iyi sağlık çıktıları,  

Sağlık sisteminin toplumun beklentilerine karşılık verebilmesi yani cevap verebilirlik  

Hasta olma durumundan kaynaklanan bedellere ilişkin finansal koruma sağlamak ve toplumun 
adil bir şekilde sağlık sisteminin finansmanında yer almasını sağlayacak bir yapı yani adil finansmandır.  

Bu üç hedef bize sağlık sistemlerinin temel hedefleri konusunda bir çerçeve çizmektedir. 
Ülkelerin uyguladıkları sağlık sisteminin başarısı da bu üç temel hedefe ulaşmadaki dereceleri ile 
ölçülmektedir (OECD, 2008). Sağlık sisteminin başarısının ölçümünde OECD tarafından çizilen 
çerçeve sonucunda Tablo 1 oluşturulmuştur.  

Tablo 1. Sağlık Sistemi Başarı Ölçümü 

Sağlık Çıktıları Cevap Verebilirlik Adil Finansman  

Toplumun Sağlık Düzeyini 
Gösteren Çeşitli Göstergeler 
İle Sağlık Çıktılarının 
Ölçülmesidir. 

Toplumun Sağlık 
Hizmetlerinden Beklentilerinin 
Ne Ölçüde Karşılandığının 
Ölçülmesidir. 

Sağlık Hizmetlerinin 
Finansman Yöntemi, Geri 
Ödeme Modelleri Ve Sistemin 
Sürdürülebilirliği İle İlgili 
Göstergelerin Ölçülmesidir. 
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Kullanılan Göstergeler Kullanılan Göstergeler Kullanılan Göstergeler 

 Beklenen Yaşam Yılı 
 Algılanan Sağlık Statüsü  
 Bebek Ölüm Hızları 
 Anne Ölüm Hızı 
 Hastalıkların Mortalite Ve 

Morbidite Değerleri 
 … 

 Sağlık Hizmetlerinden 
Memnuniyet Düzeyi 

 Sağlık Hizmetlerinde Kaynak 
Kullanım Noktasında Bölgeler 
Ve Sınıflar Arasındaki 
Hakkaniyet 

 … 

 Gsmh İçinde Sağlığa Ayrılan 
Pay 

 Toplam Sağlık Harcamaları 
İçinde Kamunun Payı 

 Toplam Sağlık Harcamaları 
İçinde Özelin Payı 

 Toplam Kişi Başı Sağlık 
Harcaması Tutarı 

 Sağlık Harcamalarının 
Finansman Yöntemi 

 Sağlık Harcamaları İçinde 
Cepten Yapılan Harcamaların 
Payı 

 Sağlık Harcamaları Ve 
Ekonomik Büyüme Arasındaki 
Denge 

 Katastrofik Sağlık Harcaması 
 Yoksullaştırıcı Sağlık 

Harcaması 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.  

 

Tablo 1’de üç farklı hedef başlığı açısından sağlık sistemi başarı değerlendirmesi ve 
kullanılabilecek indikatörler (göstergeler) yer almaktadır. Buna göre örneğin bir ülkenin sağlık 
çıktıklarının ölçülmesinde en sıklıkla kullanılan göstergeler beklenen yaşam yılı, algılanan sağlık 
statüsü, bebek ölüm hızları, anne ölüm hızı olarak sıralanmaktadır.  

Sağlık, genetik, ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. 
Sağlığı etkileyen faktörler bazı kaynaklarda “health inputs” sağlık girdileri olarak ifade edilmektedir 
(World Health Organization Regional Office for Europe, 2006). Suhrcke ve arkadaşlarına göre sağlığı 
etkileyen faktörler iki başlıkta toplanmaktadır. Bunlar genetik miras, yaşam tarzı, iş ve yaşam koşulları, 
sağlık hizmetlerinin kullanımı, barınma gibi bireysel faktörler ve sosyal, kültürel ve çevresel gibi daha 
genel faktörler olmak üzere ayrı ayrı ele alınmaktadır (Suhrcke et al., 2006). 

Dünya Sağlık Örgütüne göre de sağlık pek çok bireysel ve toplumsal faktörün bir araya gelmesi 
ile ortaya çıkmaktadır.  İnsanların sağlıklı olup olmayacakları bireysel özellikleri ve çevresel etkenlere 
göre belirlenmektedir.  Yaşadığımız yer, fiziki çevremizin özellikleri, genetik yapımız, gelir ve eğitim 
düzeyimiz, sosyal ilişkilerimiz sağlığımız üzerinde etkili olan faktörler arasında sayılmaktadır.  Hatta 
Dünya Sağlık Örgütüne göre bu faktörlerin çoğu zaman sağlık hizmetlerine erişim ve sağlık hizmetlerini 
kullanıma göre sağlığı açıklamada daha etkilidir. 

DSÖ’ye göre sağlığı etkileyen faktörler 3 başlık altında toplanmaktadır. Bunlar: 
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 Sosyal ve ekonomik çevre 

 Fiziksel çevre  

 Kişinin kişisel özellikleri ve davranışlardır. 

Whitehead ve Dahlgren ise sağlığın belirleyicilerini açıklamak için bir model ortaya 
koymuşlardır. Şekil 1’de bu model yer almaktadır.  

 

Şekil 1. Sağlığı Etkileyen Faktörler 

 

 

Kaynak: Dahlgren, G., & Whitehead, M. (1991). Policies and Strategies to Promote Social Equity in Health. 

 

Bu modelde sağlık üzerinde etkili olan faktörler beş boyut altında incelenmiştir.  Bunlar 
(Whitehead ve Dahlgren, 1991); 

 Yaş, cinsiyet ve genetik faktörler 

 Bireysel yaşam tarzı faktörleri 

 Sosyal ve toplumsal ağlar 

 Bireyin sosyoekonomik durumunu belirleyen faktörler (iş, eğitim, işsizlik, çalışma ve 
yaşam koşulları, temiz suya ulaşım, sağlık hizmetleri gibi) 

 Genel sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel koşullardır (Dış Çevre) 

       

Modelde görüldüğü gibi sağlık hizmetleri sağlık üzerinde etkili olmasına rağmen tek başına 
sağlığı açıklama hem yeterli değil hem de DSÖ’nün de ifade ettiği gibi sağlığı açıklamada öncelikli bir 
faktör değildir. Sosyal, fiziksel ve mental gibi birden çok boyutu olan sağlığın belirleyicileri de oldukça 
fazladır. 

Sağlık sisteminin ne kadar iyi çalıştığının göstergesi olarak tartışmasız kabul edilebilecek bir 
genel performans ölçümü yoktur.  Ancak genel olarak sağlık durumu -her ikisi de bazı ölçüm sorunları 
içeren- iki farklı ölçümle elde edilmeye çalışılmaktadır.  Bunlardan biri kişilerin doğrudan algıladığı 
sağlık durumunu ya da sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyini sorgulamaktadır ki bunlara subjektif 
ya da algılanmış sağlık statüsü göstergeleri de denmektedir.  Diğeri ise doğrudan gözlemlenebilir ve 
sağlık durumunun yak-laşık göstergesi olabilecek ölüm oranı ya da hayat beklentisi gibi göstergelerdir 
ki bunlar da objektif ya da gözlemlenebilir sağlık statüsü olarak adlandırılır.  
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2. Yöntem 

2.1. Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı sağlık çıktısı olarak kabul edilen; doğumda beklenen yaşam yılı üzerinde 
etkili olan sosyo ekonomik faktörleri analiz etmektir. 

2.2. Evren ve Örneklem 

Bu amaçla OECD ülkeleri araştırmanın evreni olarak alınmış ve 34 OECD ülkesine ait yatay kesit 
regresyon modeli oluşturulmuştur. 

2.3. Araştırma Yöntemi 

Çalışmada sağlık performansı fonksiyonunun; 

 Ekonomik Yapıya 

 Kamu Kesiminin Etkinliğine 

 Toplumsal Yapıya 

 Eğitim Düzeyine 

 Sağlık İşgücü yapısına bağlı olduğu varsayılmaktadır.  

      Sağlık= f (Ekonomi, Kamu Kesimi, Toplumsal Yapı, Eğitim, İşgücü) 

Ekonomik yapı göstergesi olarak; 

 Kişi başına gelir düzeyi 

 Kişi başı sağlık harcaması 

 Sağlık harcamalarının GSMH içindeki payı 

 Gelir dağılımı göstergesi olan GİNİ Katsayısı kullanılmıştır. 

Kamu sağlık hizmetlerinin etkinliğini değerlendirmek için; 

 Kamunun sağlık hizmetlerindeki payı 

 Kişi başına kamu sağlık harcaması tutarı 

 Kamu harcamaları içindeki kamu sağlık harcamalarının payı alınmıştır. 

Toplumsal yapı kapsamında; 

 Ülkenin toplam nüfusu 

 İnsani gelişmişlik indeksi 

 Alkol tüketim miktarı incelenmiştir. 

Eğitim düzeyi ile sağlık performansı arasındaki ilişkiyi incelemek için; 

 En az lise mezunlarının toplam nüfusa oranı incelenmiştir. 

 Sağlık işgücü göstergesi olarak ise; 

 Hekim yoğunluğu incelenmiştir. 

Çalışmada kullanılan değişkenler OECD ülkeleri için 2016 yılına aittir ve WHO veri tabanı, 
OECD Health Data ve Dünya Bankası veri tabanından elde edilmiştir.  Çalışmada 2016 yılına ait yatay 
kesit regresyonlar oluşturulmuş ve bağımlı değişken açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan analizler için R 
Stüdyo bilgisayar programı kullanılmıştır.  



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 

581 
 

3. Bulgular 

Çalışmada kullanılan değişkenlere ait temel istatistikler Tablo 2’de sunulmaktadır.  

 

Tablo 2. Değişkenlere Ait Temel İstatistikler 

 N Min. Max. Ortalama 
Standart 
Sapma 

Doğumda Beklenen Yaşam Yılı 34 75,00 84,00 80,4118 2,48776 

Gelir Dağılımı 34 ,25 ,50 ,3165 ,06110 

Sağlık Harcamalarında Kamunun Payı % 34 47,40 85,50 72,2824 10,31496 

Kişi Başına Toplam Sağlık Harcaması $ 34 1053,00 9146,00 3610,0588 1787,85670 

Kamu Harcamaları İçinde Sağlık 
Harcamalarının Payı % 

34 10,20 22,10 15,2441 3,37596 

Kişi Başına GSMH (PPP) 34 17,17 89,99 38,7820 13,86990 

Sağlık Harcamalarının Milli Gelir İçindeki 
Payı % 

34 5,60 17,10 9,3206 2,25614 

Alkol Tüketimi (yıllık kişi başı alkol) 34 13,80 94,30 72,3706 16,35305 

En Az Lise Eğitimi Alan Yetişkinlerin Oranı 
% 

34 34,00 93,00 74,1765 20,10046 

Hekim Yoğunluğu 1000 kişi başına 34 1,02 4,95 3,1229 ,84161 

Buna göre 34 OECD ülkesi için doğumda beklenen yaşam yılı bağımlı değişkeni ortalaması 80,41 
iken, maksimum beklenen yaşam yılı 84, minimum beklenen yaşam yılı 75 yıl olarak sunulmuştur. 
Çalışmada kullanılan tüm açıklayıcı değişkenlere ait tanımlayıcı bulgular da tabloda sırası ile yer 
almaktadır.  

Çalışmada öncelikle tüm açıklayıcı değişkenleri içeren model R programı ile tahmin edilmiş ve 
sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3. Tüm bağımsız değişkenleri içeren regresyon modeli 

 

Tablo 3’e göre tüm bağımsız değişkenler içinde bağımlı değişken olan doğumda beklenen yaşam 
yılını açıklayan değişkenler kbsh (kişi başı toplam sağlık harcaması), kamu harcamaları içinde kamu 
sağlık harcamalarının payı (khiksh), kişi başına düşen gayri safi milli hâsıla (kbgsmh), sağlık 
harcamalarının gayri safi milli hasıla içindeki payı (shgdp), alkol tüketimi ve hekim yoğunluğu olarak 
bulunmuştur.  

Daha sonra birbiri ile yüksek dereceden ilişkili olan bağımsız değişkenleri tespit etmek amacıyla 
korelasyon matrisi oluşturulmuş ve sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur.  

 

Tablo 4. Korelasyon Matrisi 

 

Daha sonra birbiri ile yüksek dereceden korelasyonu olan değişkenler modelden çıkarılarak nihai 
model sonuçları elde edilmiştir. Sonuçlar tablo 5’teki gibidir.  
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Tablo 5. Model Sonuçları 

 

Tablo 5’e göre sağlık çıktısı göstergesi olarak bağımlı değişken olan doğumda beklenen yaşam 
yılını açıklayan 3 temel bağımsız değişken bulunmaktadır. Bunlar: 

 Kamu Harcamaları İçerisindeki Sağlık Harcamalarının Payı (%)    

 Kişi Başına GSMH (PPP) 

 1000 Kişi Başına Düşen Hekim Yoğunluğu  

Burada belirtilen 3 değişkenler ile doğumda beklenen yaşam yılı arasında pozitif düzeyde anlamlı 
ilişkiler tespit edilmiştir.  

4. Sonuç ve Öneriler 

Sağlık sistemlerinin temel amacı toplumun ihtiyacı olan sağlık hizmetlerini, yüksek kalitede, 
doğru zamanda ve mümkün olan en düşük maliyetle sunmaktır. Sağlık hem beşeri sermaye yatırımı, 
hem de ülkelerin gelişmişlik seviyesini değerlendirirken kullanılan önemli bir çıktıdır.  

Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin en önemli göstergelerinden biri de sağlık çıktılarında ortaya 
koyduğu başarıdır. Sağlık politikalarının ve sağlık reformlarının amacı, temel sağlık çıktılarını 
yükseltmektir. Ülkelerin sağlık reformlarının ve sağlık sistemlerinin başarısının değerlendirilmesinde 
ise çeşitli kıyaslama, sıralama, etkililik, performans ve neden sonuç analizlerinin son derece önemli yeri 
vardır.  Sosyal, fiziksel ve mental birden çok boyutu olan sağlığın, belirleyicileri de oldukça fazladır.   

Çalışma sonuçları incelendiğinde; Kamu Harcamaları İçerisindeki Sağlık Harcamalarının Payı 
(%), Kişi Başına GSMH (PPP) ve 1000 Kişi Başına Düşen Hekim Yoğunluğunun doğumda beklenen 
yaşam süresi üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Doğumda beklenen yaşam süresinin önemli 
bir sağlık göstergesi olduğu düşünülürse, bu üç parametrenin sağlık çıktıları üzerindeki etkisi daha iyi 
değerlendirilebilecektir. 

Bu sonuçlara göre ülkelerin bu göstergelere daha fazla önem vermeleri gerektiği söylenebilir. 
Dahası, çalışma sonuçları sağlık çıktılarını etkileyen faktörleri açıklama ve gelecekte alınacak olan 
politik kararlar öncesinde yol gösterici olacaktır. 
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Sağlık Yatırımlarının Bebek Ölüm Oranları Üzerindeki Etkisi:  

TR2 Batı Marmara Bölgesi İçin Panel Veri Analiz 

 

Suat UĞUR1, Ünzüle KURT2,  Cüneyt KILIÇ3 

Özet 

Ekonomik kalkınma için kullanılan en temel göstergelerden birisi insani kalkınma endeksidir. 
İnsani kalkınma endeksi; eğitim, sağlık ve gelir bileşenlerinden oluşmaktadır. Sağlık insani kalkınma 
endeksinin temel bileşenlerinden birisi olduğu için ekonomik kalkınmanın da temel belirleyicisi 
konumundadır. Bir ekonomide sağlıkta yaşanan iyileşmeler (bebek ölüm oranlarının düşmesi, ortalama 
yaşam süresinin uzaması gibi) ekonomik kalkınma düzeyini artırırken kötü şartlarda sağlık hizmetinin 
verilmesi ekonomik kalkınma düzeyini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmada 2009-
2017döneminde TR2 Batı Marmara Bölgesinde (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) 
gerçekleştirilen sağlık yatırımlarının en önemli sosyal kalkınma göstergelerinden birisi olan bebek 
ölümleri üzerindeki etkisi analiz edilmektedir. Analiz sonucunda TR2 Batı Marmara Bölgesinde ilgili 
dönemde gerçekleştirilen sağlık yatırımlarının bebek ölüm oranlarını düşürerek bölgesel kalkınmaya 
önemli katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Bebek Ölümleri, Bölgesel Kalkınma, TR2 Batı Marmara Bölgesi, Panel Veri 
Analizi.  

JEL Kodu: J16, D33, C23 

 

Influence of Health Investments on Infant Mortality: 

Panel Data Analysis for TR2 West Marmara Region 

Abstract 

The Human Development Index is one of the most important indicators used for economic 
development. This index is composed of basic components such as education, health and income. Health 
is one of the main components of the human development index as well as the main determinant of 
economic development. While the improvements in the health sector in an economy (such as the 
decrease in infant mortality rates, prolongation of the average life expectancy) increase the level of 
economic development positively, the provision of health services in poor conditions negatively affects 
the level of economic development. In this study, the impact of health investments made in TR2 West 
Marmara Region (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Edirne and Kırklareli) on infant mortality, which is 
one of the most important indicators of social development, is analyzed. In this analysis, the data for the 
years 2009-2017 were used. Inthelight of the findings obtained from the analysis, it was concluded that 
health investments made in the TR2 West Marmara Region in the relevant period contributed to regional 
development by reducing infant mortality rates. 

Keywords: Health, Infant Mortality, Regional Development, TR2 West Marmara Region, Panel Data 
Analysis. 

JEL Kodu: J16, D33, C23 
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1. Giriş 

Bir ekonominin en önemli amaçlarından bir tanesi ekonomik büyüme ve kalkınma hedefini 
gerçekleştirmektir. Ekonomik büyüme bir ekonomide yaratılan gelirin yıllar itibariyle artış göstermesi 
anlamına gelirken, ekonomik kalkınma gelir artışı yanında, sosyo-kültürel parametrelerde de meydana 
gelen iyileşmeleri kapsamaktadır (Arslan, 2013: 46-47). Bu yapı gereği ekonomik kalkınma ekonomik 
büyümeyi de kapsayan çok boyutlu bir kavramdır. 

Ekonomik kalkınmanın geniş ve çok boyutlu bir kavram olması nasıl temsil edilmesi gerektiği 
konusunda bazı problemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ekonomik kalkınmayı temsil etmesi 
açısından literatürde en fazla kullanılan parametrelerden birisi insani kalkınma endeksidir. İnsani 
kalkınma endeksi bir toplumun kalkınmışlık düzeyini belirlerken; eğitim, sağlık ve gelir göstergelerini 
dikkate almaktadır (Şaşmaz ve Yayla, 2018: 79-81). Bir toplumda; okullaşma oranının artması, okuma 
yazma bilen sayısının yükselmesi, bebek ölümlerinin azalması, yaşam süresinin uzaması, hastane, 
hastane yatak ve hastane personel sayısının artmasına bağlı olarak daha iyi sağlık hizmetinin verilmesi 
ve reel gelirin artması en genel anlamda ekonomik kalınmanın artmasına katkı sağlayan gelişmelerdir. 
Bu parametreler dikkate alındığında ekonomik kalkınmanın en önemli ayaklarından birisinin sağlık 
alanında yaşanan gelişmeler olduğunu söylemek mümkündür.  

Türkiye genelinde ve TR2 Batı Marmara Bölgesinde sağlık alanın da yapılan yatırımlar sayesinde 
önemli gelişmeler yaşanmıştır. TR2 Batı Marmara Bölgesinde yaşanan bu gelişmeleri Tablo 1 
yardımıyla incelemek mümkündür. 

Tablo 1. Hastane, Hastane Yatak ve Hekim Sayınında Yaşanan Gelişmeler 

İller Sağlık Göstergeleri 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Balıkesir 

Hastane Sayısı 24 26 28 30 29 29 29 26 26 

Hastane Yatak Sayısı 2.700 2.909 2.899 3.038 2.955 2.965 3.018 2.944 3.314 

Hekim Sayısı 1180 1330 1460 1501 1513 1564 1587 1556 1679 

Çanakkale 

Hastane Sayısı 13 13 13 15 15 16 16 14 14 

Hastane Yatak Sayısı 1.192 1.179 1.180 1.326 1.415 1.338 1.344 1.408 1.364 

Hekim Sayısı 635 687 691 815 850 873 933 990 1014 

Edirne 

Hastane Sayısı 11 11 10 10 10 10 10 11 11 

Hastane Yatak Sayısı 1.843 1.885 1.903 1.916 1.927 1.916 1.868 1.926 1.911 

Hekim Sayısı 1061 1046 1105 1015 1006 1004 1032 1069 1070 

Kırklareli 

Hastane Sayısı 8 8 8 8 8 8 9 9 9 

Hastane Yatak Sayısı 779 773 783 791 751 801 867 902 882 

Hekim Sayısı 382 392 430 430 445 428 441 502 499 

Tekirdağ 

Hastane Sayısı 14 17 18 19 21 20 20 20 19 

Hastane Yatak Sayısı 1.263 1.353 1.521 1.815 1.873 2.014 2.061 2.568 2.743 

Hekim Sayısı 812 883 1031 1111 1227 1284 1257 1325 1374 

Kaynak: TÜİK 

Tablo 1 incelendiğinde son yıllarda TR2 Batı Marmara Bölgesini oluşturan Balıkesir, Çanakkale, 
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da sağlık alanında hastane, hastane yatak ve hekim sayında önemli 
artışların yaşandığı görülmektedir. Sağlık alanında gerçekleştirilen yatırımlarda meydana gelen bu 
artışlarda sağlık hizmetlerdeki kaliteyi artırarak bebek ölümlerinin hızının azalmasına önemli katkı 
sağlamıştır. TR2 Batı Marmara Bölgesinde son yıllarda bebek ölümlerinin hızında yaşanan gelişmeleri 
Grafik 1 yardımıyla incelemek mümkündür.     
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Grafik 1. Bebek Ölüm Hızında Yaşanan Gelişmeler (Binde) 

 

Kaynak: TÜİK 

Grafik 1 incelendiğinde 2009 yılında Balıkesir ve Çanakkale’de bebek ölüm hızı Türkiye 
ortalamasının üzerinde iken 2010 yılından itibaren sağlık alanında gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde 
Türkiye ortalamasının altına düşürülmüş ve bu tarihten itibaren TR2 Batı Marmara Bölgesinin genelinde 
bazı yıllarda artış olmasına rağmen bebek ölüm hızı sürekli olarak azalış eğilimi göstermiştir. Bu durum 
genel anlamda bölgenin ve bölgeyi oluşturan illerin ekonomik kalkınmasına önemli katkı sağlamıştır.  

Bu çalışmanın amacı TR2 Batı Marmara bölgesinde 2009-2017 dönemde sağlık alanında yapılan 
yatırımların bebek ölümleri üzerindeki etkisini panel veri analizi yardımıyla test etmektir. Bu kapsamda 
çalışmanın ikinci bölümünde sağlık alanında yapılan yatırımlar ile bebek ölümleri arasındaki ilişkiyi 
sorgulayan ampirik literatür gözden geçirilmiş, üçüncü bölümde veri, yöntem, ekonometrik uygulama 
ve başlıca bulgulara yer verilmiş, dördüncü bölümde ise elde edilen sonuçların özetlenmesi, 
değerlendirme ve öneriler ile çalışma sonlandırılmıştır. 

2. Literatür Taraması 

Sağlık yatırımları ya da harcamaları ile ilgili literatür incelendiğinde literatürün ağırlıklı olarak 
sağlık yatırımları ya da harcamalarının temel belirleyicileri ya da ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 
üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Bu çalışmalarda daha çok ülke ya da ülke gruplarına yönelik olarak 
yapılan çalışmalardır. Literatürde il ya da bölge bazında sağlık yatırımlarının ya da harcamalarının bebek 
ölümleri üzerindeki etkisini ele alan çalışma sayısı çok sınırlıdır. Bu nedenden dolayı literatür 
taramasında sağlık yatırımları ya da harcamalarının direk bebek ölümleri üzerindeki etkisini konu alan 
çalışmalar yanında bebek ölümlerinin değişken olarak alındığı sağlık yatırımları ya da harcamalarının 
belirleyicilerinin tespitine yönelik yapılan çalışmalara da yer verilmiştir. 

Ecevit ve Çiftci (2008) Türkiye’de 1960-2005 dönemine ait ekonomik büyüme ve sağlık 
sektörüne ait verileri kullanarak sağlık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Johansen Eşbütünleşme 
testi ve hata düzeltme modeli çerçevesinde analiz etmişlerdir. Analizlerinde doktor başına düşen hasta 
sayısı ile GSMH arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit etmişler ancak doğuşta yaşam beklentisi 
ve bebek ölüm hızının büyüme üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı sonucuna varmışlardır. 

Tüylüoğlu ve Tekin (2009) 176 Ülkede 2003 yılına ait verileri kullanarak gelir düzeyi ve sağlık 
harcamalarının beklenen yaşam süresi ve bebek ölüm oranı üzerindeki etkilerini çoklu regresyon analizi 
ile araştırmışlardır. Araştırmalarının sonunda beklenen yaşam süresi ve bebek ölüm oranı üzerinde 
sağlık harcamalarının gelir düzeyine göre daha fazla etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  
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Peralta ve Denula (2014) Filipinler’de kamu sağlık harcamaları ve gelir ile sağlık çıktıları 
arasındaki ilişkiyi 1981-2010 dönemine ait verileri kullanarak VAR analizi ve Granger Nedensellik testi 
yardımıyla analiz etmişlerdir. Analizlerinde analiz döneminde kişi başına sağlık harcamalarında ve 
ekonomik büyümede meydana gelen artışın bebek ölümlerini %1,65, beş (5) yaş altındaki bebek 
ölümlerini %1,76 oranında düşürürken yaşam beklentisini %0,17 oranında artırdığı sonucuna 
ulaşmışlardır.    

Shetty ve Shetty (2014) Asya Ülkesi 34 Ülkede sağlık harcamaları ile bebek ölüm oranları 
arasındaki ilişkiyi korelasyon analizi yardımıyla test etmişlerdir. Çalışmalarında kişi başına devletin 
yapmış olduğu sağlık harcamalarının bebek ölüm oranlarının temel belirleyicisi olduğu ve sağlık 
harcamalarında meydana gelen artışın bebek ölüm oranlarını azalttığı sonucuna varmışlardır.  

Rezaei ve diğerleri (2015) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT-ECO) ülkelerinde 2005-2012 
dönemine ait verileri kullanarak bebek ölümlerinin makro belirleyicilerini panel veri analizi yöntemini 
kullanarak tespit etmeye çalışmışlardır. Çalışmalarında kişi başına GSYİH ve kamu harcamalarının 
bebek ölümleri üzerinde negatif ve daha yüksek doğum oranlarının bebek ölümleri üzerinde ise olumsuz 
bir etkiye sahip olduğunu tespit etmişlerdir.  

Bayın (2016) OECD üyesi 34 ülkede 2013 yılına ait verileri kullanarak doğuşta ve ileri yaşta 
beklenen yaşam sürelerine etki eden faktörleri regresyon analizi yardımıyla analiz etmiştir. Analizinin 
sonunda hem kadınlarda hem de erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresine en çok etki eden 
değişkenin bebek ölüm hızı olduğu ve kişi başı sağlık harcamaları ve sağlık hizmeti kullanım 
düzeylerinin ise, 65 yaşta beklenen yaşam süresine en fazla etki eden faktörler olduğu sonucuna 
ulaşmıştır. 

Arun ve Kumar (2016), BRICS ülkelerinde 1995-2013 dönemine ait verileri kullanarak kamu 
sağlık harcamalarının belirleyicilerini panel veri analizi yardımıyla tespit etmişlerdir. Çalışmalarında 
kişi başına GSYH, ölüm oranı, doğumda yaşam beklentisi ve beş (5) yaşın altındaki bebek ölüm oranının 
kişi başına kamu sağlık harcamalarındaki artışa önemli ölçüde katkıda sağladığı sonucuna ulaşmışlardır.  

Barenberg ve diğerleri (2017) Hindistan’ın eyaletlerinde 1983-1984 ve 2011-2012 tarihleri 
arasındaki verileri kullanarak kamu sağlık harcamalarının bebek ölümleri üzerindeki etkisini panel veri 
analizi yardımıyla araştırmışlardır. Araştırmalarında kamu sağlık harcamalarının bebek ölüm oranlarını 
düşürdüğü sonucuna varmışlardır. 

David (2018) Nijerya’da 1980-2016 dönemine ait verileri kullanarak kamu sağlık harcamaları ile 
bebek ölümleri arasındaki ilişkiyi ARDL sınır testi yaklaşımını kullanarak analiz etmiştir. Analizinde 
kamu sağlık harcamaları ile bebek ölümleri arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu ve bu ilişkinin de 
çift yönlü nedensellik ilişkisine sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır.    

Dhrifi (2018) gelişmiş ve gelişmekte olan 93 ülkede 1995-2012 dönemine ait verileri kullanarak 
sağlık harcamaları ile bebek ölüm oranları arasındaki ilişkiyi eş zamanlı bir denklem modeli yardımıyla 
analiz etmiştir. Analizinde üst-orta ve yüksek gelir grubuna ait ülkelerde sağlık harcamalarının bebek 
ölüm oranlarını azalttığı alt gelir grubuna ait ülkelerde ise önemli bir etkisinin olmadığı sonucuna 
ulaşmıştır.  

Bernet ve diğerleri (2018) Florida’nın 67 eyaletinde 2001-2014 dönemine ait verileri kullanarak 
kamu sağlık harcamalarının bebek ölümleri üzerindeki etkisini panel veri analizi yardımıyla test 
etmişlerdir. Çalışmalarında kamu sağlık yatırımlarında meydana gelen %10’luk artışın bebek ölümlerini 
%2,07 oranında azalttığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Şahin ve Temelli (2019) OECD üyesi 18 ülkede 2000-2015 dönemine ait verileri kullanarak 
sağlık harcamalarının belirleyicilerini panel veri yöntemi yardımıyla analiz etmişlerdir. Analizlerinde 
kişi başına sağlık harcamalarının temel belirleyicilerinin kişi başına reel gelir, doğumda yaşam 
beklentisi, 65 yaş ve üstü nüfus ve kaba doğum oranı olduğu sonucuna varmışlardır.  

Ray ve Linden (2019) 195 ülkede sağlık harcamaları, yaşam süresi ve bebek ölümleri arasındaki 
ilişkiyi 1995-2014 dönemine ait verileri kullanarak dinamik panel veri analizi yardımıyla test 
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etmişlerdir. Çalışmalarında sağlık harcamalarının analiz döneminde bebek ölümleri ve yaşam süresi 
üzerinde istenilen etkiyi göstermediğini tespit etmişlerdir. 

Sağlık yatırımları ya da harcamaları ile ilgili ampirik literatür genel olarak değerlendirildiğinde, 
bir toplumda sağlık yatırımları ya da harcamalarının artmasının sağlık sektöründe etkinliğin ve hizmet 
kalitesinin artmasına neden olarak bebek ölümlerini azaltacağı sonucuna ulaşılmıştır.  

3. Ekonometrik Analiz 

3.1. Veri ve Model 

Ekonometrik analizde TR2 Batı Marmara Bölgesinde (Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve 
Tekirdağ) gerçekleştirilen sağlık yatırımlarının bebek ölümleri üzerindeki etkisi analiz edilmeye 
çalışılmaktadır. Bu doğrultuda ekonometrik analizde bağımlı değişken olarak belirli bir yılda meydana 
gelen ve 1000 canlı doğum için hesaplanan bir (1) yaşın altındaki çocukların ölüm sayısını ifade eden 
bebek ölüm hızı kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler olarak sağlık yatırımlarını temsil etmesi açısından 
hastane sayısı, hastane yatak sayısı ve hekim sayısı modele dahil edilmiştir. Sağlık değişkenlerinin 
yanında modelin açıklayıcılığını artırmak adına kişi başına GSYİH ve okuma yazma bilen oranı da 
kullanılmıştır. 

Ekonometrik analiz periyodu, 2009-2017 dönemini kapsamaktadır. Analizde yıllık veriler 
kullanılmıştır. Ekonometrik analiz dönemine ait veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in veri 
tabanında yer alan bölgesel istatistikler ve il istatistikleri kısmından temin edilmiştir.  

TR2 Batı Marmara Bölgesinde (Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ)sağlık 
yatırımlarının bebek ölüm oranları üzerindeki etkisini analiz etmek için model aşağıdaki gibi 
kurulmuştur: 

              BÖOit = β0+ β1HYSit + β2HKSit+ β3OYBOit + εt                             (1)                                             

Modelde kullanılan değişkenlerin kısaltmaları ve temsil ettikleri değişkenlerin ismi; BÖO: Bebek 
Ölüm Oranı, HYS: Hastane Yatak Sayısı, HKS: Hekim Sayısı, OYBO: Okuma Yazma Bilen Oranı ve 
εt ise hata terimlerini göstermektedir. 

3.2. Ekonometrik Yöntem 

Panel veri analizine yatay kesitlerin bağımlılığı ile eğim katsayılarının homojenlik araştırmaları 
oldukça önem arz etmektedir. Özellikle birim kök testlerinde yatay kesitlerin birbiriyle bağımlı olup 
olmadıkları önemli bir sorundur. Birinci kuşak testlerde yatay kesit birimlerinin birbirinden bağımsız 
oldukları varsayılırken, ikinci kuşak testlerde ise yatay kesit bağımlılığı ve birimler arası korelasyon 
dikkate alınmaktadır. 

Panel veri analizinde yatay kesit bağımlılığını test etmek için çoğunlukla Pesaran (2004) CDLM 
testi, Breusch-Pagan (1980) CDLM1 testi ve Pesaran (2004) CDLM2 testleri kullanılmaktadır. CDLM1 
ve CDLM2 testleri T>N durumunda, CDLM testi ise, N>T durumunda yatay kesit bağımlılığı olup 
olmadığını test eden tahmincilerdir. Çalışmadaki 2009-2017 dönemini kapsayan 9 yıl (T) ve 5 il (N) 
CDLM1 testinin uygulanmasını gerekli koşul haline getirmiştir (Güloğlu ve İvrendi, 2008). Test 
sonuçları Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2’de sunulan bulgular sonucunda, yatay kesit bağımsızlığını ifade eden boş hipotez 
istatistiki olarak %1 anlamlılık seviyesinde tüm değişkenler için reddedilmektedir. 
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Tablo 2. Yatay Kesit Bağımsızlığı Test Sonuçları 

Sabitli Model 
 
 

CDLM2 

BÖO HYS HKS OYBO 
Test 

istatistiği 
p-

değeri 
Test 

istatistiği 
p-

değeri 
Test 

istatistiği 
p-

değeri 
Test 

istatistiği 
p-

değeri 
33.136 0.00 33.445 0.00 45.097 0.00 85.590 0.00 

Paneli oluşturan serilerin homojenlik sınamaları için Pesaran ve Yamagata (2008)’nın delta test 
istatistiklerinden yararlanılmıştır. Tablo 3’de yer alan sonuçlara göre tahmini yapılan test istatistiklerinin 
olasılık değeri %1 anlamlılık seviyesinde boş hipotez reddedilememektedir. Dolayısıylapanel veri setini 
oluşturan değişkenlerin homojen oldukları reddedilememektedir. 

Tablo 3. Homojenlik Testi Sonuçları 

 testistatistiği 
p.değeri 

adj testistatistiği p.değeri 

-0.282 0.611 -0.364 0.642 

Tablo 2’den hareketle serilerde yatay kesit bağımlılığının bulunması nedeniyle, analizde yatay 
kesit bağımlılığını dikkate alan 2. kuşak birim kök testlerinden Hadri ve Kurozumi (2012)’nin testi 
kullanılmıştır. Testin yokluk hipotezi paneli oluşturan tüm kesitlerin durağan olduğunu, alternatif 
hipotezi ise en az bir yatay kesitin birim kök taşıdığını ifade etmektedir. Tablo 4 çalışmada kullanılan 
değişkenlere ait birim kök test sonuçlarını göstermektedir. 

Tablo 4. Hadri ve Kurozumi (2012)’ninDurağanlık Test Sonuçları 

Değişken ZA_SPAC test değeri Olasılık değeri 
BÖO -0.1687*** 0.56 
HYS -1.188*** 0.88 
HKS -1.474*** 0.92 
OYBO 0.035*** 0.48 

*,** ve *** 0.01,0.5 ve 0.1 anlamlılık düzeylerini göstermektedir.  

Tablo 4’te yer alan sonuçlara göre her bir değişken için hesaplanan test değerlerinin olasılık 
değerleri 0.01 anlamlılık seviyesinde anlamlıdır ve seriler durağandır. (1) nolu regresyondaki 
katsayıların tahmini öncesinde yatay kesit bağımlılığı sözkonusu olan bebek ölüm oranları, hastane 
yatak sayısı, hekim sayısı ve okuma yazma bilen oranı değişkenleri zaman ortalamalarından 
arındırılmıştır. Zaman ortalamalarından arındırılmış hali ile (1) nolu regresyon Panel En Küçük Kareler 
tahmin yöntemi ile tahmin edilmiştir. 

Tablo 5. Panel EKK TahminSonuçları 

White cross-section Standard errors&covariance (d.f. corrected) 

Değişken Katsayı Std. Hata t-Değeri P-değeri 

HYS -0.004261 0.001555 -2.739727 0.0091 
HKS -0.002654 0.001375 -1.929875 0.0606 
OYBO -0.830047 0.272428 -3.046849 0.0040 
C 92.50226 26.22168 3.527702 0.0010 

Tablo 5’te gösterilen tahmin sonuçlarına göre sağlık yatırımları değişkenlerini temsil etmesi 
açısından modelde yer alan hekim sayısı, hastane yatak sayısı ve kontrol değişkeni olarak modelde yer 
alan okuma yazma bilen oranı değişkenleri bebek ölüm oranlarının azalmasında istatistiki olarak anlamlı 
katkı sağlamaktadır. 
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4. Sonuç 

Ekonomik kalkınma bir ülkede üretimin nitelik ve niceliksel olarak iyileşmesini işaret etmektedir. 
Nicelik tarafından değerlendirildiğinde üretim faktörlerinin etkinlik ve verimliliklerinin arttırılarak daha 
yüksek bir ekonomik büyüme bu sayede de daha yüksek bir harcanabilir gelir ve ekonomik refah tarif 
edilirken, niteliksel olarak eğitim, sağlık gibi kavramlardaki iyileşme olarak açıklanmaktadır. Bu iki 
yanlı tanımlama ile ekonomik kalkınma ekonomik büyümeyi de kapsayan beşeri sermaye faktörünü 
içeren bir toplumsal refah artışı olarak açıklanmaktadır. Beşeri sermaye faktörü ekonomik kalkınma 
kavramının en önemli dinamiğini oluşturmaktadır. Bir toplumda; okullaşma oranının artması, okuma 
yazma bilen sayısının yükselmesi, bebek ölümlerinin azalması, yaşam süresinin uzaması, hastane, 
hastane yatak ve hastane personel sayısının artmasına bağlı olarak daha iyi sağlık hizmetinin verilmesi 
ve reel gelirin artması en genel anlamda ekonomik kalınmanın artmasına katkı sağlayan gelişmelerdir. 
Bu anlamı ile değerlendirildiğinde de sağlık yatırımları ve toplumsal sağlık bileşenleri ekonomik 
kalkınma için önemli birer etken olmaktadır. Beden ve ruh sağlığı tam olan birey üretim faktörlerini 
daha etkin kullanarak ekonomik gelişmeye daha fazla katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda çalışmada sağlık 
yatırımlarının bir ekonomik kalkınma göstergesi olarak ele alınan bebek ölümleri üzerindeki etkisi 
araştırılmıştır.  

Çalışmada incelenen dönemde TR2 Batı Marmara Bölgesi için yapılan sağlık yatırımlarının 
bebek ölüm oranlarını azalttığı tespit edilmiştir. Bebek ölüm oranlarının önemli bir ekonomik kalkınma 
göstergesi olarak ele alındığı dikkate alınırsa bölgede yapılan sağlık yatırımlarının ekonomik kalkınmayı 
destekler nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bölgesel kalkınma içerisinde önemli bir yere sahip 
olduğu anlaşılan sağlık yatırımlarının diğer bölgeler ile eşgüdümlü sürdürülerek bölgesel kalkınma 
aracılığı ile ulusal kalkınmaya katkı sağlanabilecektir. 
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İkinci Basamak Kamu Sağlık Hizmetlerine Göre Çocuk Refahı ve Bandırma’nın Balıkesir 
İlçeleri İçerisindeki Durumu 

 

İskender GÜMÜŞ1, Murat ÇİFTÇİ2 

Özet  

Bu çalışmada, 18 yaş altındaki üç yaş dilimi (0-4, 4-9, 10-14 yaş) için ikinci basamak kamu sağlık 
hizmetlerine erişim temelinde çocuk refahı düzeyleri analiz edilmiştir. 15 yaşını aşan çocuklara göre 
analizin tekrarlanamamasının sebebi TÜİK verilerinin 15-18 yaş dilimi yerine 15-19 yaş dilimi 
nüfusunu vermesinden kaynaklanmaktadır. 19 yaşındakiler çocuk olarak kabul edilmediğinden, bu dilim 
analiz dışında bırakılmıştır. Analizin gerçekleştirildiği düzey 4 grubu Balıkesir ilçeleridir. Yöntem 
olarak temel bileşenler analizi tekniği kullanılmış olup, çocuk refahı endeksi de birinci temel bileşen 
skorlarından oluşmuştur. İlk uygulamalarda on beş değişken kullanılmıştır. Ancak on beş değişkenden 
üçünün temel bileşen yüklerinin düşük olması sebebiyle veri setinden çıkartılmaları sonrasında on iki 
değişken analizler dört yaş dilimine göre (0-4 yaş, 5-9 yaş, 10-14 yaş, 0-14 yaş) tekrarlanmıştır. Dört 
analizde de ilk temel bileşenin varyans açıklama oranı 2/3’ü geçtiğinden, veri setini temsil gücüne 
sahiptir. Elde edilen bulgular Balıkesir’e bağlı on beş ilçe içerisinde Balıkesir Merkez ilçeler bütünü en 
yüksek çocuk refahına sahip olup, Bandırma ikinci ve Edremit ilçesi ise üçüncü sırada yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu sağlık hizmetleri, sağlık yönetimi, sosyal hizmet, sosyal politika, bölge 
bilimi,  Bandırma. 

JEL Kodları: I11, I18, R58 

Child Welfare According to Secondary Public Healthcare Services –Case of Bandirma 
Compared to the other Districts of Balikesir  

Abstract 

In this study, child welfare levels were analyzed for three age groups under the age of 18 (0-4, 4-
9, 10-14 years) on the basis of access to secondary public health services. The reason why the analysis 
cannot be repeated according to children over the age of 15 is due to the fact that TurkStat data gives 
the population of 15-19 age groups instead of 15-18 age groups. Since 19-year-olds were not considered 
children, this slice was excluded from the analysis. The level 4 group in which the analysis performed 
was Balıkesir districts. The principal component analysis technique was used as the method and the 
child welfare index consisted of the first principal component scores. Fifteen variables were used in the 
first applications. However, after subtracting three of the fifteen variables from the data set due to low 
component load, twelve variables analyze were repeated according to four age groups (0-4 years, 5-9 
years, 10-14 years, 0-14 years). In all four analyzes, the first principal component has the power to 
represent the data set since the variance annotation ratio exceeds 2/3. Findings Among the fifteen 
districts of Balıkesir, the central districts of Balıkesir have the highest child welfare and Bandırma is the 
second and Edremit is the third. 

Keywords: Public health services, health management, social work, social policy, regional science, 
Bandirma. 

JEL Codes: I11, I18, R58 

1. Giriş 

Çocukluk, hukuken ehliyet sahibi olunamayan dönemi oluşturmaktadır. Bu özelliğiyle çocuklar, 
nüfus içerisinde bağımlı nüfusu oluşturan kesimi ifade etmektedir. Emek arz edemeyen, tek başına karar 
alamayan ya da aldığı kararları onaylatmadan uygulamaya geçiremeyen, çoğu motor sistemi henüz 

                                                           
1 Dr. Öğr. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli, Türkiye, iskender.gumus@klu.edu.tr. 
2 Doç. Dr., Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye, muratciftci@trakya.edu.tr. 
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olgunlaşmamış, üzerinde işlem gerektiren gelecek nesli tanımlamaktadır. Aynı zamanda da toplumların 
gelecekte varlıklarını sürdürebilmeleri için de çocuklar kilit nüfus katmanını oluşturmaktadırlar. Böyle 
olunca da çocuklar, öncelikli olarak aileleri tarafından ya da aile faktörüyle sağlanamıyorsa devletin 
bizzet doğrudan veya uygun gördüğü yetişkinler aracılığıyla korunması gereken kesimdir. Bedensel, 
ruhsal ve sosyo-ekonomik yönden tam iyilik halini ifade eden refah içinde olmak, aynı zamanda 
Birleşmiş Milletlerce yapılan sağlıklı olma durumuyla da birebir örtüşmektedir. O zaman refah içinde 
olmak ile sağlıklı olmak neredeyse eş anlamlı konuma erişmektedir.  

Çocuk refahının sağlanması ya da daha doğru bir yaklaşımla çocuk refahı seviyesinin 
arttırılmasının çok boyutlu bir süreç olacağı açıktır. Her çeşit istismara karşı korunmalarından gerekli 
ve yeterli beslenmenin sağlanmasından, aile ve arkadaş çevresinin çocuğu geliştirici nitelikte 
olmasından iyi bir eğitim verilmesine kadar bu yelpaze çeşitlenmektedir. Sosyal çevredeki olumlu 
yapının çocuğun gelişimine sağlayacağı olumlu katkı, beraberinde hem güncel hem de gelecekteki refah 
düzeyini olumlu yönde etkileyecektir. Kuşkusuz refah içinde olmayla neredeyse eş anlamlı hale gelen 
sağlıklı olmanın ön koşullarından birisini oluşturan hastalığa yakalanmamak ve hastalanıldığında ise 
çok hızlı bir şekilde yeniden iyileşmek için sağlık hizmet sunumunun son derece önemli bir 
fonksiyonunun olduğu açıktır.  

Sağlık hizmet sunumunda koruyucu sağlık hizmetleri, hastalığın oluşumu öncesinde önlenmesini 
veya erken teşhisle hastalığın ilerlemesi öncesinde müdahale imkânı sağlamasını amaçlar. Bu özellikler, 
sağlık hizmetleri içerisinde muhtemelen en önemli türü oluşturmasını sağlar. Tedavi edici sağlık 
hizmetlerinde birinci basamak hizmetler de hem koruyucu sağlık hizmetlerinin aktif uygulayıcısı 
olmalarından hem de ayakta tedavi kapsamında karmaşık uzmanlık gerektirmeyen hastalıkların 
tedavisinde görevlidir. Bu durum birinci basamak tedavi edici sağlık hizmetlerinin sağlık hizmet 
sunumunda kritik ağırlığa sahip oluşunu beraberinde getirir. Ancak bölgesel birimler arasında çoğu kez 
bu hizmetlerin sunumunda ciddi ayrışma bulunmaz. Fiyat mekanizmasına uygun kârlı işlemleri içinde 
barındırmadığından ağırlıklı olarak kamu eliyle yürütülür. Dolayısıyla da bölgesel birimler arasındaki 
ayrışma sınırlıdır. Ülkemizde aile hekimliği uygulamasıyla her 3250 kişiye bir hekim düşecek şekilde 
yapılandırılmış olup, hekim başına düşen nüfusun azaltılması kapsamında düzenli çalışmalar 
yürütülmektedir. Dolayısıyla da bölgesel birimler arasındaki refah ayrışmasını tespitte daha sınırlı 
fonksiyona sahiptir. Üçüncü basamak sağlık hizmetleri ise eğitim ve araştırma faaliyetlerinin 
yürütüldüğü, yüksek teknoloji kullanımının söz konusu olduğu, çoğu zaman da belirli alanlara 
odaklanan teknoloji, eğitim-araştırma hastanelerinde sunulmaktadır. İlçe düzeyinde refah ayrışmasını 
tespitte ise fonksiyonel değildir. Çünkü bu basamaktaki hizmet sunumunda, zaten basamak zinciri 
gereği ikinci basamakta çözümlenemeyen şiddetli hastalıkların çözümüne odaklanılmaktadır.  

İkinci basamak sağlık hizmetleri, içerisinde yatarak tedavinin de yer aldığı, ağırlıklı olarak 
alanında uzman personelce yürütülen tedavi edici sağlık hizmetlerini içermektedir. Hastalıkların 
oluşumu sonrasında ve birinci basamakta tedavi edilememesi durumunda uygulamaların 
gerçekleştirildiği hizmet sunum aşamasını oluşturmaktadır. Bu aşamada hizmet alımında bulunan 
hastalar için çoğunlukla ciddi harcamalar gerekmektedir. Hizmet sunumunun da alanında uzman 
personel tarafından ifa edilmesinin yanı sıra, birinci basamakta çok sınırlı düzeyde kullanılan tıbbi 
görüntüleme teknolojisinin ileri düzeyde olmasına, laboratuvar şartlarının gelişmişliğine, yatış 
durumunda branşlara ayrılmış yatarak tedavi hizmetinin sunulacağı hasta odalarına ihtiyaç duyulur. Bu 
aşamada çoğu hizmet gerekli nüfus genişliği, hanehalkı gelir düzeyleri gibi teknik şartların uygun olması 
durumunda özel sektör tarafından da sunulabilmektedir. Teknik şartlardaki farklılaşma da ikinci 
basamak tedavi edici sağlık hizmet sunumunu bölgesel birimler arasında ayrışmasına yol açmaktadır.  

İkinci basamak sağlık hizmet sunumunda kamu kesimine göre özel sektörün hizmet sunucusu 
oluşu, sağlık temelli refah belirleyicisi olma vasfını azaltmaktadır. Çünkü özel kesimin ilk amacı kâr 
maksimizasyonudur. Kamu kesiminin öncelikli amacı ise toplumsal refah maksimizasyonudur. Bu 
çalışmada sağlığa dayalı çocuk refahı karşılaştırmasında ilçe düzeyinde Balıkesir’deki bölgesel 
birimlerde mevcut bulunan ikinci basamak kamu sağlık kuruluşlarındaki hizmet unsurlarının esas 
alınmasının sebebi de söz konusu yüksek ölçüm fonksiyonudur. 
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2. Çocuk Refahı Ve Sağlık Hizmetleri 

Refah konusuna olan ilgi literatürde her geçen gün artarak sürmektedir. İlginin canlı oluşunda ise 
neoliberal politikaların etkisi sonucunda kesimler, tabakalar, cinsiyetler, bölgeler arasında artan 
eşitsizliklerin etkisi önemli rol oynamaktadır. En yalın haliyle refah, insan ihtiyaçlarının karşılanmasını 
ifade eden bir terim olup, toplumsal (sosyal) refah da iyi yaşama veya iyilik hali olarak ifade 
edilebilmektedir. Günümüzde refah “welfare” ile iyi olma hali “well being” özdeş hale gelmiş olup 
çocuk refahının karşılığı da sadece maddi refahla sınırlandırılmamış, çocuğun iyi olma hali olarak kabul 
edilmiştir. Birey ve ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına dayanan sosyal refah politikalarında ifade 
bulan ihtiyaçlarsa, yaşamın devamı için gereken asgari imkânlarla sınırlı olmayıp, kabul edilebilir ve 
makul seviyede toplum içinde yaşam sürdürebilmek için gerekli olanlardır  (Yolcuoğlu, 2010: 49).  

Çocuklara her geçen yıl başta uluslararası ölçekte olmak üzere daha fazla önem atfedildiği 
görülmektedir. 1959’da BM Genel Kurulu’nda Çocuk Hakları Bildigesi” kabul edilmiş, 1979 yılı Dünya 
Çocuk Yılı” olarak ilan edilmiş ve nihayetinde de 1989 yılında BM Genel Kurulu’nda “Çocuk Hakları 
Evrensel Beyannamesi”nin kabulü gerçekleşmiştir (Karataş vd, 2004: 16-17). Söz konusu beyanname, 
çocukların refahının korunması ve geliştirilmesi yönünde kapsamlı bir dizi yasal standrt belirlemektedir. 
Diğer taraftan Milenyum Kalkınma Hedefleri (1990-2003), bu standartları, refaha ne derece erişildiğini 
gösterecek belirli hedeflere çevirmiştir. Bunlar arasında, yoksulluk ve çocuk ölüm oranlarının 
azaltılması ve okur-yazarlığın artırılması sayılabilir. Daha sonraki belgelerde tüm çocukların hayatta 
mümkün olan en iyi başlangıca erişebildiği çocuklara uygun bir dünya yaratmak ve herkese bireysel 
kapasitelerini geliştirme fırsatı bulduğu güvenli ve destekleyici bir ortam yaratmak suretiyle çocukların 
refahının nasıl korunacağı ve geliştirileceği açıklanmaktadır (Scott ve Ward, 2005: 13-14). 

Çocukların refahı diğer etkenlerden izole edilmek suretiyle geliştirilemez. Zira çocuklar, 
ihtiyaçları hem ebeveynler ve diğer bakıcılar tarafından ve hem de onların içinde yaşadığı çevre 
tarafından karşılanmadıkça gelişmeyecektir. Dolayısıyla çocukların yanı sıra ailelerin ve toplumların 
refahını artırmaya da yönelmek gerekmektedir. Bunun yanı sıra, tüm çocukların eğitim ve sağlık gibi 
evrensel hizmetler bağlamında desteğe ihtiyacı bulunmaktadır (United Nations, 2002: 6-8).   

Işık Erol (2017:58)’un da dikkat çektiği üzere çocuk refahının içerdiği konular şu şekilde sıralanabilir: 

1. Sağlıklı olarak doğup büyüme, 

2. Korunma, 

3. Barınma sorununun olmayışı, 

4. Mutlu, huzurlu bir ortamda aile sevgisdi ile büyüme 

5. Yoksul olmama – yüksek yaşam kalitesine sahip olmadır. 

UNICEF (2013: 8) ise çocuklar için iyilik halinin altı boyutunun olduğunu ifade etmektedir. 
Bunlar:  

1. Maddi refah,  

2. Sağlık ve güvenlik,  

3. Eğitim kazanımları,  

4. Aile ve  

5. Arkadaş ilişkileri,  

6. Davranış ve riskler ve öznel iyi olma halidir. 

Çocuk refahı denildiğinde net şekilde görüleceği gibi sağlık konusu, çocuk refahının temel 
bileşenleri arasında yerini almaktadır.  
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3. Uygulama 

3.1. Veriler, Yöntem ve Literatür 

Uygulamada kullanılan veri seti çocuk yaş dilimlerine ilişkin dört ve ikinci basamak kamu sağlık 
hizmet sunucularına ilişkin on iki gösterge olmak üzere toplam on altı göstergeden türetilen kırksekiz 
değişkenden oluşmaktadır. Göstergeler 2017 yılına ait olup, nüfus verileri TÜİK’ten, ikinci basamak 
kamu sağlık hizmet sunucularıysa TC. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili raporundan edinilmiştir (T.C. Sağlı 
Bakanlığı, 2018; TÜİK (2019), İbbs-Düzey1, İbbs-Düzey2, İl ve İlçe Nüfusları, 
https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr). Göstergeler şunlardır: 

1. 0-4 yaş arasındaki nüfus sayısı, 

2. 4-9 yaş arasındaki nüfus sayısı, 

3. 10-14 yaş arasındaki nüfus sayısı, 

4. 0-14 yaş arasındaki nüfus sayısı, 

5. Kamu Hastanelerindeki yatak sayısı, 

6. Kamu Hastanelerindeki yatan hasta sayısı, 

7. Kamu Hastanelerindeki yoğun bakımda erişkin yatak sayısı, 

8. Kamu Hastanelerinde görevli tabip sayısı, 

9. Kamu Hastanelerinde görevli uzman hekim sayısı, 

10. Kamu Hastanelerinde görevli hemşire ve ebe sayısı, 

11. Kamu Hastanelerindeki hasta sayısı, 

12. Kamu Hastanelerindeki poliklinik sayısı, 

13. Kamu Hastanelerindeki başvuru sayısı, 

14. Kamu Hastanelerindeki A grubu ameliyat sayısı, 

15. Kamu Hastanelerindeki B grubu ameliyat sayısı, 

16. Kamu Hastanelerindeki C grubu ameliyat sayısıdır. 

On altı göstergeden elde edilen kırk sekiz değişkenin hesaplama yöntemiyse: 

 

                                                        ��,� =
��,�

��,�
�                                                                          (1)                                          

 

Denklemdeki Wi,j i ilindeki çocuk nüfus başına düşen j ikinci basamak kamu sağlık hizmet 
sunucusudur. Hi,j i ilindeki  j ikinci basamak kamu sağlık hizmet sunucusudur. Pi,e ise i ilindeki c cocuk 
dilimindekilerin nüfusunu göstermektedir. 

Balıkesir’e bağlı on beş ilçede çocuk yaş dilimlerine göre ikinci basamak kamu sağlık hizmetleri 
temelli çocuk refaı karşılaştırması gerçekleştirmek için temel bileşenler analizinden yararlanılmıştır. Bu 
analiz sonucunda elde edilen temöel bileşen skorları, veri setini temsil eden endeks olarak kullanılarak, 
küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralama çalışması yapılmaktadır (Özdamar, 2004: 213). 

Temel bileşenler analizinde asgari temel bileşen yükünün ne olması gerektiği ve veri setini temsil 
edecek temel bileşenlerin en az yüzde kaçlık varyans açıklama yüzdesine sahip oldukları önem 
taşımaktadır. Buna göre literatürde kimi yazarlar temele bileşen skorlarıyla değişkenlerin her birisinin 
Pearson korelasyonunu ifade eden temel bileşen yüklerinin en az ±0,3 olması gerektiğini savunurlarken 
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kimileri bu oranı ±0,4 ya da ±0,5 olması gerektiğini savunmaktadırlar (Albayrak, 2006: 102). Temel 
bileşenlerin varyans açıklama oranınınsa Tatlıdil (1992: 127) ve Özdamar (2004: 229) en az 2/3 olması 
gerektiğini, Albayrak ise (2004: 112 - 113) bu oranının temel bileşenler analizinin ötesinde faktör analizi 
için dahi %60’ın altına inmemesinin yeterli olacağına işaret etmektedir. 

Temel bileşenler analizi gelişmişlik sıralamalarının yapılmasında sıklıkla uygulanan bir 
yöntemdir (Bkz. Çiftçi, 2011). Bu kapsamda ülkemizde özellikle SEGE “Sosyoekonomik Gelişmişlik 
Endeksi” çalışmalarında yirmi yılı aşkın zamandır aktif olarak uygulanmaktadır (Bkz. Dinçer, 1996; 
Dinçer ve Özarslan, 2003; Dinçer vd, 2004; T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2013). Sağlık hizmetlerinde 
bölgesel gelişmişlik tespitinde de yine bu yöntemde yaygın olarak faydalanılmaktadır (Çiftçi, 2019). 

4. Bulgular 

Temel bileşenler analizinde ilk olarak incelenmesi gereken bileşen matrisidir. Bileşen matrisinde 
birinci temel bileşen skorları ile bileşeni oluşturan değişkenlerin her birisi arasındaki Pearson 
korelasyonuna bakıldığından, daha önce de işaret edildiği gibi literatürde olması gereken asgari katsayı 
değerinin |±-0,30| ile |±0,50| arasında sınır değerleri verilmiştir. Çalışmanın başlangıcında 15 değişkenle 
analize başlanmış, ancak bu katsayı değeri |±0,50|’nin altında olanlar çalışmadan çıkartılmıştır. On iki 
değişkenle yapılan analiz neticesindeyse, tablo 2’de de görüleceği gibi hiçbir değişkenin birinci temel 
bileşen skorlarıyla arasındaki korelasyon |±0,50|’nin altında değildir. Dolayısıyla da çalışma kapsamına 
alınan ikinci basamak kamu sağlık hizmet sunucularının hiç birisinin çıkartılarak analizin 
tekrarlanmasına yol açacak zayıflığı bulunmamaktadır. 

Tablo 1. Bileşen Matrisi 

 Değişkenler 
0-4 Yaş 
Dilimi 

5-9 Yaş 
Dilimi 

10-14 Yaş 
Dilimi 

0-14 Yaş 
Dilimi 

Yatak Sayısı/Nüfus 0,809 0,840 0,809 0,765 
Yatan Hasta Nüfus 0,967 0,969 0,968 0,964 
Yoğun Bakım-Erişkin Nüfus 0,850 0,860 0,849 0,840 
Tabip Nüfus -0,577 -0,588 -0,575 -0,542 
Uzman Hekim Nüfus 0,955 0,957 0,954 0,953 
Hemşire ve Ebe Nüfus 0,894 0,913 0,894 0,860 
Hasta sayısı Nüfus 0,615 0,673 0,612 0,542 
Poliklinik sayısı Nüfus 0,649 0,703 0,647 0,580 
Başvuru Sayısı Nüfus 0,487 0,544 0,488 0,416 
A-Ameliyat Nüfus 0,934 0,937 0,933 0,930 
B-Ameliyat Nüfus 0,951 0,956 0,950 0,944 
C-Ameliyat Nüfus 0,973 0,973 0,973 0,970 

 

Dört farklı çocuk yaş dilimi (0-4 yaş, 5-9 yaş, 10-14 yaş, 0-14 yaş) için gerçekleştirilen temel 
bileşenler analizinde, varyans büyüklüğü 1 ve üzerinde olan ikişer temel bileşen olduğu tespit edilmiştir. 
Kalan on bileşenin varyans değerleri ve varyans açıklama yüzdeleri toplamları dahi son derece düşük 
değerdedir. Buna göre:  

0-4 yaş dilimi için gerçekleştirilen ilk temel bileşenler analizinde birinci temel bileşen değeri 
7,662’lik varyans değeriyle %63,853’lük varyans açıklama yüzdesine sahiptir. İkinci temel bileşenin 
varyans değeri 1,824 ve varyans açıklama yüzdesi %15,199 iken kalan on temel bileşenin varyans 
değerleri toplamı 2,514 ve varyans açıklama yüzdeleri toplamı da %20,948 olarak gerçekleşmiştir.  

4-9 yaş dilimi için gerçekleştirilen ikinci temel bileşenler analizindeyse birinci temel bileşen 
değeri 8,103’lük varyans değeriyle %67,526’lık varyans açıklama yüzdesine sahiptir. İkinci temel 
bileşenin varyans değeri 1,538 ve varyans açıklama yüzdesi %12,814 iken kalan on temel bileşenin 
varyans değerleri toplamıysa 2,358 ve varyans açıklama yüzdeleri toplamı da %19,661’dir.  

9-14 yaş dilimi için gerçekleştirilen üçüncü temel bileşenler analizindeyse birinci temel bileşen 
değeri 8,462’lik varyans değeriyle %70,520’lik varyans açıklama yüzdesine sahiptir. İkinci temel 
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bileşenin varyans değeri 1,384 ve varyans açıklama yüzdesi %11,536 iken kalan on temel bileşenin 
varyans değerleri toplamı 2,154 ve varyans açıklama yüzdeleri toplamı da %17,943 olarak 
gerçekleşmiştir.  

 

0-14 yaş dilimi için gerçekleştirilen dördüncü ve son temel bileşenler analizindeyse birinci temel 
bileşen değeri 8,103’lük varyans değeriyle %67,526’lık varyans açıklama yüzdesine sahiptir. İkinci 
temel bileşenin varyans değeri 1,557 ve varyans açıklama yüzdesi %12,979 iken kalan on temel 
bileşenin varyans değerleri toplamı 2,326 ve varyans açıklama yüzdeleri toplamı da %19,383’tür.  

Tablo 1’de de görüleceği gibi birinci temel bileşenin varyans açıklama yüzdeleri dört yaş 
diliminin üçünde (5-9, 10-14, 0-14 yaş dilimleri) Tatlıdil ve Özdamar’ın işaret ettiği 2/3’lük, tümüyse 
Albayrak’ın işaret ettiği %60’lık minimum varyans açıklama yüzdesini aşmışlardır. Bu sebeple de 1’in 
üzerinde değere sahip ikişer temel bileşen olmasına rağmen, birinci temel bileşenler ikinci basamak 
kamu sağlık harcamalarına dayanan çocuk refahında Balıkesir ilçelerini karşılaştırmada esas alınmıştır. 
Dolayısıyla da birinci temel bileşen skorları söz konusu çocuk refahı endekslerini oluşturmuştur. 

Tablo 2. 0-4 Yaş Dilimi İçin Uygulanan Temel Bileşenler Analizinde Açıklanan Toplam 
Varyans Tablosu 

 

Yaş Dilimi Bileşen 
Açıklanan Toplam Varyans 

Toplam 
Varyans 
Yüzdesi 

Birikimli 
Yüzde 

0-4 Yaş Dilimi 
1 7,662 63,853 63,853 
2 1,824 15,199 79,052 
3-12 2,514 20,948 20,948 

5-9 Yaş Dilimi 
1 8,103 67,526 67,526 
2 1,538 12,814 80,340 
3-12 2,358 19,661 19,660 

10-14 Yaş Dilimi 
1 8,462 70,520 70,520 
2 1,384 11,536 82,055 
3-12 2,154 17,943 17,945 

0-14 Yaş Dilimi 
1 8,117 67,638 67,638 
2 1,557 12,979 80,617 
3-12 2,326 19,383 19,383 

Çocuk refahı endeksi olarak kabul edilen birinci temel bileşen skorları, dört yaş dilimi için tablo 
3’te toplu olarak sunulmuştur. Yaş dilimleri arasında geniş ölçüde bir uyumun varlığı dikkat 
çekmektedir. En yüksek değeri dört yaş dilimi için de Balıkesir’in Merkez ilçesi alırken en düşük değeri 
ise İvrindi almaktadır.  

Tablo 3.  Yaş Dilimlerine Göre Kamu Sağlık Hizmetlerine Dayalı Çocuk Refahı Endeksi 
(1. Temel Bileşen Skor Değerleri) 

İlçeler 
0-4 Yaş 
Dilimi 

4-9 Yaş 
Dilimi 

10-14 Yaş 
Dilimi 

0-14 Yaş 
Dilimi 

Merkez 2,770 2,675 2,660 2,884 
Ayvalık 0,335 0,383 0,300 0,028 
Bandırma 1,244 1,416 1,436 1,355 
Bigadiç -0,529 -0,557 -0,576 -0,494 
Burhaniye 0,477 0,453 0,435 0,428 
Dursunbey -0,491 -0,527 -0,681 -0,515 
Edremit 0,678 0,686 0,777 0,660 
Erdek -0,789 -0,689 -0,582 -0,570 
Gönen -0,002 -0,008 0,022 -0,136 
Havran -0,902 -0,848 -0,758 -0,371 
İvrindi -0,932 -0,991 -0,977 -0,808 
Manyas -0,636 -0,733 -0,729 -0,738 
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Savaştepe -0,812 -0,771 -0,799 -0,542 
Sındırgı -0,164 -0,233 -0,313 -0,752 
Susurluk -0,247 -0,255 -0,217 -0,430 

 

İlçelerin çocuk refahı sıralarıysa tablo 4’te toplu olarak sunulmuştur. Buna göre dört yaş dilimine 
göre de çocuk refahında en gelişmiş ilk altı ilçenin sıralarında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 
Sonunculukta da istikrar mevcuttur. Ancak 7-14. sıralar arasında değişkenliğin varlığı ile 
karşılaşılmaktadır. 

İkinci basamak kamu sağlık hizmetlerine dayalı çocuk refahında en gelişmiş Balıkesir ilçesi, dört 
çocuk yaş dilimi açısından da Merkez ilçedir. Merkez ilçeyi ise Bandırma ve ardından da Edremit ilçeleri 
takip etmektedir. Burhaniye, Ayvalık ve Gönen ilçeleriyse 4-6. sıralarda gelişmiş çocuk refafına sahip 
ilçeler olarak sıralanmaktadır.  

Tablo 4.  Yaş Dilimlerine Göre Kamu Sağlık Hizmetlerine Dayalı Çocuk Refahı 
Sıralaması 

İlçeler 
0-4 Yaş 
Dilimi 

4-9 Yaş 
Dilimi 

10-14 Yaş 
Dilimi 

0-14 Yaş 
Dilimi 

Merkez 1 1 1 1 
Bandırma 2 2 2 2 
Edremit 3 3 3 3 
Burhaniye 4 4 4 4 
Ayvalık 5 5 5 5 
Gönen 6 6 6 6 
Havran 14 14 13 7 
Susurluk 8 8 7 8 
Bigadiç 10 10 9 9 
Dursunbey 9 9 11 10 
Savaştepe 13 13 14 11 
Erdek 12 11 10 12 
Manyas 11 12 12 13 
Sındırgı 7 7 8 14 
İvrindi 15 15 15 15 

5. Sonuç 

Çocuk refahı denildiğinde çocuğun iyilik hali anlaşılmakta olup, sağlıklı olma da söz konusu 
iyilik halinin ön koşulları arasında yer almaktadır. Buna göre çocuğun sağlığının korunup geliştirilmesi 
ya da tedavisini gerçekleştirecek hizmet sunucuların varlığı da çocuk refahının önemli belirleyicileri 
arasında yer almaktadır. Sağlık hizmet sunucuları içerisinde ikinci basamak tedavi edici sağlık 
hizmetleri, uzman personel eliyle ve en azından birinci basamağa göre son derece yüksek teknoloji 
imkânlarından yararlanılarak sunulan hizmetleri ifade etmektedir. Ancak bu noktada da ikinci basamak 
sağlık hizmet sunucularının oluşu yeterli olmayıp, maddi olanaksızlıklar sebebiyle hizmetlerden 
yararlanamama ihtimaline sebep olması sebebiyle özel kesim dışında özellikle kamu kesimi tarafından 
gerçeleştirilen kısmı, çocuk refahı için temel gösterge olma konumuna erişmektedir. 

Bu çalışmada gerçekleştirilen temel bileşenler analizi sonucunda, dört farklı çocuk yaş 
dilimindekiler için kamu sağlık hizmetleri perspektifiyle çocuk refahının Balıkesir ilçeleri arasında 
gelişmişlik sıralamasını yapma olanağı oluşmuştur. İlçe düzeyindeki veri setine erişim çoğu alanda son 
derece güç olmasına karşılık, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın devlet hastanelerini içeren raporu ve TÜİK’in 
ADNSK’ya dayanarak sunduğu ilçelerin yaş dilimlerine göre nüfusları, bu karşılaştırmanın 
gerçekleştirilmesini olanaklı kılmıştır. 

Elde edilen bulgular, Balıkesir’de özellikle Merkez, Bandırma ve Edremit olmak üzere üç ilçede 
ikinci basamak kamu sağlık hizmetlerinin yüksek yoğunluğa sahip olduğunu da teyit etmektedir. 
Özellikle on iki hizmet sunumu göstergesi incelendiğinde bu yığılma çok daha net şekilde 
anlaşılmaktadır (Bkz. Ek Tablo 1). Söz konusu yığılma sonucunda ikinci basamak kamu sağlık 
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hizmetleri perspektifiyle en yüksek çocuk refahının sırasıyla Merkez, Bandırma ve Edremit ilçelerinde 
oluştuğu görülmektedir. Bütün çocuk yaş dilimleri açısından da bu durum tekrarlanmaktadır. 
Dolayısıyla çocuk refahının sağlık boyutunda yaşanmaya en elverişli Balıkesir ilçesi Merkez ilçe olup, 
bu ilçeyi Bandırma ve Edremit takip etmektedir. 
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Ekler: Uygulamaya Esas Veriler 

Ek Tablo 1. II. Basamak Kamu Sağlık Kuruluşlarındaki Sağlık Hizmet Sunucusu 
Unsurların Balıkesir İlçelerindeki Sayısal Dağılımları-2017 
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Merkez 1.160 71.526 158 56 313 1.227 214.795 312.097 2.623.163 2.795 9.569 16.558 
Ayvalık DH 100 7.176 17 14 31 115 10.919 15.102 415.846 105 435 1.012 
Bandırma 350 22.753 35 22 73 283 71.216 115.729 937.522 536 2.908 5.614 
Bigadiç DH 50 1.873 6 12 14 71 0 0 175.768 8 341 303 
Burhaniye DH 115 6.132 12 10 27 126 23.201 33.575 360 9 389 829 
Dursunbey DH 50 1.540 6 11 8 44 6.663 9.159 107.033 10 39 90 
Edremit DH 200 15.994 16 18 67 265 79.574 113.543 778.661 578 1.894 2.479 
Erdek N. Sıtkı DH 35 715 0 7 7 32 7.574 9.635 124.131 0 0 2 
Gönen DH 90 5.088 12 12 21 98 25.872 38.294 339.834 96 405 589 
Havran İlçe DH 25 1.024 0 7 5 43 9.594 12.915 92.350 0 3 12 
İvrindi DH 6 1.080 0 7 4 42 7.136 9.503 90.134 0 0 0 
Manyas DH 25 416 0 8 2 21 5.931 8.877 63.121 0 0 0 
Savaştepe İlçe DH 25 522 0 7 3 26 5.102 6.841 62.353 0 0 0 
Sındırgı  DH 36 1.434 0 8 6 36 11.472 16.486 131.545 1 7 72 
Susurluk DH 70 1.164 4 8 11 52 11.862 16.846 200.701 1 50 270 

* DH: Devlet Hastanesi 

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı (2018). Kamu Hastaneleri İstatistik Raporu, Ankara 

 

Ek Tablo 2.  0-14 Yaş Grubundaki Çocukların Balıkesir İlçelerine Göre Sayısal 
Dağılımları-2017 

İlçeler 0-4 yaş 5-9 yaş 10-14 yaş 0-14 yaş 
Ayvalık 3.667 3.635 3.917 11.219 
Balya 432 457 568 1.457 
Bandırma 9.053 8.655 8.786 26.494 
Bigadiç 2.401 2.531 2.738 7.670 
Burhaniye 3.122 3.211 3.333 9.666 
Dursunbey 1.714 1.847 2.333 5.894 
Edremit 8.618 8.832 8.794 26.244 
Erdek 1.542 1.521 1.494 4.557 
Gömeç 779 806 907 2.492 
Gönen 3.912 4.108 4.265 12.285 
Havran 1.849 1.932 1.936 5.717 
İvrindi 1.493 1.804 2.044 5.341 
Kepsut 880 970 1.092 2.942 
Manyas 732 865 939 2.536 
Marmara 534 528 465 1.527 
Merkez 21.665 22.057 22.278 66.000 
Savaştepe 966 998 1.135 3.099 
Sındırgı 1.177 1.308 1.487 3.972 
Susurluk 2.004 2.136 2.224 6.364 

Kaynak: TÜİK (2019), İbbs-Düzey1, İbbs-Düzey2, İl ve İlçe Nüfusları, 
https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr 
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Ek Tablo 3. II. Basamak Kamu Sağlık Kuruluşlarındaki Sağlık Hizmet Sunucumu Unsurlarının 
Balıkesir İlçelerindeki 0-4 Yaş Dilimindeki Nüfusa Göre Dağılımları-2017 
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Merkez 0,054 3,301 0,007 0,003 0,014 0,057 9,914 14,406 121,1 0,129 0,442 0,764 
Ayvalık DH 0,027 1,957 0,005 0,004 0,008 0,031 2,978 4,118 113,4 0,029 0,119 0,276 
Bandırma 0,039 2,513 0,004 0,002 0,008 0,031 7,867 12,783 103,6 0,059 0,321 0,620 
Bigadiç DH 0,021 0,780 0,002 0,005 0,006 0,030 0,000 0,000 73,2 0,003 0,142 0,126 
Burhaniye DH 0,037 1,964 0,004 0,003 0,009 0,040 7,431 10,754 0,1 0,003 0,125 0,266 
Dursunbey DH 0,029 0,898 0,004 0,006 0,005 0,026 3,887 5,344 62,4 0,006 0,023 0,053 
Edremit DH 0,023 1,856 0,002 0,002 0,008 0,031 9,233 13,175 90,4 0,067 0,220 0,288 
Erdek N. Sıtkı DH 0,023 0,464 0,000 0,005 0,005 0,021 4,912 6,248 80,5 0,000 0,000 0,001 
Gönen DH 0,023 1,301 0,003 0,003 0,005 0,025 6,613 9,789 86,9 0,025 0,104 0,151 
Havran İlçe DH 0,014 0,554 0,000 0,004 0,003 0,023 5,189 6,985 49,9 0,000 0,002 0,006 
İvrindi DH 0,004 0,723 0,000 0,005 0,003 0,028 4,780 6,365 60,4 0,000 0,000 0,000 
Manyas DH 0,034 0,568 0,000 0,011 0,003 0,029 8,102 12,127 86,2 0,000 0,000 0,000 
Savaştepe İlçe DH 0,026 0,540 0,000 0,007 0,003 0,027 5,282 7,082 64,5 0,000 0,000 0,000 
Sındırgı  DH 0,031 1,218 0,000 0,007 0,005 0,031 9,747 14,007 111,8 0,001 0,006 0,061 
Susurluk DH 0,035 0,581 0,002 0,004 0,005 0,026 5,919 8,406 100,2 0,000 0,025 0,135 

 

 

Ek Tablo 4. II. Basamak Kamu Sağlık Kuruluşlarındaki Sağlık Hizmet Sunucumu Unsurlarının 
Balıkesir İlçelerindeki 5-9 Yaş Dilimindeki Nüfusa Göre Dağılımları-2017 
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Merkez 0,053 3,243 0,007 0,003 0,014 0,056 9,738 14,150 118,9 0,127 0,434 0,751 
Ayvalık DH 0,028 1,974 0,005 0,004 0,009 0,032 3,004 4,155 114,4 0,029 0,120 0,278 
Bandırma 0,040 2,629 0,004 0,003 0,008 0,033 8,228 13,371 108,3 0,062 0,336 0,649 
Bigadiç DH 0,020 0,740 0,002 0,005 0,006 0,028 0,000 0,000 69,4 0,003 0,135 0,120 
Burhaniye DH 0,036 1,910 0,004 0,003 0,008 0,039 7,225 10,456 0,1 0,003 0,121 0,258 
Dursunbey DH 0,027 0,834 0,003 0,006 0,004 0,024 3,607 4,959 57,9 0,005 0,021 0,049 
Edremit DH 0,023 1,811 0,002 0,002 0,008 0,030 9,010 12,856 88,2 0,065 0,214 0,281 
Erdek N. Sıtkı DH 0,023 0,470 0,000 0,005 0,005 0,021 4,980 6,335 81,6 0,000 0,000 0,001 
Gönen DH 0,022 1,239 0,003 0,003 0,005 0,024 6,298 9,322 82,7 0,023 0,099 0,143 
Havran İlçe DH 0,013 0,530 0,000 0,004 0,003 0,022 4,966 6,685 47,8 0,000 0,002 0,006 
İvrindi DH 0,003 0,599 0,000 0,004 0,002 0,023 3,956 5,268 50,0 0,000 0,000 0,000 
Manyas DH 0,029 0,481 0,000 0,009 0,002 0,024 6,857 10,262 73,0 0,000 0,000 0,000 
Savaştepe İlçe DH 0,025 0,523 0,000 0,007 0,003 0,026 5,112 6,855 62,5 0,000 0,000 0,000 
Sındırgı  DH 0,028 1,096 0,000 0,006 0,005 0,028 8,771 12,604 100,6 0,001 0,005 0,055 
Susurluk DH 0,033 0,545 0,002 0,004 0,005 0,024 5,553 7,887 94,0 0,000 0,023 0,126 
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Ek Tablo 5.  II. Basamak Kamu Sağlık Kuruluşlarındaki Sağlık Hizmet Sunucumu 
Unsurlarının Balıkesir İlçelerindeki 10-14 Yaş Dilimindeki Nüfusa Göre Dağılımları-2017 
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Merkez 0,052 3,211 0,007 0,003 0,014 0,055 9,642 14,009 117,7 0,125 0,430 0,743 
Ayvalık DH 0,026 1,832 0,004 0,004 0,008 0,029 2,788 3,856 106,2 0,027 0,111 0,258 
Bandırma 0,040 2,590 0,004 0,003 0,008 0,032 8,106 13,172 106,7 0,061 0,331 0,639 
Bigadiç DH 0,018 0,684 0,002 0,004 0,005 0,026 0,000 0,000 64,2 0,003 0,125 0,111 
Burhaniye DH 0,035 1,840 0,004 0,003 0,008 0,038 6,961 10,074 0,1 0,003 0,117 0,249 
Dursunbey DH 0,021 0,660 0,003 0,005 0,003 0,019 2,856 3,926 45,9 0,004 0,017 0,039 
Edremit DH 0,023 1,819 0,002 0,002 0,008 0,030 9,049 12,911 88,5 0,066 0,215 0,282 
Erdek N. Sıtkı DH 0,023 0,479 0,000 0,005 0,005 0,021 5,070 6,449 83,1 0,000 0,000 0,001 
Gönen DH 0,021 1,193 0,003 0,003 0,005 0,023 6,066 8,979 79,7 0,023 0,095 0,138 
Havran İlçe DH 0,013 0,529 0,000 0,004 0,003 0,022 4,956 6,671 47,7 0,000 0,002 0,006 
İvrindi DH 0,003 0,528 0,000 0,003 0,002 0,021 3,491 4,649 44,1 0,000 0,000 0,000 
Manyas DH 0,027 0,443 0,000 0,009 0,002 0,022 6,316 9,454 67,2 0,000 0,000 0,000 
Savaştepe İlçe DH 0,022 0,460 0,000 0,006 0,003 0,023 4,495 6,027 54,9 0,000 0,000 0,000 
Sındırgı  DH 0,024 0,964 0,000 0,005 0,004 0,024 7,715 11,087 88,5 0,001 0,005 0,048 
Susurluk DH 0,031 0,523 0,002 0,004 0,005 0,023 5,334 7,575 90,2 0,000 0,022 0,121 

 
 

Ek Tablo 6.  II. Basamak Kamu Sağlık Kuruluşlarındaki Sağlık Hizmet Sunucumu 
Unsurlarının Balıkesir İlçelerindeki 0-14 Yaş Dilimindeki Nüfusa Göre Dağılımları-2017 
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Merkez 0,018 1,084 0,002 0,001 0,005 0,019 3,254 4,729 39,7 0,042 0,145 0,251 
Ayvalık DH 0,009 0,640 0,002 0,001 0,003 0,010 0,973 1,346 37,1 0,009 0,039 0,090 
Bandırma 0,013 0,859 0,001 0,001 0,003 0,011 2,688 4,368 35,4 0,020 0,110 0,212 
Bigadiç DH 0,007 0,244 0,001 0,002 0,002 0,009 0,000 0,000 22,9 0,001 0,044 0,040 
Burhaniye DH 0,012 0,634 0,001 0,001 0,003 0,013 2,400 3,474 0,0 0,001 0,040 0,086 
Dursunbey DH 0,008 0,261 0,001 0,002 0,001 0,007 1,130 1,554 18,2 0,002 0,007 0,015 
Edremit DH 0,008 0,609 0,001 0,001 0,003 0,010 3,032 4,326 29,7 0,022 0,072 0,094 
Erdek N. Sıtkı DH 0,008 0,157 0,000 0,002 0,002 0,007 1,662 2,114 27,2 0,000 0,000 0,000 
Gönen DH 0,007 0,414 0,001 0,001 0,002 0,008 2,106 3,117 27,7 0,008 0,033 0,048 
Havran İlçe DH 0,004 0,179 0,000 0,001 0,001 0,008 1,678 2,259 16,2 0,000 0,001 0,002 
İvrindi DH 0,001 0,202 0,000 0,001 0,001 0,008 1,336 1,779 16,9 0,000 0,000 0,000 
Manyas DH 0,010 0,164 0,000 0,003 0,001 0,008 2,339 3,500 24,9 0,000 0,000 0,000 
Savaştepe İlçe DH 0,008 0,168 0,000 0,002 0,001 0,008 1,646 2,207 20,1 0,000 0,000 0,000 
Sındırgı  DH 0,009 0,361 0,000 0,002 0,002 0,009 2,888 4,151 33,1 0,000 0,002 0,018 
Susurluk DH 0,011 0,183 0,001 0,001 0,002 0,008 1,864 2,647 31,5 0,000 0,008 0,042 
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Ek Tablo 7.  0-4 Yaş Dilimine Göre Uygulanan Temel Bileşenler Analizinde Açıklanan 
Varyanslar 

Açıklanan Toplam Varyans 

Bileşen 
İlk Özdeğerler Yüklenen Bileşenlerin Karelerinin Dağılımı 

Toplam Varyans Yüzdesi Birikimli % Toplam Varyans Yüzdesi Birikimli % 
1 7,662 63,853 63,853 7,662 63,853 63,853 
2 1,824 15,199 79,052 1,824 15,199 79,052 
3 0,938 7,813 86,865    
4 0,861 7,171 94,036    
5 0,303 2,522 96,558    
6 0,166 1,380 97,938    
7 0,111 0,926 98,864    
8 0,083 0,694 99,558    
9 0,034 0,287 99,845    
10 0,016 0,135 99,980    
11 0,002 0,019 99,999    
12 0,000 0,001 100,000    
Çıkarım Yöntemi: Temel Bileşenler Analizi       

 
 

Ek Tablo 8.  5-9 Yaş Dilimine Göre Uygulanan Temel Bileşenler Analizinde Açıklanan 
Varyanslar 

Açıklanan Toplam Varyans 

Bileşen 
İlk Özdeğerler Yüklenen Bileşenlerin Karelerinin Dağılımı 

Toplam Varyans Yüzdesi Birikimli % Toplam Varyans Yüzdesi Birikimli % 
1 8,103 67,526 67,526 8,103 67,526 67,526 
2 1,538 12,814 80,340 1,538 12,814 80,340 
3 0,916 7,634 87,974    
4 0,820 6,834 94,808    
5 0,255 2,124 96,931    
6 0,146 1,215 98,146    
7 0,102 0,854 99,000    
8 0,078 0,654 99,654    
9 0,027 0,226 99,880    
10 0,012 0,102 99,982    
11 0,002 0,017 99,999    
12 0,000 0,001 100,000    
Çıkarım Yöntemi: Temel Bileşenler Analizi       

 
 

Ek Tablo 9.  10-14 Yaş Dilimine Göre Uygulanan Temel Bileşenler Analizinde Açıklanan 
Varyanslar 

Açıklanan Toplam Varyans 

Bileşen 
İlk Özdeğerler Yüklenen Bileşenlerin Karelerinin Dağılımı 

Toplam Varyans Yüzdesi Birikimli % Toplam Varyans Yüzdesi Birikimli % 
1 8,462 70,520 70,520 8,462 70,520 70,520 
2 1,384 11,536 82,055 1,384 11,536 82,055 
3 0,847 7,058 89,114    
4 0,736 6,132 95,246    
5 0,237 1,979 97,225    
6 0,145 1,205 98,430    
7 0,084 0,697 99,127    
8 0,067 0,562 99,690    
9 0,024 0,198 99,888    
10 0,012 0,097 99,985    
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11 0,002 0,015 100,000    
12 0,000 0,000 100,000    
Çıkarım Yöntemi: Temel Bileşenler Analizi       

 

Ek Tablo 10.  0-14 Yaş Dilimine Göre Uygulanan Temel Bileşenler Analizinde Açıklanan 
Varyanslar 

Açıklanan Toplam Varyans 

Bileşen 
İlk Özdeğerler Yüklenen Bileşenlerin Karelerinin Dağılımı 

Toplam Varyans Yüzdesi Birikimli % Toplam Varyans Yüzdesi Birikimli % 
1 8,117 67,638 67,638 8,117 67,638 67,638 
2 1,557 12,979 80,617 1,557 12,979 80,617 
3 0,901 7,505 88,121    
4 0,800 6,663 94,785    
5 0,259 2,162 96,946    
6 0,147 1,227 98,173    
7 0,100 0,830 99,003    
8 0,076 0,633 99,636    
9 0,028 0,236 99,872    
10 0,013 0,110 99,982    
11 0,002 0,017 100,000    
12 0,000 0,000 100,000    
Çıkarım Yöntemi: Temel Bileşenler Analizi       
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Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerde Evde Bakım Hemşireliği 

 

Canan BOZKURT 1, Berna AKAY2 

Özet  

Özellikle dünyada ve Türkiye’de hastalık yükünde önemli yer tutan Kronik Obstrüktif Akciğer 
Hastalığının (KOAH), 40 yaşından sonra tanı konması ve ilerleyici bir hastalık olması sonucu, hastalık 
yükünü, hastaneye yatışları ve maliyeti arttırmaktadır. Hastanede yatışların ve hastalık yükünden 
kaynaklı maliyetin azaltılması için KOAH’lı bireylere evde bakım sağlanması önemlidir.  

KOAH’ın tedavisinde uygulanan ilaçların ve ilaç dışı uygulamaların hospitalizasyon sonrası evde 
de sürdürülmesi sağlanmalıdır. Ekip üyelerinden biri olan hemşirenin KOAH’lı bireyin evde bakım 
sürecindeki görevleri; hastanın sağlık öyküsünü almak ve fiziksel değerlendirme yapmak, sorunları 
saptamak ve plan yapmak, evde kullanılacak solunum destek girişimlerini uygulamak, sağlık eğitimi 
yapmak, tedavi ve bakıma hastanın en üst düzey katılımını sağlamak, gelişebilecek komplikasyonları 
önlemek, hastanın gelecek yaşantısına ve olası sorunlarına yönelik danışmanlık yapmaktır. 

Evde bakım hizmeti verilen hastaların hemşireler tarafından düzenli olarak izlenmesi sonucu 
yaşam kalitesinin ve işlevsel kapasitenin artması, hastaneye yatışların, hastalık yükünün ve maliyetin 
azalması ile ilişkili olarak morbidite ve mortalitenin de azalması açısından oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Evde bakım, Hemşirelik, KOAH 

 

Home Care Nursing of Individuals wiıth Chronic Obstructive Pulmonary Disease  

Abstract  

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) which has an important place in disease burden 
in the world and in Turkey increases disease burden, hospitalization, and cost since it is a progressing 
disease and can be diagnosed after 40 years old. It is important to provide nursing at home for individuals 
with COPD in order to decrease the cost deriving from hospitalization and disease burden.  

The sustainability of pharmaceuticals and non-pharmacological applications used in the treatment 
of COPD should be provided in the home as well after the hospitalization. The duties of a nurse which 
is one of the team members during the process of nursing at home of the individual with COPD are; 
taking the medical history of the patient and making physical evaluations, determining the problems and 
making plans, applying the ventilatory support intervention that will be used at home, giving health 
training, providing the maximum participation of the patient to the treatment and care, preventing the 
complications that may occur, providing consultation for possible problems and the future life of the 
patient. 

The increase in the life quality and functional capacity and the decrease in the hospitalization, 
disease burden, and costs as a result of the regular monitoring of the patients who receive nursing at 
home are significant in terms of decreasing the morbidity and mortality. 

Keywords: Homecare, Nursing, COPD 
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1. Giriş 

Evde bakım hizmetleri; bireylerin sağlıklarını geliştirmek ve koruma, sağlıklarına tekrar 
kavuşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve sağlık hizmetlerinin uzman kişiler ya da aile üyelerince 
yaşanılan ortamlarda sunulan hizmetlerdir. 2005 yılında yayınlanan Resmi Gazetede şöyle 
tanımlanmıştır: “Çeşitli hastalıklar nedeniyle evde sağlık hizmeti almaya ihtiyacı olan kişilere evde ve 
aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de içeren verilen muayene, tetkik, tahlil, 
tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini ifade eden sağlık hizmeti tipidir”. Dünya Sağlık 
Örgütü ise 2012 yılında evde bakımın amacını “bireyin bağımsızlığını, yaşam kalitesini, ekonomik 
durumunu ve sosyal hayatını korumaktır” olarak belirlemiştir (WHO, 2012).  

2. Evde Bakım Hizmetlerinin Gelişimi 

Kronik hastalıkların giderek artması sonucu hastane yataklarının çoğunluğunun uzun süre 
kullanılması nedeniyle hastaneler 1940’lı yıllarda evde bakıma yoğun ilgi duymaya başlamıştır. 1947 
yılında New York’taki Montefiore Hastanesi Evde Bakım Programı tıbbi hizmetler, hemşirelik 
hizmetleri ve sosyal hizmetlerin sunulması amacıyla başlatılan ilk hastane merkezli evde bakım birimini 
kurmuştur. Ülkemizde ise ilk defa Osmanlı zamanında 15. yüzyılda gezici hekimler ile evde bakım 
hizmeti sunulmuştur. Sonraki dönemlerde özel hemşireler, hasta bakıcıları, hemşirelik kurumları 
aracılığıyla evde bakım hizmeti verilmeye devam edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti döneminde ise ilk 
defa 1998 yılında düzenlenen Ulusal Evde Bakım Kongresi ile evde bakımın kurumsallaşması ve 
gerekliliği ortaya konulmuştur  (Taşdelen ve Ateş, 2012: 25).  

“Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” ile evde bakım hizmeti resmi olarak 
2005 yılında düzenlenmiştir. Bu yönetmelik ile Sağlık Bakanlığı evde bakım hizmetini resmi sigorta 
kapsamına almıştır (T.C. Resmi Gazete, 10 Mart 2005, Sayı:25751). 

3. Evde Bakım Hizmetlerinin Kullanımı 

Evde bakım hizmetleri her yaş grubundan bireylere sunulabilmektedir. Kronik hastalığı olan, bir 
cerrahi girişim sonrası akut dönemde sınırlılıkları olan, özel bakıma gereksinim duyulan bir hastalığı 
olan, yeti yitimi sonucunda rehabilitatif bakıma ihtiyaç duyan bireylere evde bakım hizmeti sağlanması 
oldukça önemlidir (Fadıloğlu, 2013:4).  

Kronik hastalıkların tanı, tedavi, bakım ve rehabilitasyon gereksinimleri hem gelişmiş ülkelerde 
hem de gelişmekte olan ülkelerde ciddi sağlık sorunlarına neden olmasıyla birlikte evde bakım 
hizmetlerine olan gereksinimin artmasına neden olmaktadır.  

Dünyada ve Türkiye’de hastalık yükünde önemli yer tutan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı 
(KOAH); 

 40 yaşından sonra tanı konması,  

 Hastaneye yatış sıklığı,  

 İlerleyici bir hastalık olması,  

 Mortalite bakımından dördüncü sırada olması, 

 Sağlık maliyetinin fazla olması nedeniyle evde bakım gerektiren bir hastalıktır. 

Farmakolojik tedavi ile birlikte bu hastalara Uzun Süreli Oksijen Tedavisi (USOT), ventilatör 
desteği ve pulmoner rehabilitasyon gibi uygulamaların taburculuk sonrası evde de sürdürülmesi 
gerekmektedir. Bu nedenledir ki hastalara multidisipliner tedavi ve bakım yaklaşımlarının ev ortamında 
olması gerektiği gibi verilmesi önem taşımaktadır (GOLD, 2018). 
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4. KOAH’ta Evde Bakımın Gerekçeleri 

Artan hastalık yükü: KOAH, tedavi edilebilen bir hastalık olmasına karşın akciğer işlevlerinin 
azalması, bireyde meydana getirdiği semptomların ilerlemesi gibi durumlarda bireyde ve bakım 
vericilerde meydana getirdiği yükü de zamanla artırmaktadır. 

Hastane etkinliğinin artırılması: KOAH alevlenmesinin ileri evrelerde sıklaşması, kullanılan 
tedavilerin formlarının değişmesi gibi süreçler sonucu bireylerin hastaneye başvuru sayısı artmaktadır. 

Maliyet/etkinlik: Hastaneye başvuruların artması sonucu gerek bireyin gerekse sosyal güvenlik 
kurumunun ödediği maliyet oranı artmaktadır. 

Evde bakıma olanak sağlayan teknolojik gelişim:  Teknolojinin ilerlemesiyle evde bakım hizmeti 
alan bireylerin sağlık kurumları ve merkezler tarafından takibinin yapılabilmesi sonucu maliyeti azaltma 
ve hastaneye başvuru sayısının azaltılması yönünden oldukça yarar sağlamaktadır. 

Hasta ve ailesinin memnuniyeti: Yapılan araştırmalar sonucu bireylerin ve aile üyelerinin 
hastaneye yerine evinde takip edilebilmesi maddi ve manevi anlamda daha çok tercih edilmektedir 
(Miller et al, 1998:369). 

 5. KOAH’ta Evde Bakımın Hedefleri 

 Sağ kalımı artırmak 

 Morbiditeyi azaltmak 

 İşlevsel kapasiteyi artırmak 

 Yaşam kalitesini artırmak 

 Öz bakımı iyileştirmek ve bağımlılığı azaltmak 

 Sağlığa ilişkin harcamaları azaltmak 

Terminal dönem hastada hedefler; 

 Fiziksel ve psikolojik rahatlığın sağlanması 

 Yaşamın sonunun planlanması (Ergün, 2011:1). 

6. KOAH’lı Bireyler için Evde Bakım Hemşireliği ve Görevleri 

 KOAH’lı bireyin evde bakım sürecinde hemşire ekipte aktif rol üstlenen bir profesyoneldir. 
Evde bakım hemşiresinin görevleri; 

 Bireyin ihtiyaçlarının saptanması için sağlık öyküsü almak ve fiziksel değerlendirme yapmak,  

 Bireye özgü bakımı yönetmek ve geliştirmek,  

 Evde bakımda karşılaşılan sorunları saptamak ve planlama yapmak,  

 Evde solunuma özgü destek girişimlerini uygulamak,  

 Hasta birey ve ailesinin sağlık eğitimini yapmak,  

 Sigarayı bırakma danışmanlığı yapmak,  

 Tedavi ve bakıma hastanın en üst düzey katılımını sağlamak,  

 Hastanın sınırlılıkları nedeniyle gelişebilecek komplikasyonları önlemeye yönelik 
uygulamalarda bulunmak,  

 Hastanın baş etme yeteneklerini geliştirmek,  

 Hastanın gelecek yaşantısına ve olası sorunlarına yönelik danışmanlık yapmak,  
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 Hastalara toplumsal kaynaklar, sağlık hizmetleri ve destek hizmetler konusunda danışmanlık 
yapmak olarak özetlenebilir (Kinzal 1991:55; Hughes et al 2000:2880).  

7. Evde Bakım Hizmetlerinden Yararlanan KOAH hastasına ilişkin Potansiyel Hemşirelik 
Tanıları 

1. Sağlığını yönetmede yetersizlik  

2. Kendisi ve diğerleri için potansiyel enfeksiyon riski 

3. Sıvı volüm eksikliği riski 

4. Aktivite İntoleransı 

5. Konstipasyon / Konstipasyon Riski 

6. Etkisiz Hava Yolu Temizliği 

7. Etkisiz Solunum Örüntüsü 

8. Öz Bakım Eksikliği 

9. Uzun dönem tıbbi bakım gereksinimine ilişkin bilgi eksikliği 

10. Kronik hastalık ve alışıla gelen bağımsızlık ve günlük aktivitelerini sürdürememe ile 
ilişkili anksiyete 

11. Kronik hastalık ve bunun ailenin finansal durumu ve aktiviteleri üzerine olan etkisine 
sekonder etkisiz başetme (Zakrisson, 2010:154; Fletcher, 2013: 231) 

8. Evde Solunum Destek Girişimleri 

 Dispne Yönetimi 

 Oksijen Desteği Sağlama 

 Hasta/Aile Eğitimi 

 Sigarayı Bırakma Danışmanlığı 

9. Sonuç 

 KOAH’lı hastalarda uygulanan evde bakım, acile başvurmaların ve hastaneye yatışların 
azalarak sağlık giderlerinin azalmasına ve solunum fonksiyonlarında meydana gelecek iyileşme 
sonucunda mortalite oranlarında düşmeye neden olacağı düşünülmektedir.  

 Hastaların profesyonel bir ekip tarafından düzenli olarak izlenmesi yaşam kalitesinin ve 
fonksiyonel kapasitenin artması ile ilişkili olarak morbidite ve mortalitenin de azalması açısından 
oldukça önemlidir. 
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        İnmeli Hastalarda Bakım Veren Yükü  

 

Nurdan ŞAHİN1,  Berna AKAY2 , Canan BOZKURT 3   

Özet 

İnme hem bireylerin hem de ülkelerin sağlık ve ekonomisini olumsuz etkileyen, dünyada üçüncü 
ölüm nedeni olan kronik bir hastalıktır. Motor fonksiyonların zayıflaması, sözel iletişimi bozması ve 
sakatlıkla sonuçlanabilmesi nedeniyle günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmek için hastalar desteğe 
gereksinim duyarlar. Uzun dönem bakım gerektiren bu durum inmeli hastalara bakım verenlerin bakım 
yükünü artırmaktadır 

Bakım verenler kendi sağlıkları ve yaşamları açısından bakıldığında hastalık süresince fiziksel, 
ruhsal, sosyal ve ekonomik açıdan güçlükler yaşamaktadırlar. Bakım verenin yaşı, cinsiyeti, gönüllü 
olup olmaması, eğitim durumu, ekonomik durumu, var olan hastalığı, baş etme becerileri, inançları, 
sosyal desteği,  toplumun kültürel özellikleri bakım verenin yük algılamasını etkileyen faktörlerdendir. 

Sağlık personeli olarak hemşireler tarafından bakım yükünü etkiliyen koşulların bilinmesi, 
yaşanabilecek sorunların erken dönemde fark edilerek kişilerin duygusal ve sosyal anlamda 
desteklenmesi gerekmektedir. Hemşireler, bakım verenin hasta ile iletişimini, bilgi, tutum ve 
davranışlarını gözlemeli, bakım verenlerin olumlu tutum geliştirmelerine yardım etmeli, taburculuk 
sonrasında da eğitim, danışmanlık hizmeti verilmesini sağlamalıdır.  

Anahtar Kelimeler: İnme, Bakım verme yükü, Hemşirelik 

 

Caregiver Burden in Stroke Patients 

Abstract   

Stroke is a chronic disease which is the third cause of death in the world and negatively affects 
the health and economy of both countries and individuals. Patients require support in order to sustain 
their daily life activities since it may lead to weakening in motor functions, dysfunction of verbal 
communication and disability. This condition which requires long-term care increases the burden of 
caregivers who look after the paralytic patients. 

     Caregivers experience physical, mental, social, and economic difficulties during the disease in 
terms of their own health and life. The age, gender, volunteering status, educational background, 
economical condition, existing diseases, coping skills, beliefs, and social support of the caregiver and 
the cultural characteristics of the society are among the factors that affect the burden perception of 
caregivers.  

      It is required to support the individuals emotionally and socially by recognizing the problems 
that may occur and acknowledging the conditions that may affect the care burden in the early period by 
the nurses as the medical personnel. Nurses should observe the communication, knowledge, attitude, 
and behaviors of the caregiver towards the patient should help them to develop positive attitudes and 
should provide consultation and training service after the discharge from the hospital.  

Keywords: Caregiving burden, Nursing, Stroke 
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1. Giriş 

Dünya’da sık görülen hastalıklar arasında üçüncü sırada yer almakta olan inme kardiyovasküler 
hastalıklar, hipertansiyon ve yaşlılık sebebiyle artmaktadır (Fertelli ve Tuncay,2019:108). Nüfusun 
yaşlanması, uzun vadeli bakım sistemleri için önemli zorlukla neden olmaktadır ( Gel ve Keskin,  
2017:268). İnme 65 yaş üzerinde sıklığı artan kronik bir hastalıktır (Aşiret ve Kapucu,2012:74).İnme, 
“Vasküler kaynak dışında açık bir neden saptanamayan, hızla gelişen, serebral işlevlerin fokal veya 
global kaybına bağlı 24 saatten uzun süren ya da ölümle sonuçlanan semptom ve/veya bulgularla 
karakterize klinik bir sendromdur” (Bilgili ve Gözüm, 2014:128) . Beklenmedik bir zamanda meydana 
gelen bu kriz durumu hasta yakınlarının da hayatında hızlı bir değişime sebep olur (Er ve Yıldırım, 
2019:183). 

İnme durumundan sonra hastaların 30’unun uzun süreli bakıma ihtiyaçları vardır (İnci ve Temel, 
2016:29). Nörolojik hastalıklar evde bakım hizmetleri kapsamında sakatlığa ve bağımlılığa sebep 
olmasından dolayı en fazla hizmet sunulan hastalık grubudur (Bilgili ve Gözüm, 2014:128). 

Bakım veren olma durumu   planlanlama yapılamadan karşılaşılan bir sorundur (Yıldırım 
vd.,2017:165).  Günümüzde hastaların bakım gereksinimleri aileleri tarafından sağlanmaktadır ( Gel ve 
Kesgin, 2017:268). Bakım veren bireyler, hastasının bakımı sürecinde yoğun ve uzun dönemli büyük 
sorumluluklar üstlenirler (Aşiret ve Kapucu, 2012:74).  

  Bakım verme yükü; “bakıma muhtaç, yaşlı, kronik hastalığı ya da yetersizliği olan aile üyesine 
veya bir başkasına bakım veren kişinin zorlanması, gerilmesi, baskı altında hissetmesi, yük altına 
girmesi olarak tanımlanmaktadır” (Gel ve Kesgin, 2017:268). Hastaların bağımlılık düzeylerinin artışı 
bakım yükünü de arttırmaktadır (Cingil vd.,2015:260). 

  Bakım verme, hastanın fizyolojik gereksinimlerinden para yönetimine sosyal hizmetlerin 
koordinasyonundan kişisel bakıma. kendini gerçekleştirmeden alış-verişe kadar çok geniş bir yelpazeyi 
kapsar (Gel ve Kesgin, 2017:271).     

2. Bakım Yükünü Etkileyen Faktörler  

 Bakım verenin ve hastanın yaşı, cinsiyeti, bireysel özellikleri, hasta bireyin başka hastalıkların 
varlığı, unutkanlık yaşaması, fiziksel aktivite yetersizliğinin olması, hasta ile bakım veren arasındaki 
ilişkisinin kalitesi, bakım verenin hasta ile geçirdiği süre, bakımla ilgili bilgi seviyesi, bakım verende 
yaşanan rol değişiklikleri, bakım verende var olan sağlık sorunları, hastanın günlük yaşam 
aktivitelerinindeki bağımlılık düzeyi, bakım veren bireyin ve hastanın ekonomik şartları bakım yükünü 
etkileyen fakrörler olarak sıralanabilir (Aşiret ve Kapucu, 2012:75). 

 3. Bakım Verenlerin Yaşadıkları Sorunlar 

 Fiziksel sorunlar: Kronik yorgunluk varlığı, vücut ağırlığındaki değişiklikler, uyku  
düzensizlikleri, kas ağrısı yaşaması, konsantrasyon güçlüğü yaşayabilirler. 

 Duygusal sorunlar: Kızgınlık hali, hayal kırıklığı, keder, suçluluk hissetmesi,  huzursuzluk 
yaşaması, benlik saygısında azalma,  uyku problemleri, zorlanma,  umutsuzluk olarak sıralanabilir.  

 Sosyal sorunlar: Sosyal destekte azalma ve sosyal izolasyon    

 Ekonomik sorunlar: Bakım masraflarının oluşturduğu ek yükler, bireylerin bakım verme 
nedeniyle işlerinin sonlandırılması  

Bakım verenlerin yaşadığı zorluklar arasında kendine yeterli zamanı ayıramama, fiziksel olarak 
güçlük yaşama, duygusal gereksinimlerde artış, psikolojik sorun yaşama, tükenmişlik yaşama, aile içi 
iletişimde bozulma, sorumluluklarını yerine getirememe, maddi yetersizlik yaşama yer almaktadır.     

İnci ve Temel (2016) İnmeli hastaya bakım veren aile bireylerinin ihtiyaçları ile ilgili sistematik 
incelemede çalışmaların  eğitimsel gereksinimler içerisinde inmenin belirtileri, nedenleri, ilaç kullanımı, 
beslenme, egzersiz gibi konularda bilgi almak olduğunu,  günlük yaşam aktivitelerine iletişim 
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problemlerine yardım, hastanın değişen duygularını yönetme gibi gereksinimlerini bakıma ilişkin 
gereksinimler olarak belirtmişlerdir. (İnci ve Temel, 2016:41) 

Literatürde; bakım veren bireylerin yaşları, bakım verdikleri  süre, bakım verdikleri hastaların  
durumu bakım verme yükünü etkileyen faktörler olarak belirtilmiştir  (Gel ve Kesgin, 2017:270). Bakım 
verenlerin bakım sürecinde yaşadıkları sorunlarını doğru ifade etmeleri  çözüm üretilmesi açısından 
önemlidir.  

Erkan ve Altuntaş (2019) yaptıkları çalışmada bakım verenlerin %79,50’sin kadın olduğunu, 
bunun nedenini de kadınların doğal işleri arasında yeraldığını, daha duyarlı olmaları, iletişim kurma 
becerilerinin daha iyi olması olarak açıklamışlardır ( Erkan ve Altuntaş 2019:598).in  

Araştırmalarda bakım verenler, bakım vermenin aile içi  ilişkilerde bozulmaya neden olduğunu, 
Bakım verenlerde herhangi bir hastalığının varlığını, çeşitli psikotrop ilaç kullandıklarını, ifade 
etmişlerdir (Gel ve Kesgin, 2017:270).  %60.6’sı kendilerine ayıracak zamanlarının  olmamasını, 
%78.8’u  yorgun hissettiklerini, % 84.9’u hasta ile iletişim sorunlarını, %56.9’u ise ekonomik 
sorunlarını belirtmişlerdir (Atagün vd., 2011:518). Yıldırım ve arkadaşları(2013) bakım verenlerin 
%78.8’inin bu süreçte çalışmadığını belirtmiştir (Yıldırım vd.,2013:171). 

4. Bakım Yükünü Azaltmak İçin Öneriler 

 Yatağa bağımlı hasta bakımına, ilişkin eğitim planlanması  

 Bakımı uygulamada kullanılabileceği el becerilerinin öğretilmesi 

 Hastanın günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırıcı yöntemleri içeren eğitim verilmesi 

 Hastalığın tanı, tedavi, seyri, komplikasyonları hakkında bilgilendirme yapılması 

 Sosyal olanaklarının arttırılması 

 Bakım verenlerin maddi açıdan desteklenmesi  

 Hastaların bağımlılığını azaltmak için fiziksel rehabilitasyona yönlendirilmesi 

 Ev içi düzenlemelerin yapılması konusunda bakım vericiye danışmanlık yapılması 

 Gündüz bakım evleri aracılığı ile bakım vericiye molalar sağlanması 

 Yoga, telefon destek grupları gibi etkinliklere katılmasının sağlanması 

 Bakım vericilere yönelik kişiselleştirilmiş destekleyici yaklaşımın sunulması  

Bakım verme yükünün ve bunu etkileyen durumların bilinmesi ve gerekli girişimlerin yapılması 
bakımın niteliğini olumlu anlamda etkileyecektir. 

Aşiret ve Çetinkaya (2016) Bakım verenlerin bakımla ilgili sorunlarını azaltmada evde bakım 
hizmetlerinin önemini vurgulamışlardır. Çalışmalarda bakım veren bireylerin beklentileri olarak hijyen, 
muayene ve tedavi, pansuman ve yara bakımı yapılması, reçete işlemleri, tıbbi cihazların  temini, 
hastaneye ulaşımın sağlanması gibi konular  bildirilmiştir (Aşiret ve Çetinkaya,2016:124). 

 Kaynaklar 

Aşiret, G. D., & Çetinkaya, F. (2016). Bakım Verenlerin Evde Bakım Hizmetlerinden Beklentileri. 
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(4), 120-125. 

Aşiret, G. D., & Kapucu, S. (2012). İnmeli Hastalara Bakım Veren Hasta Yakınlarının Bakım Yükü. 
Turkish Journal of Research & Development in Nursing, 14(2), 72-77. 

Atagün, M. İ., Balaban, Ö. D., Atagün, Z., Elagöz, M., & Özpolat, A. Y. (2011). Kronik hastalıklarda 
bakım veren yükü. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 3(3), 513-552. 



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 

614 
 

Bilgili, N., & Gözüm, S. (2014). İnmeli hastaların evde bakımı: bakım verenler için rehber. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 7(2),128-150. 

Cingil, D, Gözüm, S, Bodur, S. (2015). Bağımlı Yaşlısına Bakım Veren Aile Üyelerine Sunuş Yolu İle 
Verilen Eğitimin Bakım Verme Yeterliliği Ve Yaşlı Bakımı Bilgi Düzeyine Etkisi. Anadolu 
Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18 (4) , 259-267. 

 Er, F, Yıldırım, Ş. (2019). İnme Sonrası Hasta Ve Bakım Verenlerin Aile İçi İlişkilerinin 
Değerlendirilmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (3) , 182-189. 
Doi:  10.34087/Cbusbed.455454 

Erkan, H, Altuntaş, M. (2019). Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastalarda Bakım Yükünün 
Değerlendirilmesi. Ankara Medical Journal, 19 (3) , 591-601. Doı: 10.17098/Amj.624528 

Gel, K. T., & Kesgin, M. T. İnformal Bakım Verenlerin Bakım Yüküne İlişkin Hemşirelerin Görüşleri. 
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 20(4), 267-278. 

İnci, F. H., & Temel, A. B. (2016). İnmeli Hastaya Bakım Veren Aile Bireylerinin Gereksinimleri: 
Sistematik İnceleme. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 3(3), 28-43.  

Kars Fertelli, Tülay, and Fatma Özkan Tuncay. 2019. “Relationship between Care Burden, Social 
Support and Quality of Life in Caregivers of Individual with Stroke.” Journal of Academic 
Research in Nursing 5(2): 107–15. Doi: 10.5222/jaren.2019.52386 

Yıldırım, S., Engin, E., & Başkaya, V. A. (2013). İnmeli hastalara bakım verenlerin yükü ve yükü 
etkileyen faktörler. Archives of Neuropsychiatry/Nöropsikiatri Arsivi, 50(2), 169-174. 

Yıldırım, Serap, Nihal Yalçıner, and Cansu Güler. 2017. “Caregiver Burden in Chronic Mental Illness: 
A Systematic Review.” Journal of Psychiatric Nursing: 165–71. Doi: 10.14744/phd.2017.60783 

 

 

 

 

 

 



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 

615 
 

Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Mortalite Hızına Göre Ülkelerin Karşılaştırma Analizi 

 

Canser BOZ 1, Ekrem SEVİM2, Emrah ÖNDER 3 

Özet  

Bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH) insanları yaşamı boyunca etkileyen, beşeri, ekonomik, sosyal 
açıdan birçok olumsuz etkisi olan uzun dönemli ve maliyetli bakım gerektiren kronik hastalıklar olarak 
isimlendirilmektedir. Çalışmanın amacı bulaşıcı olmayan hastalıkların mortalite hızlarına göre verisine 
ulaşılabilen dünya ülkelerinin sıralamasını gerçekleştirmek, en iyi ile en kötü durumda olan ülkeleri 
tespit etmek ve Türkiye’nin konumunu görmektir. Dünyada ölüm nedenlerine bakıldığında en önde 
gelen dört bulaşıcı olmayan hastalık kardiyovasküler hastalıklar, kanser, kronik solunum yolu 
hastalıkları ve diyabet olarak sıralanmaktadır. Bu çalışmada da bu dört hastalık grubu mortalite hızı 
2000-2005-2010-2015 ve 2016 yılları için ağırlıklandırılarak tek bir mortalite sıralaması elde edilmiştir. 
Sıralama analizi için MOORA yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda 5 yıl için ortalama 
olarak görece en düşük ölüm hızına sahip olan iki ülke Japonya ve İsviçre olarak bulunmuştur. En 
yüksek görece ölüm hızına sahip ülke ise Kazakistan ve Moğolistan olarak belirlenmiştir. Türkiye ise 
incelenen dönem içinde 69. Sırada yer almıştır. 

Anahtar sözcükler: MOORA, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Sağlık, Mortalite 

JEL Kodu: C02, I12 

Comparison Analysis of Countries According to Mortality Rate of Noncommunicable 
Diseases 

Abstract 

Noncommunicable diseases (NCDs) are termed chronic diseases that affect people throughout 
their lives and which have many negative effects in human, economic and social terms and require long-
term and costly care. The purpose of the study of NCD mortality rates can be achieved according to the 
data to perform the ranking of countries in the world, it is to identify countries with the worst situation 
with the best and see the position of Turkey. When the causes of death in the world are examined, the 
four leading noncommunicable diseases are cardiovascular diseases, cancer, chronic respiratory diseases 
and diabetes. In this study, the mortality rate of these four disease groups was weighted for 2000-2005-
2010-2015 and 2016 and a single mortality ranking was obtained. MOORA method was used for 
sequencing analysis. As a result of the analysis, Japan and Switzerland were found to have two countries 
with the lowest mortality rates on average for 5 years. Kazakhstan and Mongolia have the highest 
relative mortality rates. Turkey has been determined in 69 th ranking of the period studied. 

Keywords: MOORA, Noncommunicable Diseases, Health, Mortality 

JEL Cod: C02, I12 

1. Giriş  

İnsanlarda görülen hastalıklar, hastalığa neden olan etkenin bir mikroorganizma olup olmamasına 
göre bulaşıcı ya da bulaşıcı olmayan hastalıklar olarak gruplandırılabilir. Bulaşıcı hastalıkların daha çok 
akut, bulaşıcı olmayan hastalıkların ise daha çok kronik seyirli hastalıklar olduğu görülür. Bulaşıcı 
hastalık, özel bir siyöz etkeninin ya da onun toksik ürünlerinin, bir kaynaktan duyarlı kişiye doğrudan 
ya da dolaylı olarak geçmesiyle oluşan, toplumsal bir sağlık sorunudur (Aksakoğlu, 1983). 
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Bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH) ise insanları yaşamı boyunca etkileyen, beşeri, ekonomik, 
sosyal açıdan birçok olumsuz etkisi olan uzun dönemli ve maliyetli bakım gerektiren kronik hastalıklar 
olarak isimlendirilmektedir  (Wang et al., 2016). Bir diğer tanıma göre ise BOH’lar bulaşıcı bir sürecin 
sebep olmadığı, uzatılmış bir seyri olan, hâlihazırda çözülmemiş ve büyük çoğunluğunun sağaltımı 
mümkün olmayan, kronik durumlar olarak adlandırılır. Son yıllarda BOH’ların prevelansı ile ilgili 
endişeler dünya çapında artmaktadır ve birçok ülke ulusal kamu politikalarında, BOH’ları önlemeye 
öncelik vermişlerdir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da bulaşıcı 
olmayan hastalıklar 21. yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından birisi olarak tanımlanmaktadır (Sağlık 
Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ofisi, 2017). Dünya genelindeki toplam ölümlerin yaklaşık 
%65,5’i, (Lozano et al., 2012) ve Türkiye’de ise 30-70 yaş ölümlerin yaklaşık %87’si (Türkiye İstatistik 
Kurumu, 2012) bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanmaktadır.   

Ayrıca Türkiye Sağlık Enstitüsü’nün 2018 yılında açıklamış olduğu raporda bulaşıcı olmayan 
hastalıklarla ilgili şu verilere yer verilmiştir (Türkiye Sağlık Enstitüsü, 2018);  

 Her yıl BOH nedeniyle hayatını kaybeden insanların %37’si (15 milyon kişi) erken ölüm 
diyebileceğimiz 30-69 yaş grubunda hayata veda etmektedir.   

 BOH nedeniyle erken ölümlerin %85’i düşük ve orta gelirli ülkelerde ortaya çıkmaktadır. 

 Kardiyovasküler hastalıklar (KVH), BOH ölümleri içinde ön sırada gelmektedir (her yıl 
yaklaşık olarak 17.9 milyon kişi KVH nedeniyle hayatını kaybetmektedir). 

 KVH’yi sırasıyla kanserler solunum yolu hastalıkları ve diyabet izlemektedir. 

 Tütün mamulleri kullanımı, fiziksel hareketsizlik, zararlı alkol kullanımı ve en önemlisi 
sağlıksız (dengesiz) beslenme BOH nedeniyle ölüm riskini arttıran en önemli etmenlerdir. 

 2012 yılında tek başına diyabet dünya genelinde 1,5 milyon ölüm ve 89 milyon DALY’den 
sorumludur. 2014 yılında diyabet prevalansı yüzde 9’dur. 

 Kanser, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en önemli toplumsal sağlık problemlerinden 
biridir. Dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alan kanserin, 2030 yılına kadar hızla artarak 
birinci sıraya yerleşeceği öngörülmektedir. 2012 verileri değerlendirildiğinde; bir yıl içinde ülkemizde 
175.000’in üzerinde yeni kanser vakasının ortaya çıktığı görülmektedir. 

 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ofisi ile ortak olarak 
yayınlamış olduğu “Türkiye Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Çok Paydaşlı Eylem Planı 2017-2025” 
başlıklı rapora göre ise Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalık kaynaklı erken ölüm (70 yaş altı) ihtimali 
%18 olarak verilmiştir. Bir başka değişle Türkiye’de yaklaşık her beş yetişkinden biri bulaşıcı olmayan 
hastalıklar yüzünden erken ölmektedir. Bu oran oldukça düşündürücü ve ciddidir (Sağlık Bakanlığı ve 
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ofisi, 2017).  

Türkiye’ Bulaşıcı olmayan hastalıkların ölüm nedenleri içindeki yeri ve toplam hastalık 
yükündeki ağırlığı ve etkisi ise şekil 1’de verilmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 

617 
 

Şekil 2. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar İle İlgili Veriler 

 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı 

Tüm bu veriler ve gelişmeler bulaşıcı olmayan hastalıkların son yıllarda sıklıkla sağlık politikaları 
ve sağlık ekonomisi ile ilgili tartışmalarda yer almasının nedenini açıkça ortaya koymaktadır. Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler (BM)’in de açıkça ifade ettiği gibi BOH’lar çağımızın en 
önemli sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Bu nedenle bu hastalıklar ile ilgili yapılacak olan 
çalışmalar da önem arz etmektedir. Bu kısım bu araştırmanın önemini vurgulamaktadır.  

2. Yöntem 

2.1. Çalışmanın Amacı 

Çalışmanın amacı bulaşıcı olmayan hastalıkların mortalite hızlarına göre verisine ulaşılabilen 
ülkelerinin sıralamasını gerçekleştirmek, en iyi ile en kötü durumda olan ülkeleri tespit etmek ve 
Türkiye’nin konumunu görmektir. 

2.2. Evren ve Örneklem 

Bu amaçla verisine ulaşılabilen tüm ülkeler araştırmanın evreni olarak alınmış ve 182 ülkeye ait 
sıralama ve karşılaştırmalar oluşturulmuştur. 
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2.3. Araştırma Yöntemi 

Dünyada ölüm nedenlerine bakıldığında en önde gelen dört bulaşıcı olmayan hastalık; 
kardiyovasküler hastalıklar, kanser, kronik solunum yolu hastalıkları ve diyabet olarak sıralanmaktadır. 
Bu çalışmada da bu dört hastalık grubu mortalite hızı 2000-2005-2010-2015 ve 2016 yılları için 
ağırlıklandırılarak tek bir mortalite sıralaması elde edilmiştir.  

Veri seti Dünya Sağlık Örgütü veri tabanından elde edilmiştir. Çalışmaya verisine ulaşılabilen 
182 ülke dahil edilmiştir. Sıralama analizi için MOORA ORAN yöntemi kullanılmıştır.  

MOORA (Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio Analysis) yöntemi iki veya daha 
fazla çakışan niteliği veya amacı belirli kısıtlar altında eş zamanlı olarak optimize etme sürecidir 
(Brauers ve Zavadskas, 2009). 

MOORA yöntemi, farklı öngörülerin gruplandırılmasına dayanmaktadır. Yöntem, tüm alternatif 
ve kriterlerin yanıtlarının olduğu bir matris ile başlamaktadır. Matris “xij” şeklinde gösterilmektedir. Xij 
ifadesi, i. niteliğin veya amacın j. alternatife tepkisi/yanıtı olarak tanımlanmaktadır. MOORA yöntemi, 
oran sistemi ve referans noktası yaklaşımı olmak üzere iki temel bölümden oluşmaktadır. MOORA 
yönteminde hem geliştirilmiş olan formüller yardımı ile matris hesabı ile hem de Excel yardımıyla 
problemleri çözmek mümkündür. Her iki yönteminde çözümü oldukça basit ve anlaşılırdır (Brauers ve 
Zavadskas, 2009). 

3. Bulgular 

Yapılan analiz sonucunda bulaşıcı olmayan hastalıklar ölüm hızları sıralamasında en başarılı bir 
diğer ifade ile en düşük ölüm hızlarına sahip olan ülkeler Tablo 1’ sunulmuştur.  

Tablo 6. MOORA Sonuçları 2000-2016 İçin (İlk 20 Sırada Yer Alan En İyi Durumdaki 
Ülkeler) 

 

Yapılan MOORA sıralamasına göre Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar mortalite hızı açısından 2000-
2016 yılları arasında en başarılı sağlık statüsüne sahip ülke sırasıyla Japonya, İsviçre, Avustralya’dır.  

Yapılan analiz sonucunda bulaşıcı olmayan hastalıklar ölüm hızları sıralamasında en başarısız bir 
diğer ifade ile en yüksek ölüm hızlarına sahip olan ülkeler Tablo 2’de sunulmuştur.  

 

 

Japan 1,62641

Switzerland 1,784451

Australia 1,9562

Iceland 1,997615

Sweden 2,023996

Italy 2,090056

Norway 2,217453

Spain 2,218664

Israel 2,251932

Korea, Rep. 2,338061

Canada 2,345794

Luxembourg 2,461033

France 2,473751

Finland 2,514601

Singapore 2,619255

Malta 2,630331

New Zealand 2,657525

Cyprus 2,720811

Costa Rica 2,756511

Austria 2,777384
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Tablo 7. MOORA Sonuçları 2000-2016 İçin (Son 20 Sırada Yer Alan En Kötü Durumdaki 
Ülkeler) 

 

Yapılan MOORA sıralamasına göre Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar mortalite hızı açısından 2000-
2016 yılları arasında en yüksek görece ölüm hızına sahip ülke ise Kazakistan ve Moğolistan olarak 
belirlenmiştir. 

Yapılan analiz sonucunda bulaşıcı olmayan hastalıklar ölüm hızları sıralamasında ise Türkiye’nin 
konumu Tablo 3’te sunulmuştur.  

 

Tablo 8. MOORA Sonuçları 2000-2016 Yılları İçin (Türkiye’nin Sıralaması) 

 

Yapılan MOORA sıralamasına göre Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar mortalite hızı açısından 2000-
2016 yılları arasında Türkiye ise 69. Sırada yer almıştır.  

 

 

 

Philippines 13,02942

Egypt, Arab Rep. 13,07937

Sudan 13,14307

South Africa 13,48076

Lao PDR 13,68383

Cote d'Ivoire 14,06401

Kyrgyz Republic 14,17583

Kiribati 14,58103

Moldova 14,73355

Belarus 15,36237

Papua New Guinea 15,44097

Ukraine 15,71843

Russian Federation 17,04518

Guyana 17,04529

Yemen, Rep. 17,60444

Afghanistan 17,77734

Turkmenistan 17,99475

Sierra Leone 18,46996

Fiji 19,24897

Kazakhstan 19,40947

Mongolia 19,51455

59 Malawi

60 Czech Republic

61 Uruguay

62 Albania

63 Sri Lanka

64 Malaysia

65 United Arab Emirates

66 Maldives

67 China

68 Cabo Verde

69 Turkey

70 Tanzania

71 Iran, Islamic Rep.

72 Sao Tome and Principe

73 Lebanon

74 Paraguay

75 Venezuela, RB

76 Croatia

77 Kuwait

78 Angola

79 Bolivia
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4. Sonuç ve Öneriler 

Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalıklara yönelik son yıllarda farkındalık artmaya başlamış ve 
ulusal eylem planları oluşturulmaya başlanmıştır. Ülkemizde bulaşıcı olmayan hastalıklardaki artışın 
önüne geçmek amacıyla Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Çok 
Paydaşlı Eylem Planı 2017–2025 planında önleme ve kontrol faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini ve etkili 
müdahaleyi sağlayan öncelikli hedefleri içeren, bütüncül ve yüksek düzeyde multi disipliner yaklaşım 
benimsenmektedir. 

Görece olarak genç yaş ortalamasına sahip olan Türkiye’nin, diğer ülkelerde kıyaslandığında 69. 
sırada olması düşündürücüdür. Bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH)’ın artmasının beşeri, sosyal ve 
ekonomik alanlarda ciddi ölçüde olumsuz etkisi olduğu bilinmektedir. Yakın gelecekte BOH’larla ilgili 
geliştirilecek sağlık politikalarında bu hastalıklar ile ilgili yapılacak olan çalışmalar da önem arz 
etmektedir.  

Yapılacak olan çalışmalarda, farklı açılardan ve etkilerden BOH göstergelerinin kullanılarak 
ülkelerin benzerlik ve farklılık, sıralama analizlerinin yapılması, ülkeler arasında karşılaştırmalar 
gerçekleştirebilmek, zaman ve mekân boyutundaki değişiklikleri gözlemleyebilmek için de önemlidir.  
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Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Mobil Sağlık Uygulamaları 

 

Nurdan ŞAHİN1,  Berna AKAY2 ,  Diler YILMAZ3 

       Özet 

      Günümüzde hızla ilerleyen bilimsel ve teknolojik gelişmeler, toplumların yaşam şekli ve 
gereksinimindeki değişimler  sağlık  hizmetlerinin sunumunu  da etkileyerek  yeni hizmet alanlarının 
oluşmasını gerekli kılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü mobil sağlığı, sağlık uygulamalarının mobil 
telefonlar, hasta takip araçları, kişisel dijital asistanlar gibi teknolojiler ile desteklenmesi olarak 
tanımlamaktadır. Sağlık hizmetinden yararlanmak amacıyla hastalar, hasta yakınları ve sağlıklı kişiler, 
sağlık hizmeti sunan  sağlık profesyonelleri, hastaneler, mobil sağlık kuruluşları, eczaneler,  bakım 
evleri, huzur evleri, evde bakım şirketleri ayrıca medikal çağrı merkezleri, sosyal güvenlik kurumları, 
sağlık sigorta şirketleri, ilaç ve tıbbi cihaz firmaları, sağlıkla ilgili sivil toplum örgütleri mobil sağlık 
kullanıcıları olarak sıralanabilir. Mobil sağlık uygulamaları bireylerin sağlık bilgi düzeylerini arttırarak 
yaşam kalitelerinin yükselmesi, uzaktan takip ile kronik hastalık yönetimi, hastaneye yatışların ve sağlık 
bakım maliyetlerininin azalması, sağlık profesyonelleri arasında iletişim ve koordinasyonun sağlanması, 
sağlık verilerinin depolanması ve yönetilmesi, sağlık uzmanlarının eğitimi  amacıyla kullanılmaktadır. 
Bunun yanında  kişilerin mahremiyet ve güvenliğinin ihmali gibi olumsuz etkileri de bulunmaktadır. 
Üreme sağlığı, sağlıklı beslenme, hastalık takibi, fiziksel aktivite ve bireysel sağlık kayıtlarının 
tutulması gibi konularda kullanıcılara kolaylık sağlayan SMS mesajları, görüntülü tele ziyaret 
uygulamaları,  internet sitesinden randevu almak, taşınabilir veya giyilebilir cihazlardan tıbbi verilerin 
gönderilmesi gibi uygulamalar örnek olarak verilebilir. Sağlık sisteminde yeni bir kavram olan mobil  
sağlık uygulamalarının kullanımını arttırmak için sağlık okur yazarlığının artırılması, farkındalığın 
yaratılması, halkın bilgilendirilmesi ve  özendirilmesi gerekmektedir.   

        Anahtar Kelimeler: Mobil Sağlık , Sağlık Hizmetleri, Sunum 

 

Mobile Health Applications in the Presentation of Health Services 

Abstract 

The rapidly progressing scientific and technological developments and the changes in the lifestyle 
and requirements of the societies necessitate the emergence of new service areas by influencing the 
presentation of health services. World Health Organization defines mobile health as supporting health 
applications with technologies such as mobile phones, patient surveillance devices, and personal digital 
assistants.Patients, patient relatives, and healthy individuals who want to benefit from the health service, 
health care professionals, hospitals, mobile health institutions, pharmacies, nursing homes, senior 
centers, home care companies, medical call centers, social security institutions, health insurance 
companies, pharmaceutical and medical device companies, non-governmental organizations related to 
health can be listed as the mobile health users.  Mobile health applications are used in order to increase 
the quality of life of individuals by increasing their level of health knowledge, to manage the chronic 
diseases with remote monitoring, to decrease the hospitalization and health care costs, to provide 
communication and coordination between the health care professionals, to store and manage the health 
data, and the training of health specialists. Additionally, there are negative effects such as the negligence 
of the privacy and security of the individuals. Applications such as SMS messages that provide 
convenience to the users on subjects such as keeping the records of reproductive health, healthy 
nutrition, disease monitoring, physical activity, and personal health, video visit applications, making an 
appointment from internet sites, sending medical data from portable or wearable devices can be given 
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as examples. It is required to increase medical literacy, to create awareness, to inform and encourage the 
public in order to increase the use of mobile health applications which is a new concept in the health 
system.   

       Keywords: Mobile Health, Health Services, Presentation 

      1. Giriş 

Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişimler tüm sektörleri etkilemektedir. 
Teknoloji gündelik hayatı kolaylaştıran, karşılaşılan problemlerin çözülmesinde kullanılan araç, gereç, 
cihaz vb olarak tanımlanabilir.  Zaman ve mekan sınırı olmaksızın kullanılan teknolojik araçlar sağlık 
sektörü hizmetinin de sunum şeklini ve yapısını değiştirmiştir ( Kılıç, 2017:206). 

Sağlık hizmetleri insan hayatının her evresinde etkin rol oynayan, korunmadan uzun dönemli 
bakıma kadar hizmet sunan önemli bir sektördür. Sağlık hizmetleri, hastane odaklı sağlık hizmeti 
sunumu yerine, hasta merkezli bütünsel sağlık hizmeti yaklaşımı olarak farklılaşmaktadır.                    
OECD 2017 verilerine göre;  2013 yılından bugüne mobil sağlık uygulamalarının sayısında iki kat artış 
olmuştur (Memiş,2018:80). Sağlık yöneticilerin yaklaşık  %80’i mobil teknolojilerin sağlık 
hizmetlerinin sunumunda potansiyel bir araç olduğunu belirtmişlerdir (Demir ve Arslan, 2017:71). 
Mobil ve kablosuz ağların sağlık hizmetini desteklemesinin, kaliteyi artırmasının yanında; her yerde ve 
her zaman “yaygın sağlık hizmeti” vizyonunu yerine getirebileceği ifade edilmektedir (Varsney, 2007: 
125). 

Gündelik hayatı kolaylaştıran mobil cihazlar sağlıklı yaşam ve iyilik halinin sürdürülmesi, kronik 
hastalık yönetimi amacıyla kullanılmaktadır. Mobil sağlık uygulamalarını 2015 te yaklaşık 500 milyon 
kişi kullanıyorken, günümüzde 3.4 milyondan fazla akıllı telefon ve tablet kullanıcısının yarısı sağlık 
uygulamalarını kullanmaktadır (Kopmaz ve Arslanoğlu, 2018: 252). 

 Amerika’da mobil sağlık uygulaması kullanımı ile ilgili araştırmada; ciddi sağlık sorunları 
yaşayan, kronik hastalığı olan v e son zamanlarda sağlığında değişim yaşayanların mobil uygulamaları 
kullanmaya daha eğilimli oldukları belirtilmiştir (Mobile Health, 2012.). Araştırmalar genellikle 
interneti aktif kullanan, sağlık okuryazarlığı düzeyi ve geliri yüksek,  kentlerde yaşayan, eğitimli ve 
daha genç olan bireylerin mobil sağlık uygulamalarını kullandığını göstermiştir  (Kopmaz ve 
Arslanoğlu, 2018: 252).  Cihazları kullanma sürecinde sağlık okuryazarlığı düzeyi düşük olan bireylerin 
mobil sağlık uygulamalarını kullanmada zorlandıkları belirtilmiştir (Yıldırım ve Keser, 2015:104). 

Mobil sağlık teknolojilerinin sağlık üzerine etkileri, kullanım sonuçları analizleri ve yeni 
teknolojiler hakkındaki bilimsel yayınların son 3 yılda arttığı belirtilmektedir (Memiş, 2018:81). 

2. Mobil Sağlık 

Mobil teknolojilerin sağlık hizmetlerinde kullanımı yeni bir paradigmadır. Dünya Sağlık Örgütü, 
mobil sağlığı, “tıbbi sağlık uygulamalarının mobil telefonlar, hasta takip araçları, kişisel dijital asistanlar 
gibi mobil teknolojiler ile desteklenen halk sağlığı uygulamaları” olarak tanımlamaktadır (Ardahan, 
2018: 428). 

TÜSİAD (2016) yayınladığı mobil sağlığa ilişkin raporda mobil sağlığı, “toplumu bilinçlendirme, 
hastalıklar hakkında uyarılarda bulunma ve yönlendirme amaçlı SMS mesajlarından, görüntülü tele 
konsültasyon ve tele ziyaret uygulamalarına; cep telefonundan veya internet sitesinden randevu 
almaktan, taşınabilir veya giyilebilir cihazlardan tıbbi verilerin gönderilmesine; bireyin akıllı telefon 
uygulamaları ile kendine renk körlüğü testi uygulamasından, uzaktan kronik hastalık yönetimine kadar 
çok geniş bir yelpazede uygulama alanı bulmaktadır” olarak ifade etmiştir (Tezcan, 2016: 33). 

Mobil sağlık teknolojileri, çok yüksek miktarda veri temini sağlamaktadır (Kumar vd., 2013: 
232).  Hastaların mobil cihazlarla hastane dışından aldıkları kan basıncı, EKG gibi ölçümlerini, online 
platformda yapılan sağlık testlerini sağlık kuruluşuna iletmesi oldukça önemlidir. Tavsiye mesajları ya 
da ses kayıtları gönderilmesi, akıllı telefon yazılımları kullanılarak tanı ve tedavi hizmetlerinin 
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sunulması, mobil sağlık hizmeti kapsamındadır. Kronik hastalığa sahip hastaların uzun dönemli 
tedavilerinde de mobil teknolojiler etkili bir araçtır (Kumar vd., 2013: 229).   

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre;  Dünyada 5 milyar kişi cep telefonu, 3 milyar 419 milyon kişi ise 
aktif olarak internet kullanmaktadır (WHO,2016b). TÜİK 2019 verilerine göre; Türkiye’de, internet 
kullanan bireylerin oranı %75,3 hanelerin %88,3‘ü ise internet erişimine sahiptir. İnterneti kişisel 
kullanma amaçları arasında sağlıkla ilgili bilgi aramak için kullananların oranı  % 69,3 tür (TUİK, 2019). 
Bu nedenle mobil sağlık hizmetlerinin sunulmasında telefon ve internetin kullanımı önemlidir. 

       Coğrafi uzaklıklardan dolayı sağlık hizmetlerine ulaşımda yaşanan sorunlar ve eşitsizlikler, 
yaşlı, engelli ve kronik hastalıkları olanların evde bakım hizmeti alma ihtiyacı, uzayan hasta bekleme 
listeleri, sağlık hizmeti maliyetlerindeki artış, toplumun mobilize olması, kişisel odaklı sağlık hizmetleri, 
bilgi alma ve paylaşma ihtiyacı mobil sağlık hizmetlerini kullanmaya iten ana faktörlerdendir. 

1960’lı yıllarda astronotların sağlık durumlarını uzaydan takip etmek amacıyla, 1975 yılında 
kablosuz kalp atım hızını ölçme makinesinin kullanımıyla,  2000 li yılların başında akıllı telefonların 
yaygınlaşması ve uygulamaların kullanılması ile mobil sağlığa dair ilk uygulamalar başlamıştır. 

Mobil sağlık hizmeti sunulan, sağlık hizmetinden yararlanan kişiler ve kurumlar; 

 Tüketiciler olarak hastalar, hasta yakınları ve sağlıklı kişiler 

 Sağlık çalışanları 

 Sağlık hizmet sunan hastaneler, mobil sağlık kuruluşları,   eczaneler, vb. 

 Bakım evleri, huzur evleri, evde bakım şirketleri  

 Medikal çağrı merkezleri 

 Sosyal güvenlik kurumları, sağlık sigorta şirketleri  

 İlaç ve tıbbi cihaz firmaları 

 Sağlıkla ilgili sivil toplum örgütleri (Tezcan, 2016: 34) 

3. Mobil sağlık uygulama örnekleri 

 Üreme sağlığı konusunda kullanılan yumurtlama takvimi, gebelik takipçisi uygulamaları 

 Hastalık takibine yönelik diyabet günlüğü, ilaç kullanımına yönelik ilaç hatırlatıcı uygulamaları 

 Fiziksel aktivite kontrolünde kullanılan pedometre    

 Çevrim-içi ve çevrim-dışı çalışabilen, gün içerisinde toplanan verileri internet aracılığı ile 
istenildiği zaman aktarım yapılabilen taşınabilir tıbbi cihazlar, 

 Sağlıklı beslenmenin sürdürülmesini sağlamada kalori sayacı yemek zamanı planlayıcısı lokma 
sayan çatal, su tüketimi takibi uygulamaları 

 Klinik ve davranışsal verilerin giyilebilir teknolojiler kullanılarak toplanması   

 Hastanın sağlık ihtiyaçlarının sağlandığı evde bakım teknolojileri 

Güler ve arkadaşları (2015) çalışmalarında, inceledikleri yabancı m-sağlık uygulamalarından 
Sağlık&Fitnes alanındaki uygulamaların daha fazla, tıp alanındaki uygulamaların ise daha az olduğunu, 
ücretsiz uygulamaların daha fazla olduğunu ifade etmişlerdir.  

Dünyada kullanılan mobil sağlık uygulamalarına Pakistan’da tüberküloz hastalarının ilaç 
alımlarını izlemek amaçlı kullanılan ki Out TB  projesi,  Tanzanya’da annelerin cep telefonu ile sağlık 
merkezleri ile sürekli iletişimini sağlayan   WiredMothers Projesi, Meksika’da HIV/ AIDS tedavisinde  
ilaç ve randevu takibini sağlayan VidaNET Projesi örnek olarak verilebilir (Arslan ve Demir ,2017:22). 
Hollanda’da addison hastaları için kullanılan“BijinierNET” mSağlık uygulamalarına başka bir örnektir 
( Kılıç, 2017:215). 
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Türkiye’de Mobil Sağlık Uygulamalarına; En Yakın Eczane, eNabız, Merkezi Hekim Randevu 
Sistemi (MHRS), enVision mobil, Formda Kal Türkiye, İlaç Takip Sistemi (İTS), Aile Hekimim Kim 
uygulamaları örnektir (Ardahan ve Akdeniz 2018: 430). 

        Mobil sağlığın sağlayabileceği imkan ve fırsatlardan bazıları şöyle sıralanabilir;  

 Gerçek zamanlı bilgileri ve mesajları paylaşabilme 

 Hastanın sağlık durumunu gerçek zamanlı izleyebilme ve rapor edebilme. 

 Hastanın ve sağlık çalışanın iletişime geçebileceği video konferans özelliği sağlayabilme 

 Kullanıcıya egzersiz yapma veya ilaçlarını alma konusunda hatırlatmalar yapabilme ve motive 
edebilme (Güler ve Eby,  2015:46); 

 4.  Mobil Sağlık Uygulamalarının Yararları 

Teknolojiyi kullanan sağlık personelinin verimliliğini arttırır.  Hasta ve hasta yakınlarında 
memnuniyet düzeyi,  sağlık bilgi düzeylerini arttırır, maliyetlerde azalma ve gizliliği  sağlar (Patrick 
vd., 2008: 178). Ayrıca doğru tanı ve tedavi,  sağlıklı bireyler, etkin koruyucu sağlık uygulamaları, 
kronik hastalıkların takibinde kolaylık, sağlık sisteminde sürdürülebilirlik, hasta ve çalışanlar için 
zamandan tasarruf, hastane yatış ihtiyacında azalma mobil sağlığın avantajlarındandır  (Ardahan ve 
Akdeniz 2018: 430).     

5. Mobil Sağlık Uygulamalarının Dezavantajları 

Mobil sağlık uygulamaları ile hassas ve kişisel bilgilere erişilebildiği için gizlilik ve güvenlik 
konularında önlem almak, bilgilerin gizliliği ve bütünlüğünü sağlamak gerekmektedir. Teknoloji 
okuryazarlığı yeterli düzeyde olmayan bireyin mobil uygulamayı kullanamamasından dolayı sorun 
yaşanabilir. Mobil sağlık uygulamalarının düzenli kullanılması konusunda bilinç oluşturulmalıdır. Diyet 
ve egzersiz uygulamaları profesyonel destek alınmadan kullanıldığında; kronik hastalığı, fiziksel sorunu 
olan bireylerde başka sağlık sorunlarına neden olabilir. Sigorta şirketleri tarafından mobil sağlık 
uygulamaları ile elde veriler, kişilerin poliçelerinin kapsamını belirlemede etkili olmaktadır.  İnternet ve 
telefon bağımlılığının artmasına neden olabilir (Kopmaz ve Arslanoğlu, 2018:254). 

6. Sonuç 

Sağlık hizmetleri sunumunda devrim niteliğindeki bu mobil uygulamalar sağlığın korunması ve 
geliştirilmesinde,  hastalık durumunda,  kronik hastalıkların yönetiminde potansiyel bir araç olarak 
düşünülmelidir. Güvenlik ve mahremiyet konuları dikkate alınarak, iletişim altyapısı güçlendirilerek, 
yeni projelerle mobil sağlık uygulamaları güçlendirilmelidir. Bireylerin daha kaliteli bir yaşam 
sürmesinde, sağlık profesyonellerinin ve sağlık kurumlarının yükünü hafifleterek etkili olan mobil 
uygulamaların kullanımı konusunda farkındalık yaratılmalı, davranış değişiklikleri oluşturularak aktif 
kullanımı sağlanmalıdır 
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Farklı Kültürde Hastalara Bakım Veren Hemşirelerin Empatik Eğilimlerinin Kültürlerarası 
Duyarlılığa ve Merhamet Duygusuna Etkisi 

 

Ayşe ÇİÇEK KORKMAZ1 

Özet  

Bu araştırmanın amacı, farklı kültürde hastalara bakım veren hemşirelerin empati kurabilme 
becerilerinin kültürlerarası duyarlılığa ve merhamet duygusu üzerinde etkisinin belirlenmesidir. 
Araştırma, Temmuz-Aralık 2018 tarihleri Türkiye-Suriye sınır ilinde yer alan bir devlet hastanesinde 
görev yapan 81 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplamada Kişisel Bilgi Formu, Temel Empati 
Ölçeği, Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği, Merhamet ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi, Pearson 
Momentler Korelasyonu ve Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi kullanılarak yapılmıştır.Araştırma 
bulguları, temel empati puanlarının kültürlerarası duyarlılık ölçeğinin alt boyutlarından olan kültürel 
farklılıklara saygı duyma ve kültürlerarası etkileşime özen gösterme ile pozitif yönde anlamlı bir ilişkili 
olduğu saptanırken merhamet ölçeği ile anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Son olarak araştırma bulguları, 
hemşirelerin empati kurma becerisinin kültürlerarası duyarlılık düzeyini anlamlı düzeyde etkilediği ve 
merhamet düzeyini ise duygusal olarak olumsuz etkilediği bulunmuştur. Sonuç olarak hemşirelerin 
empati düzeyi arttıkça kültürlerarası duyarlılıklarının arttığı; merhamet düzeyini ise olumsuz düzeyde 
artırdığı saptanmıştır.  Bu sonuca göre; hemşirelerde artan empati beceri düzeylerinin kültüre duyarlı 
bakım vermede katkısı olduğunu fakat empati beceri düzeyi arttıkça merhamet duygusunu duygusal 
olarak olumsuz etkilediği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler:  Temel Empati Ölçeği, Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği, Merhamet ölçeği, 
kültürlerarası hemşirelik, hemşireler, Göçmen hasta, Suriyeli hasta  
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The Effect of Empathic Tendencies of Nurses Caring for Patients in Different Cultures on 
Intercultural Sensitivity and Sense of Compassion 

Abstract 

The aim of this study is to determine the effect of nurses' empathy skills on intercultural sensitivity 
and compassion in the care for patients in different cultures. Research in July-December 2018 are 
working in a state hospital located in the Turkey-Syria border provinces was made with 81 nurses. 
Personal Information Form, Basic Empathy Scale, Intercultural Sensitivity Scale, Compassion Scale 
were used to collect data.  Pearson Moments Correlation and Multiple Linear Regression Analysis were 
utilized for the data analysis. The findings of the study showed that the basic empathy scores were 
positively correlated with respect to cultural differences and attention to intercultural interaction, which 
is one of the sub-dimensions of the intercultural sensitivity scale, but no significant relationship was 
found with the compassion scale. Finally, it was found that nurses' empathy skills had a significant effect 
on intercultural sensitivity and affect level of compassion emotionally negatively. As a result, it was 
found that as the level of empathy increased, the intercultural sensitivity of the nurses increased and the 
level of compassion increased negatively. According to this conclusion, it is thought that increased 
empathy skill levels in nurses contribute to providing culture-sensitive care, but as empathy skill levels 
increase, it negatively affects compassion emotionally. 

Anahtar Kelimeler:  Basic Empathy Scale, Intercultural Sensitivity Scale, Compassion Scale, 
Transcultural Nursing, Nurses, Migrant Patient, Syrian Patient 
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1. Giriş 

Sağlık ve hastalık için dinamik bir faktör olarak kabul edilen kültür, sağlığı koruma ve hastalıkları 
tedavi etme yönünde uygulamaları içerir. Bu nedenle bireyin kültürel değerlerini ve inançlarını bilerek 
bakım hizmeti sunmak ve uygulamalar yapmak hemşirelik bakımının önemli bir parçasıdır (Bekâr, 
2004). Hemşirelik bakımının temelinde empati ve merhamet vardır, dolayısıyla hemşirelik dil, din, ırk, 
cinsiyet ve sosyo-ekonomik ayrımı gözetmeksizin hizmet vermeyi gerektirdiğinden farklı kültürde 
bireylere bakım vermek durumundadırlar. Böylelikle hemşire bakım hizmeti sunduğu hastanın 
gereksinimlerini belirlerken, bakımını planlarken kültürüne dikkat etmeli, kültürel farklılıklara değer 
vermeli, hastaların davranışlarındaki kültürel etkileri anlamalı, kültürel farklılığa sahip bireylere 
empatik yaklaşmalı ve merhamet göstermelidir (Ceyhan, 2015: 175).   

Türk toplumunda zaten var olan çok kültürlülük gerçeği, kültürel farklılıkları anlama ve kültürler 
arası ilişkiler konusunda mesleki eğitim verenleri de etraflıca düşünmeye yöneltmektedir.  Ayrıca 
ülkemizin son yıllarda Suriye iç savaşı nedeniyle Suriyeli sığınmacıların ülkemize gelmesi ve bu 
sığınmacıların aile, çocuk yetiştirme uygulamaları, sağlık ve hastalık rolleri ile ilgili belirli inançları da 
beraberlerinde getirdikleri gerçeği gelecekteki planlamalarımızda yer alması gereken önemli noktalar 
arasındadır. Hemşirelerin bu tür hastaların içinde bulundukları durumu anlayabilmeleri ve en önemlisi 
bulundukları koşullardan dolayı psikolojik ihtiyaçlarını algılayabilmeleri için onlarla empati kurmak 
önemli bir faktördür. Ayrıca farklı kültürel özelliklere sahip bu hastalarla birlikte yaşayabilme, 
çalışabilme beceri ve bilincine sahip olmanın önemi daha da çok ön plana çıkmaktadır. Kültürel yönden 
uygun olan bir hizmet hazırlığı, meslek elemanının bireysel olarak kültürel farklılıklar ve benzerlikler 
hakkında bilgi sahibi olmasını, empati ve merhamete duyarlı davranmasını da gerektirir. 

Hemşireler üzerine temel empatinin kültürlerarası duyarlılık ve merhamet duygusunu 
etkilemesine ilişkin herhangi bir çalışmaya rastlanılmamışken, alan yazında hemşirelik ve hemşirelik 
öğrencileri üzerinde empatinin kültürlerarası duyarlılık ya da empatinin merhamet duygusu arasındaki 
ilişkiyi araştıran çalışmalar bulunmaktadır (Chen ve Sterosta, 2000; Banos, 2006; Üstün, 2011; Çetişli 
ve ark., 2016; Güleç ve ark., 2017: 146; Ünal ve Kant, 2017: 198; Arlı, 2018). Bu bağlamda, hemşirelerin 
empati kurabilme becerilerinin kültürlerarası duyarlılığa ve merhamet duygusu üzerinde nasıl bir etki 
oluşturduğunun incelenmesi önemli bir konu olarak görülmekte ve bu konuyla ilgili bundan sonraki 
araştırmalara öncülük etmesi ve ışık tutması beklenmektedir. 

Araştırmanın Sorusu:  

Farklı kültürde hastalara bakım veren hemşrielerin empati kurabilme becerilerinin kültürlerarası 
duyarlılığa ve merhamet duygusu üzerinde etkisi var mıdır?  sorusuna cevap aranmaktadır. 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Modeli 

Bu araştırma, farklı kültürde hastalara bakım veren hemşirelerin empati kurabilme becerilerinin 
kültürlerarası duyarlılığa ve merhamet duygusu üzerinde etkisini ortaya koymayı amaçlayan ilişkisel 
tarama modeline dayalı betimsel bir araştırmadır. 

2.2. Evren ve Örneklem  

Araştırmanın evrenini, Türkiye-Suriye sınır ilinde bulunan bir devlet hastanesinde görev yapan 
toplam 190 hemşire oluştururken; örneklemini ise hastanede en az altı ay süreli ve üzerinde görev yapan, 
yatan hasta birimlerinde çalışan ve Suriyeli hastalara bakım veren hemşireler oluşturmaktadır. Verilerin 
toplandığı tarihler arasında hastanede çalışan, izinli veya raporlu olmayan, araştırmaya katılmayı kabul 
eden, Suriyeli asıllı hastalara bakım hizmeti sunan 121 hemşire katılmış, eksik doldurulan 40 form 
çıkartılarak 81 form üzerinde istatistiksel işlemler yapılmıştır. 
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2.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veriler “Kişisel Bilgi Formu, Temel Empati Ölçeği, Kültürlerarası Duyarlılık” ve 
Merhamet Ölçeği” aracılığı ile toplanmıştır.  

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacı tarafından hazırlanan hemşirelerin yaş, cinsiyet, medeni durum, 
çalıştığı birim, çalışma şekli, mesleki deneyim, kurumda çalışma yılı, meslekten ve çalışılan birimden 
memnun olma, farklı kültürdeki hastaları anlamada kendini yeterli hissetme, kendini farklı kültürdeki 
hastaların yerine koyma, empati ile ilgili eğitim alma gibi sorulardan oluşturmaktadır. 

Temel Empati Ölçeği [TEÖ]:  Jolliffe  ve  Farrington  (2006)   tarafından  geliştirilen,  Topçu  ve  
ark.  tarafından  geçerlilik   ve  güvenirlik  çalışması  (2010)  yapılan  ölçeğin  Cronbach   alfa  katsayısı  
.76 – .80  aralığında  ve  yeterli  bulunmuştur.   Psikometrik özellikleri de yeterli olan ölçeğin empati 
düzeyini belirlemek için Türkiye’de kullanılabilecek bir ölçek olduğu saptanmıştır. Ölçeğin 9 maddesi 
bilişsel empatiyi ve 11 maddesi duygusal empatiyi ölçen, 20 maddelik, beşli likert tipi bir ölçektir. 
Bilişsel empati alt boyutu için ölçekten alınabilecek en düşük puan 9, en yüksek puan 45’tir. Duygusal 
empati alt boyutu için ise ölçekten alınabilecek en düşük puan 11, en yüksek puan 55’tir. Puanın yüksek 
olması, empatik eğilimin yüksek olduğunu; düşük olması empatik eğilimin düşük olduğunu 
göstermektedir. TEÖ’de yer alan ve olumsuzluk belirten sekiz madde (1,6, 7, 8, 13, 18, 19, 20) ters 
yönde puanlanmaktadır. Ölçekten alınacak yüksek puanlar empati düzeyinin yüksek olduğunu, düşük 
puanlar ise empati düzeyinin düşük olduğunu göstermektedir (Jolliffe ve Farrington, 2006; Topçu, 
Baker ve Aydın, 2010).  

Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği [KDÖ]: Chen ve Starosta (2000) tarafından geliştirilen ve Üstün 
(2011) tarafından da Türkçe geçerlik ve güvenilirliği yapılan “Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği” 
kullanılmıştır. Ölçek 23 maddeden ve beş alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek, “kültürlerarası etkileşime 
katılım” alt boyutu; 1.,11.,13.,21.,22. ve 23. maddeleri kapsayan 6 madde, “kültürel farklılıklara saygı 
duyma” alt boyutu 2.,7.,8.,16.,18. ve 20. maddeleri kapsayan 6 madde, “kültürlerarası etkileşimde 
özgüven” alt boyutu 3.,4.,5.,6. ve 10. maddeleri kapsayan 5 madde, “kültürlerarası etkileşimden 
hoşlanma” alt boyutu 9.,12.,15. maddeleri kapsayan 3 madde, “kültürlerarası etkileşime özen gösterme” 
alt boyutu ise 14.,17. ve 19. maddeleri kapsayan 3 maddeden oluşmaktadır. Bu ölçeğe ilişkin ifadelere 
katılım durumları “Hiç Katılmıyorum=1” ve “Tamamen Katılıyorum=5” aralığında, 5’li Likert 
düzeyinde puanlandırılmaktadır. Ölçekte yer alan 2, 4, 7, 9, 12, 15, 18, 20 ve 22. maddeler ise ters 
puanlanmaktadır (Chen ve Starosta, 2000; Bulduk ve ark., 2011). 

Merhamet Ölçeği [MÖ]: Pommier  (2010)  tarafından geliştirilen,  Akdeniz ve Deniz  (2016)  
tarafından Türkçe geçerlik  ve  güvenirliği  yapılan  "Merhamet Ölçeği"  24  maddeden  olu makta  olup,  
5'li  likert(1=Hiçbir Zaman, 2=Nadiren, 3=Ara Sıra, 4=SıkSık,  5=  Her  Zaman)  tipindedir.  Ölçek 
sevecenlik (6,8,16,24),  umursamazlık  (2,12,14,18),  paylaşımların bilincinde olma  (11,15,17,20),  
bağlantısızlık (3,5,10,22),  bilinçli farkındalık  (4,9,13,21)  ve ilişki kesme  (1,7,19,23)  olmak üzere altı 
alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin umursamazlık, bağlantısızlık ve ilişki kesme alt boyutları ters 
çevrilerek hesaplanır.  Bu hesap sonrasında toplam puan ortalaması alınır (Pommier, 2011; Akdeniz ve 
Deniz, 2016). Ölçekten alınan toplam puan arttıkça merhamet düzeyi de artmaktadır.  

2.4. Verilerin Toplanması 

Veriler Temmuz- Aralık 2018 tarihleri arasında, araştırmanın yapılacağı hastanede çalışan 
hemşirelere araştırmacı tarafından birimlere gidilerek dağıtılıp, bir gün sonra geri alınarak toplanmıştır.   

2.5. Araştırmanın Etik Yönü 

Araştırmayı yapmak için, Gaziantep Üniversitesi Klinik Araştırmalar Kurulu etik kurul izni 
(Karar no.2018/266) ve araştırmanın yapıldığı hastaneden ise kurum izni alınmıştır. Ölçeğin araştırmada 
kullanılması için geçerlilik-güvenirlik çalışmalarını yapan kişilerden yazılı izinler alınmıştır. Ayrıca, 
veriler toplanmadan önce, araştırmaya katılmayı kabul eden hemşirelere araştırmanın amacı ve 
yapmaları gerekenler anlatılmış ve bilgilendirilmiş onam koşulu bir etik ilke olarak yerine getirilmiştir. 
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Yanıtların gönüllü olarak verilmesi gerekliliğinden araştırma kapsamına alınacak olan hemşirelerin 
istekli olmalarına dikkat edilerek çalışmaya katılıp katılmama konusunda özgür oldukları açıklanmıştır. 

2.6. Verilerin Değerlendirilmesi 

Bu araştırmada, hemşirelerin temel empati düzeyini etkileyen değişlenleri incelemek amacıyla 
çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Temel empati düzeyi araştırmanın bağımlı değişkeni olup; 
kültürlerarası duyarlılık ve merhamet düzeyi ise bağımsız değişkenlerdir.  Verilerin analizi SPSS 
istatistik paket programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Analizlerde aritmetik ortalama, Pearson 
Momentler Korelasyonu ve Çoklu Doğrusal Regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. 

2.7. Araştırmanın Sınırlılıkları 

 Araştırmanın sınırlılığı,  bir devlet üniversitesinde çalışan hemşireler ile yürütülmüş olup sadece 
bu örneklemi temsil etmesidir. Araştırmanın yapıldığı tarihte birimlerin Türk ve Suriyeli hasta birimi 
olarak ayrılmış olması nedeniyle hemşirelerin çoğunun Suriye asıllı hastalara tedavi ve bakım hizmeti 
sunamaması, sunan hemşirelerin ise doğum izni, yıllık izin gibi nedenlerle ulaşılamaması bu 
araştırmanın sınırlılıkları arasındadır. Ayrıca örneklem sayısının az olması da bir sınırlılıktır.   

3. Bulgular  

Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalamasının 28.61±7.87 (minimum:21, maximum:52), 
%76.5’inin kadın ve %50.6’sının evli olduğu belirlendi. Çalışmadaki hemşirelerin %33.3’ünün 
çocuğunun olmadığı, %87.7’sinin kurumda çalışma süresinin ≤5 yıl olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin 
%45.7’sinin haftada 45 saatten fazla, %71.6’sının vardiyalı çalıştığı, % 51.9’unun meslekten memnun 
olduğu, %66,7’sinin ise çalıştığı klinikten memnun olduğu tespit edildi. Hemşirelerin %53.1’inin empati 
ile ilgili eğitim almadıkları belirlenmiş olup %35.8’inin farklı kültürdeki hastaları anlamada kendilerini 
nadiren yeterli hissettikleri, %64.2’sinin ise bakım verme sürecinde kendilerini bazen farklı kültürdeki 
hastaların yerine koydukları bulunmuştur  (Tablo 1).  

Tablo1. Hemşirelerin Sosyo-Demografik ve Çalışma Yaşamına ilişkin Özelliklerine Göre 
Dağılımı (n=81) 

Demografik Özellik  Kategori Sayı (n) Yüzde (%) 

Yaş Ortalama: 28.61±7.87 (Aralık 21-52) 
Yaş Grubu 21-31 yaş arası 62 76.5 

32-42 yaş arası 13 16.0 
43-53 yaş arası 6 07.4 

Cinsiyet Kadın 62 76.5 
Erkek 19 23.5 

Medeni Durum Evli 41 50.6 
Bekâr 40 49.4 

Çalıştığı Birim Dâhiliye Servisi 34 42 
Cerrahi Servisi 18 22.2 
Yoğun Bakım 14 17.3 
Kadın Doğum Servisi 
Doğum Salonu 

15 18.3 

Meslekte Çalışma Süresi (yıl) 
Ortalama: 6.13±6.09 (Aralık 1-34) 

Bulunduğu Birimde Çalışma Süresi (yıl) 
Ortalama: 3,67±5.05 (Aralık 1-17) 

Haftalık Çalışma Süresi 40 saatten az 8 09.9 
40-45 saat 36 44.4 
45 saatten fazla 37 45.7 

Çalışma Şekli Sürekli gündüz 20 24.7 
Sürekli gece 3 03.7 
Vardiyalı 58 71.16 

Meslekten Memnun Olma Evet 42 51.9 
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Hayır 11 13.6 
Kısmen 28 34.6 

Çalışılan Birimden Memnun Olma Evet 54 66.7 
Hayır 10 12.3 
Kısmen 17 21 

Farklı Kültürdeki Hastaları Anlamada 
Kendini Yeterli Hissetme 

Genellikle her zaman 4 04.9 
Çoğunlukla  10 12.3 
Bazen 38 46.9 
Nadiren 29 35.8 

Kendini Farklı Kültürdeki 
Hastaların Yerine Koyma 

Hiçbir zaman 6 07.4 
Bazen 52 64.2 
Çoğu zaman 23 28.4 

Empati İle İlgili Eğitim Evet 38 46.9 
Hayır 43 53.1 

Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin TEÖ, KDÖ ve MÖ’den aldıkları puanlara ilişkin en 
küçük- en büyük, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. TEÖ, KDÖ ve MÖ’ye İlişkin En Küçük-En Büyük, Aritmatik Ortalama Ve 
Standart Sapma Değerlerinin Dağılımı 

 n Min-Max X̄ ss 

Temel Empati  20-100 30.35 4.85 

Bilişsel Empati 81 9-45 59.52 7.03 
Duyuşsal Empati  11-55 29.17 3.74 

Kültürlerarası  Duyarlılık 81    

Kültürlerarası Etkileşime Katılım 
Kültürel Farklılıklara Saygı Duyma 
Kültürlerarası Etkileşime Özen Gösterme 
Kültürlerarası Etkileşimden Hoşlanma 
Kültürlerarası Etkileşimde Özgüven 

 

12-27 
11-24 
6-15 
3-12 
8-23 
 

20.07 
17.37 
10.15 
7.10 

15.98 
 

2,81 
2.20 
2.00 
2.40 
2.90 

 

Merhamet Duygusu 
Sevecenlik 
Umursamazlık 
Paylaşımların Bilincinde Olma  
Bağlantısızlık 
Ilişki Kesme   
Bilinçli Farkındalık   

 
81 

 
4-20 
4-17 
4-20 
4-20 
4-16 
4-20 

 

 
15.20 
9.05 

14.42 
8.85 
8.59 

14.74 
 

 
3.86 
3.29 
3.65 
3.39 
3.24 
3.63 

 

n: Sayı, Min: En Küçük Değer, Max: En Büyük Değer, X̄: Aritmetik Ortalama, ss: Standart Sapma 

Tablo 2 incelendiğinde, temel empati ölçeğinden alınan en küçük puanın 20, en büyük puanın 100 
olduğu görülmektedir. Bu puanların aritmetik ortalaması 30.35 iken standart sapması 4.85 olduğu 
görülmektedir. Kültürlerarası duyarlılık ölçeğinin alt ölçek puanlarının betimsel istatistik bulguları 
incelendiğinde, kültürlerarası etkileşime katılım alt ölçek puanının en küçük ve en büyük değerleri 12 
ve 27, aritmetik ortalaması 20.27, standart sapması 2.81; kültürel farklılıklara saygı duyma alt ölçek 
puanının en küçük ve en büyük değerleri 11 ve 24, aritmetik ortalaması 17.37, standart sapması 2.20; 
kültürlerarası etkileşime özen gösterme alt ölçek puanının en küçük ve en büyük değerleri 6 ve 15, 
aritmetik ortalaması 10.15, standart sapması 2.00; kültürlerarası etkileşimden hoşlanma alt ölçek 
puanının en küçük ve en büyük değerleri 3 ve 12, aritmetik ortalaması 7.10, standart sapması 2.40; 
kültürlerarası etkileşimde özgüven alt ölçek puanının en küçük ve en büyük değerleri 8 ve 23, aritmetik 
ortalaması 15.98, standart sapması 2.90 olduğu görülmüştür. Son olarak merhamet ölçeğinin altı alt 
boyutu vardır. Tüm alt boyutlarının en küçük değeri 4 olarak bulunurken en büyük değerleri 16,17 ve 
20 olduğu bulunmuştur. Alt ölçek puanlarından sevecenlik alt puanının aritmetik ortalaması 15.20 ve 
standart sapması 3.86; umursamazlık  alt ölçek puanının aritmetik ortalaması 9.05 ve standart sapması 
3.29; paylaşımların bilincinde olma alt ölçek puanının aritmetik ortalaması 14.42 ve standart sapması 
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3.65; bağlantısızlık alt ölçek puanının aritmetik ortalaması 8.85 ve standart sapması 3.39; ilişki kesme 
alt puanının aritmetik ortalaması 8.59 ve standart sapması 3.24 ve bilinçli farkındalı  alt ölçek puanının 
aritmetik ortalaması 14.74 ve standart sapması 3.63 olarak bulunmuştur. Tablo da görüldüğü üzere 
hemşireler bütün ölçeklerden ortalamanın üstünde puan almışlardır.  

Araştırmada Temel Empati’nin Kültürlerarası Duyarlılık ve Merhamet Duygusu arasındaki 
ilişkisinin değerlendirilmesinde yönelik yapılan Pearson Momentler Korelasyon analizi sonuçları Tablo 
2’de verilmiştir.  

Tablo 3. Temel Empati’nin, Kültürlerarası Duyarlılık ve Merhamet Duygusu Arasındaki 
İlişki  

  Temel Empati 

Kültürel Duyarlılık Alt Boyutlar  
 

 Kültürlerarası Etkileşime Katılım 
Kültürel Farklılıklara Saygı Duyma 
Kültürlerarası Etkileşime Özen Gösterme 
Kültürlerarası Etkileşimden Hoşlanma 
Kültürlerarası Etkileşimde Özgüven 

.061 
.32** 
.25* 
-.13 
.14 

Merhamet   

 Sevecenlik 
Umursamazlık 
Paylaşımların Bilincinde Olma  
Bağlantısızlık 
Ilişki Kesme   
Bilinçli Farkındalık   

-.00 
.12 
.04 
-.15 
-.07 
.04 

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

Tablo 3’de görüldüğü gibi, hemşirelerin temel empati puanlarının kültürel duyarlılık ölçeğinin alt 
ölçek puanları ile olan ilişkisi incelendiğinde, kültürel farklılıklara saygı duyma (r=.32; p < .01) ve 
kültürlerarası etkileşime özen gösterme (r=.25; p < .05) ile pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde ilişki vardır. Hemşirelerin temel empati ölçek puanları ile merhamet duygusu ölçeğinin alt 
ölçek puanları ile olan ilişkisine bakıldığında, anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.  

Araştırmada Temel Empati Kültürlerarası Duyarlılık alt ölçek puanları ile Merhamet Duygusu 
alt ölçek puanlarını anlamlı düzeyde etkilemekte midir? şeklinde ifade edilen soruya cevap aranmış ve 
Çoklu Regresyon analizinden elde edilen bulgular Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4.Temel Empati Kültürlerarası Duyarlılık ile Merhamet Duygunu Etkilemesine 
İlişkin Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları  

Değişken B ss β t p 

Sabit     .00 
Kültürlerarası Etkileşime Katılım -.90 .09 -.12 -.96 .34 
Kültürel Farklılıklara Saygı Duyma .17 .11 .19 1.58 .11 
Kültürlerarası Etkileşime Özen Gösterme .03 .06 .07 .55 .58 
Kültürlerarası Etkileşimden Hoşlanma .12 .05 .27 2.06 .04 
Kültürlerarası Etkileşimde Özgüven .17 .08 .28 2.17 .03 
Sevecenlik 

-.09 .06 -.26 -1.44 .15 
Umursamazlık 

.19 .07 .44 2.72 .00 
Paylaşımların Bilincinde Olma  .12 0.75 .31 1.16 .11 
Bağlantısızlık -.05 .29 -.12 -.67 .50 
Ilişki Kesme   -.15 .09 -.34 -1.63 .10 

Bilinçli Farkındalık   .02 .07 .05 .27 .78 

Tablo 4’de görüldüğü üzere, regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçlarına göre 
kültürlerarası etkileşimden hoşlanma (t=2.06; p < .05), kültürlerarası ekileşimden özgüven (t=2.17; p 
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< .05) alt ölçek puanlarını etkilemesine ilişkin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde iken kültürlerarası 
etkileşime özen gösterme, kültürel farklılıklara saygı duyma ve kültürlerarası etkileşime katılım alt 
boyut ölçek puanlarını etkilemesine ilişkin katkısı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde (p > .05) 
bulunmamıştır. Temel empatinin  merhamet duygusu ölçeğinin alt ölçek puanı olan umursamazlık alt 
puanını  (t=2.72; p < .001) etkilemesine ilişkin katkısı istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı 
bulunmuştur.  

4. Tartışma 

Bu çalışmanın yapıldığı yer, Türkiye-Suriye sınırı bölgesinde olması ve Suriye iç savaşı nedeniyle 
Türkiye’ye gelen Suriyeli sığınmacılara sağlık hizmeti sunulması nedeniyle bulunduğu konum itibariyle 
kritik bir noktadır. Bu bölgede yapılan araştırmalarda, sınır illerdeki hastanelerde görev yapan sağlık 
çalışanlarının çoğunluğunun Suriyeli sığınmacılara bakım verirken dil ve kültürel farklılığı nedeniyle 
sorun yaşadıkları saptanmıştır (Buz, 2002; Çiçek Korkmaz, 2014; Erdoğan, 2014; Kamer Vakfı ve 
Hasna Inc. ,2014; Türk Tabipler Birliği, 2014; Zencir ve Davas, 2014; Orhan ve Gündoğar, 2015; Savaş 
ve ark., 2015; Demir ve ark., 2016; Akkoç ve ark., 2017; Çiçek Korkmaz, 2017). Suriyeli sığınmacıların 
sağlık ve hemşirelik hizmetlerine etkisinin araştırıldığı Çiçek Korkmaz (2017: 224)’ın çalışmasında, 
Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye gelen çok sayıda sığınmacının, savaşta yaralananların yoğun 
bakım gereksinimi ve artan sığınmacı hareketliliğinin sağlık ve hemşirelik hizmetleri sunumuna yönelik 
önemli sorunların yaşanmasına neden olduğu, ayrıca sığınmacılara sağlık hizmeti sunan hastanelerde 
görevli hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının hem savaşın hem de zorunlu göç olgusunun olumsuz 
etkisinde kaldıkları bulunmuştur. Yine aynı çalışmada hemşirelerin bu süreçte özverili çalışmanın, 
sürekli duygudaşlık kurmanın ve bu yaralılara uzun sure bakım vermenin hemşirelerde duygusal 
tükenmeye neden olduğu ve merhamet yorgunluğu yaşadıkları belirtilmiştir. Literetür doğrultusunda, 
bu çalışmada yıllar içerisinde yaşanan duygudaşlık düzeyinin arttıkça duygusal olarak merhamet 
ölçeğinin alt boyutu olan umursamazlığı etkilediği ve bunun da istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
saptanmıştır. Çünkü bu tür hastalara uzun süre ilgilenen ve bakım veren hemşirelerde aşırı empati 
duygusunun gelişmesine ve yıllar geçtikçe artarak yaşanan merhametin olumsuz etkilerinden biri olan 
umursamazlık duygusunu yaşattığı sonucuna ulaştırmaktadır.   

Bu çalışmada bir diğer önemli bulgu ise hemşirelerin duygudaşlık düzeyinin kültürlerarası 
farklılığı anlamlı düzeyde etkilemesidir. Literatürde araştırmayı destekleyen çalışmalar bulunmaktadır 
(Chen ve Sterosta, 2000; Banos, 2006; Üstün, 2011; Çetişli ve ark., 2016; Güleç ve ark., 2017: 146; 
Ünal ve Kant, 2017: 198)  Bu konuda Chen ve Sterosta (2000)  empatinin kültürlerarası duyarlılığın 
merkezi unsurlarından biri olarak tanımlamıştır. Nitelikli hemşirelik bakımı, bireyin kültürünü bir bütün 
olarak ele almayı, anlayışlı, şefkatli ve empati yapabilmeyi içerdiğinden hemşirenin empati 
yapabilmesinin ve kültürlerarası farklılığa duyarlı olmasının bulunduğu bölge ve farklı kültürden 
hastalara bakım verme ile ilişkisi olmadığı, sadece empatik beceriye ve kültürel duyarlılığa daha yatkın 
olabilmektedir. Bu bulgular doğrultusunda hemşirelik mesleğinin doğası gereği hemşirenin her türlü 
koşulda empati yapma derecesine ve kültürlerarası duyarlılığa sahip olabileceği söylenebilir.   

5. Sonuç 

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, hemşirelerin empati düzeyi arttıkça kültürlerarası 
duyarlılıklarının arttığı; merhamet düzeyini ise olumsuz düzeyde artırdığı saptanmıştır.  Bu sonuca göre; 
hemşirelerde artan empati beceri düzeylerinin kültüre duyarlı bakım vermede katkısı olduğunu fakat 
empati beceri düzeyi arttıkça merhamet duygusunu duygusal olarak olumsuz etkilediği 
düşünülmektedir. Hemşirelik alanında empati, kültürlerarası duyarlılık ve merhamet boyutlarına ilişkin, 
daha farklı ve daha geniş örneklem çerçevesinde, daha kapsamlı çalışmaların ele alınması 
gerekmektedir.  

Profesyonelliğin ayrılmaz bir parçası olan kültürlerarası hemşirelikte, farklı kültürde bir hastaya 
daha iyi hasta bakımı sağlayan kültürlerarası duyarlık, empati ve merhametli olma konusunda 
hemşirelere bilgi vermek, hemşirelerin bu eğilimlerini tespit etmek, bu becerileri geliştirmek önemlidir. 
Ancak merhamet düzetine dikkat edilmelidir.  
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İnternet Çağında İletişim Güvenliği ve Toplum 

 

Hüseyin Koçak1 

Özet 

20. yüzyılın ilk devresinde televizyon ve radyonun bulunması ile kitlesel iletişim sağlanmaya 
başlamıştır. Bununla birlikte, çok türlü sayıda iletişim ve bilgi teknolojilerinin günümüzde hızla artan 
bir şekilde kullanılır bir hale gelmesi iktisadi ve sosyal hayatta karşılaşılan pek fazla işlemleri 
kolaylaştırdığı ölçüde, bilgi güvenliğine karşı bu tür boyutlarda tehdit ve riskleri beraberinde getirmiştir. 
Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de bilgisayar ve mobil iletişim teknoloji cihazlarının her geçen 
gün artan bir şekilde kullanılır hale gelmesiyle bu teknoloji ve sistemlerin kullanılan kişilerinde, büyük 
bir çoğunlukla bilgi güvenliğine karşı oluşabilecek tehdit ve risklerin farkında olmadığı 
gözlemlenmektedir. Devletlerin toplumların ve kişilerin öncelikli ve asıl hedefi; kendine karşı 
oluşabilecek tehlikelere karşı önlemler almak, kendini korumak, var olmak, varlığını sürdürebilmek, 
kısacası güvenliğini sağlamaktır. Bu saygınlıkla güvenlik, insanoğlunun hiçbir surette vazgeçemeyeceği 
bir ihtiyaçtır. Bu bildiri, literatür taraması yöntemiyle haberleşme güvenliğinin bireyler ve toplumlar 
açısından önemini odaklanmaktadır 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, İletişim Güvenliği, Toplum. 

JEL Kodları: O, Y, Z. 

 

Communication Security and Society in the Internet Age 

Abstract 

In the first half of the 20th century, mass communication began to be created by the invention of 
radio and television. However, the increasing use of a wide range of information and communication 
technologies today has brought risks and threats in various dimensions to the extent of information 
security that facilitates many processes in economic and social life. It is observed that, as in the whole 
world, computer and mobile communication technology and devices are becoming increasingly used in 
our country, it is observed that those who use these technologies and systems are not aware of the risks 
and threats that may be against information security. The primary and common goal of individuals, 
societies and states; to be self-preserved, to take measures against the hazards that may arise, to be able 
to sustain its existence; in short, to ensure safety. In this respect, security is a necessity that human beings 
can not give up in any way. This paper focuses on the importance of communication security in terms 
of individuals and societies by using literature method. 

Keywords: Social Media, Communication Security, Society. 

JEL Cods: O, Y, Z. 

1.Giriş 

İnternet ve iletişim teknolojilerinde hızla meydana gelen gelişmeler birçok alanda yeni yaşam 
şekilleri ortaya koymuştur. Özellikle internet kullanımının yaygınlaşması bireysel ve toplumsal hayatta 
meydana gelen değişimleri sadece olumlu olarak gözlenmemekle bununla birlikte olumsuz birçok etkiyi 
de içerisinde barındırmaktadır. 

Dünyayı neredeyse globalleştiren Genel Ağ “şehir, yaşam, emniyet” vb. birçok unsurdaki 
ilişkileri farklı durumlara getirmiştir. Genel ağ ile haberleşme unsurlarında çoğu zaman süratle sosyal 
hayatı kapsayan yenilişimler, o yenilişimler donanımlı topluluklarda pozitif olaylara sebep verirken, 
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donanımsız topluluklarda negatif sonuçlara yer açmaktadır. Zira kendiliğinden ilim ile teknolojik 
faktörler uygun, vaktinde ve dürüst bireyler aracılığıyla yararlanıldığında fayda gösterebilir.  

İnternet aileden, iş ilişkilerine, arkadaşlık ilişkilerine kadar bir sıra sosyal yapıyı özellikle büyük 
kentlerde şimdiden değiştirmiş gibi görünmektedir. Asıl sorulması gereken soru şu: İnternetin neden 
olacağı bu değişim sonuçta insanlığın refah ve mutluluğuna katkıda mı bulunacak, yoksa insanları daha 
da mutsuz mu kılacak? Bugün dünyadaki sosyal bilimciler bu konuda farklı düşünceler ileri 
sürmektedirler. Pierre Levy, Marshall McLuhan gibi yazarlar internetin dünya üzerinde demokrasiyi bir 
kurum olarak geliştireceğini ve sosyal refahı artıracağını ileri sürerken, Alain Finkielkraut, Paul Virilio 
gibi felsefeciler ise interneti demokrasi ve özgürlükler için açık bir tehdit, hatta insanlığın felaketine 
sebep olabilecek bir faktör olarak görürler (Tarcan, 2005: 3). 

Bilginin gizlenmesi, depolanması genelleşmesi aşamalarında oluşan emniyet açıklarının 
toplumsal alanda etkileri de olmaktadır. Ülkemizde bilgisayar ve mobil iletişim teknoloji cihazlarının 
her zaman yükselen bir şekilde kullanılır hale gelmesiyle, bu teknoloji ve sistemleri kullanan 
şahıslarında, büyük bir çoğunlukla iletişim emniyetine karşı oluşabilecek tehdit ve risklerin boyutunda 
olmadığı görülmektedir. 

2. Kavramsal Çerçeve ve Tarihçe 

Endüstri topluluğundan bilgi topluluğuna aşılma ile toplulukların esas varyasyon etkinliği insan 
ile bilgidir. İnsan ile bilgi özünü belirgin yapmak ve şahsını sağlamlaştıracağı için genel ağın çıkışıyla 
yayılma politikası kabullenmeye başlamıştır. İnternet, bilgisayar ile iletişim veri topluluğunun 
vazgeçilmez etkenidir. Genel ağ vasıtasıyla seri, basit biçimde bulunan veriler için ilk önce haberleşme 
şebekesinin olması zorunludur. İnternet ile bilgisayar üzerinden veri gidişi ve birikim sağlanmıştır. 
Bilgisayar ve haberleşme şebekesi sayesinde veri hızlıca yayılmıştır. Veriye ulaşmakta daha kolay 
olagelmiştir (Erkan, 1998: 97). 

İnternet, soğuk savaş döneminde askeri ihtiyaçlardan doğan bir sonuç olmuştur. SSCB (Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği)Sputnik peykini uzaya yollamasından hemen sonra, Amerika iktidarı 
ciddi şekilde saldırıya karşı arayış içinde olmuştur. İnternet bu olası saldırıya karşı mevcut iletişim 
araçlarına alternatif, saldırıdan etkilenmeyerek çok fazla bilgisayarın zarar gördüğü bir ortamda, 
haberleşmeyi sağlamak amacıyla tasarlanmış bir sistemdir (Subaşı, 2001:105-112). 

“Genel ağ, ülkeler genelinde olan pek çok PC (Bilgisayar) düzenini IP (Internet Protocol)TCP 
(Transmission Control Protocol) anlaşma tutanağı ile birbirini tamamlayan zaman geçtikçe gelişen 
haberleşme şebekesidir”(Keskin ve Ertuğrul, 2012: 80). 1969 yıllında Amerika Savunma Bakanlığı’nın 
da desteğiyle ARPANET adıyla ilk bilgisayar ağı kurulmuştur. Daha sonra geliştirilerek internet adını 
alan, bilgisayar ağı 1990’lardan itibaren geniş bir kullanım alanına yayılmıştır(Castells, 2005: 59-69). 
Bu nedenle Amerika’nın birçok üniversitesinde 1969 senesinden sonra bilgisayarla ilk haberleşme 
sağlanmıştır. E-mail 1972 senesinde kullanılmaya başlanmıştır. Genel ağ kullanımı 1983 senesinde 
ARPANET düzeni ile yayılmıştır. Amerika savunma bakanlığı “Askeri Ağ” adlı kendi genel ağını 1984 
yılından sonra kullanmaya başlamıştır. Genel ağ hem Amerika’da hem de diğer ülkelerde 1986 yılından 
sonra yayılmaya başlamıştır. Genel ağın yayılmasıyla oluşan haberleşme unsurlarında kat edilen 
aşamalar veri emniyeti sorununu ortaya çıkışını kolaylaştırmıştır. İnternet’in kullanımının yayılması ile 
yaşanan iletişim alanındaki ilerlemeler bilgi güvenliği sorununu ortaya çıkışını kolaylaştırmıştır 
(Tarihinizinde, 2010). 

İlk ARPANET programı PC (bilgisayarın) olduğu yer, Los Angeles’teki Kaliforniya Üniversitesi, 
Santa Barbara’daki Kaliforniya Üniversitesi, Utah Üniversitesi son olarak Standford Araştırma 
Sanayii’dir. 50 üniversite tetkik kurum 1972 senesinde (hepsi askeri teknoloji projeleriyle) ilişkiliydi 
(Kılınçaslan&Souici, 2005: 97-106). 

Günümüzün vazgeçilmez faktörü kablosuz iletişim ile internet, ulaşım, sıhhat, tecim vb. birçok 
unsuru etkilemiştir. Unsurlardaki seri gelişme ve teceddüt, birçok toplulukta, teknolojik unsurun 
topluluğun medeni bakışı, haysiyetiyle birleşmesi süresince sıkıntıları da getirir (Kuzu vd. 2008: 206). 
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Haberleşme, pek çok düzenin terminolojisi zarfında olan büyük etken gözüktüğü için kavramı da 
oldukça zengindir. Haberleşme zamanının kişinin ilgili gözüktüğü topluluktan, topluluğu yöneten 
uluslararası kuruluşlardan etkilenmiştir. Diğer taraftan haberleşme zamanı kişinin sosyal yaşamında 
olup beraberinde öne çıkıp, sosyal bağları yönlendirmelidir  (Önür, 2001:1). 

Haberleşme teknolojileri ortamında olan bilgi aktarma ağı, teleteks, film, televizyon, uydu ve 
slayta benzer teknolojilerin PC(bilgisayar) bilhassa genel ağ hattıyla birleştirilerek kullanıma 
açılmasıyla enformatik teknolojilerinin globalleşmesine sebep olmuştur (Avcıoğlu, 2011: 21-22). 

3. Güvenlik ve İletişim Emniyeti 

Günümüzde veri topluluğu, farklı ifadeyle internet ve veri devri ile isimlendirme olabilir. Veri 
topluluğunun ana dinamiklerini oluşturan bilgi ve insan faktörlerinin teknoloji ve kitle iletişim 
araçlarının yayılması sebebiyle veri emniyeti hususu meydana çıkmıştır. Zira veri; güvenliliğinin olması 
gereken, fiziksel alanda kayda geçmiş, düzenli bir duruma getirilen, saklanılabilen hiçbir haberleşme 
aracı aracılığıyla diğer bireylere aktarılan özelliğe sahiptir (Dura ve Atik, 2001:114). Bu sebeple verinin 
yayılması gibi emniyeti de olmalıdır. Hülasa veri emniyeti faktörü, verinin saklanabilme sırasında 
olumsuz olabilecek şeylere karşı korumalı programlara sahiptir (Önel ve Dinçkan, 2007:6). 

Her iletişim aracı gibi internet de kaba kullanarak halk uyumu ve ana pay ile özgürlükler 
kısıtlanabilir. Bunun için, yaptırım yasaları teknolojik gelişimler hakkında gereksinimlere yanıt 
verebilmek açısından çözüm yolu kabul edilerek pay ile özgürlüklerin kaba kullanımından birtakım hata 
saymıştır(Wall&David: 2001:120-121). 

Kişisel bilgi güvenliği bahsedildiğinde ilk olarak akla gelen Bilgisayar güvenliğidir. PC 
(Bilgisayar)emniyetinin gözdağı verilmesinde umumi olarak kaba düşünceli mahlûklar baştadır. 
Saldırganlar ile korsanlar, PC (bilgisayar) emniyet düzenini geçebilmek amacı ile pek çok taktik 
geliştirilmiştir. Bundan dolayı taarruz cinsinin olumlu biçimde araştırılması, veri emniyetini açısından 
değerlidir (Canbek ve Sağıroğlu, 2007:168-169).  

Ama saldırganların veya korsanların PC (bilgisayar)emniyetini gözdağı vermesinden evvel PC 
(bilgisayar) kullananların bireysel şekilde tedbirli olması da mümkündür. Bireysel 
PC(bilgisayar)emniyeti bakımından PC (bilgisayar) işletim düzeninin güncellenmesine, güvenliği 
olmayan internet sitelerine bağlanılmaması, anti-virüs uygulamasının yüklenmesi, harici posta 
mesajların açılmama hatası gibi önlemler alınabilir (TÜBİTAK, 2008). 

Kurumsal veri emniyeti, “kurumların veri sermayesini belirleyerek güçsüz taraflarının tespit 
edilmesi, tehlike ve tehditlerin önlenmesi maksadıyla lüzumlu emniyet çözümleme bulunarak tedbirlerin 
alınmasıdır. Kurumsal veri emniyeti eğitim, teknoloji, insan gibi yoğun faktörlü bir bünyeye alışıktır 
(Vural ve Sağıroğlu, 2009:509). 

Umumi sayılarak veri emniyetini gözdağı veren pek çok etken vardır. Öğelerin bir kısmı; “casus 
yazılımı, virüs, solucan, aldatmaca, web parazitleri, telefon tercümanlar, korunmasızlık istismarcıları, 
klavye dinleme düzeni, hırsız, püsküllü felaket yazılım, tarayıcı yardımcı nesnesi, uzaktan yönetim 
aracı, şifre yakalayıcılar-soyguncular, kod kırıcılar, açar üreticiler, e-posta bombardımanı, topak 
postacısı, sazan avlama, web hırsızlığı” vb. faktörlerdir (Canbek, 2006: 10-11). 

İnternetin kullanımı küresel kapsamında olduğundan kontrol edilmesi çok zordur. Bundan ötürü 
şahıs internet kullanırken kendi vicdanıyla baş başa kalmaktadır. Fakat kötü niyetli insanların varlığı bu 
platformun ihlal edilmesine ve değişik amaçlar için kullanılmasına sebep olmaktadır. İnternetin bu 
şekilde kullanımı bazı etik kaygıları da içinde barındırmaktadır. Bunun üzerine bazı etik kaygıları da 
beraberinde getirmektedir. Bunun üzerine bazı etik kurallar belirlenmiştir. Bu etik kurallar 10 madde 
halinde “İnternet İletişimin Kuralları” başlığı ile Türkiye Bilişim Vakfı önderliğinde yayınlanmıştır. 
Bunlar (Dede, 2004); 

1. Parasını ödemediğin yazılımları kopyalamayıp kendi malın gibi kullanmayın, 

2. Başkalarının entelektüel ürünlerini kendi malınmış gibi sunmayın,  

3. İnternet yoluyla çalışmayın,   
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4. Başkalarının internette yaptığı çalışmalara engel olmayın,    

5. İnterneti insanlara zarar vermek için kullanmayın,  

6. İnterneti yalancı şahit olarak kullanmayın, 

7. Başkalarının gizli ve kişisel dosyalarına girmeyin, 

8. Başkalarının elektronik iletişim kaynaklarını izinsiz kullanmayın, 

9. Elektronik iletişim ortamını başkalarının haklarına saygı göstererek kullanın,  

10. Tasarımladığının programların doğuracağı toplumsal sonuçları önceden düşünün. 

Veri ve haberleşme teknolojilerinin insanlığa verdiği pek çok yararla beraber taze cürüm simaları 
yaptığı cürüm nakış olanağı unutulmamalıdır. 

PC (Bilgisayar) teknolojisinin çabucak gelişimi, durumunun ufalması ekonomik olarak 
azalmasıyla beraber kullanıcılarında yüksek fazlalık olmuştur. Gelişmeyle beraber ezeli seçenekler 
ayrılmış neredeyse bütün unsurlardaki belgeler bilim teknolojileriyle yapılmaya başlamıştır. 1990’lı 
seneler de yüksek çaplı gelişim kazanarak bütün ülkeler bilgisayar kullanıcılarını birbirinin 
bağlanmasıyla suça eğimli birey veya gruplar için yeni suç yerleri oluşmuştur (Alacan, 2009: 21). 

4. Sosyal Medya ve Sosyal Ağlarda Kaynak Güvenilirliği 

Güvenilir kaynak nedeni ile ilgili olarak sosyal medyanın güvenilirliği de fazlasıyla önem arz 
etmektedir. Günümüzde nerede ise her insanın en azından bir sosyal medya hesabı bulunmakta; bu 
hesaplardan sık sık bilgi paylaşımı yapılmakta, aynı zamanda başkalarının paylaştığı bilgilere de bu 
yolla ulaşabilmektedir.  Veri topluluğuyla beraber ilim ile teknolojinin büyük bir güçle mesafe kat 
etmesi, genel ağ geniş biçimde kullanılmasına sebep olmuştur. Genel ağın geniş şekilde kullanılmasıyla 
beraber MySpace, Facebook, Youtube, Twitter gibi toplumsal medya alanları kurulmuştur. Haenlein ve 
Kaplan, toplumsal medya faktörünü “toplumsal medya kullanıcılarından yapılan, kavram kuruluşuna 
paylaşımına imkân sağlayan, WEB 2.0’ın teknolojik ve ideolojik esasına göre tasarlanmış genel ağ 
temelli uygulama grupları biçiminde” tanımlanmaktadır (Kara, 2012:55).  

MySpace, Facebook, Youtube, Twitter benzeri sosyal şebekelerde kullanıcıların adreslerini, 
öğrenimlerini, fotoğraflarını, kişisel bilgilerinin paylaşılmasını ve yer tebligatı yapılması gerek tanıdığı 
kişiler gerekse tanımadığı kişileri nasıl olarak bireysel verilerin ibret olarak kullanmanın önü 
açılmaktadır (Qi ve Edgar-Nevill, 2011: 74-78). Bireysel hesapları verileri sömürme tedirgin olmaya 
mecbur kalabilmektir (Yavanoğlu vd., 2012: 15-27). Hatta şahıs, toplumsal medya kullanımı sırasında 
birçok düzmece link, olumsuz yürütümlere ve ilişki kurmacalarına maruz kalmaktadır 

5. Sonuç ve Öneriler 

Bilişim teknolojilerinin olgunlaşmasına faydası olan iletişim araçları, internetin getirdiği rahatlık 
sebebiyle hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Elektronik ortama iletilen bütün bilgiler 
internet ve bilgisayar sayesinde hızla yaygınlaşmaktadır. Bu sebeple dünyada birçok ülkede kamu 
hizmetleri, sağlık, eğitim, kültür, yargı alanları ve yasama gibi pek çok unsurda genel ağ kullanımının 
yaygınlaşmasıdır. 

Devletlerin ve toplumların öncelikli ve ortak hedefleri; kendini korumak, var olmak, kendine karşı 
oluşabilecek tehlikelere karşı önlemler almak, kısacası güvenliğini sağlamaktır. Bu nedenle güvenlik, 
insanların kesinlikle vazgeçemeyeceği bir ihtiyaçtır. 

Sosyal ağ ortamlarına gereğinden fazla bilginin aktarılmaması, paylaşılmaması, erişimin 
denetlenmesi ve korunması bilincinin halkın her kesiminden bireyler tarafından kabullenilmesi 
amaçlanmalıdır. Bu tür hizmetleri veren kurumların, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için 
kullanım politikalarını geliştirmeleri, tehdit ve tehlikeleri önleyici önlemleri almaları, kullanıcıları 
bilgilendirici dokümanlara daha fazla yer vermeleri ve bu konuda daha hassas davranmaları 
gerekmektedir. Sosyal ağlarda karşılaşılabilecek tehdit ve tehlikelerin azaltılmasına ve kişisel verilerin 
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güvenli olarak paylaşılması için hukuksal olarak korunmaya destek sağlayacak kanun ve 
yönetmeliklerin oluşturulmasının faydalı olacağı önerilmektedir. 

Türkiye bakımından totaliter olmasının sebebi başlıca yerinde eğitimi almış ve her çeşitli yöntem 
tesisata sahip olup bilirkişi kurumları, kolluk birimlerinin ve karar örgüt kurmak zorunluluğundadır. 
Bugün mütehassıs vahitlerin yargı teşkilatını oluşturabilmelidir. Siber Suçlarla Mücadele Daire 
Başkanlığı kuruluşların kurulmuş olabilmesine karşıt, çalışma ağırlığı karşısında ve yöntem veri 
bakımından yetersiz sebeplerden bu kuruluşların aktif çalışamaz konumda oldukları ve yeteri kadar 
ülkede yayılamadıkları açıktır. 

Sağlık, kamu hizmetleri, eğitim, kültür, yasama ve yargı alanları gibi pek çok alanda rahatlık için 
elektronik ortama aktarılan belgeler her türlü tehlikeyi ve riski de beraberinde getirmektedir. Zira 
internet kullanımının yayılması ile elektronik ortama iletilen belgelere ulaşmak kolaylaşmıştır. Bu 
sebepten dolayı elektronik ortamda yüzde yüz güvende olma vaziyeti ortadan kalkmıştır. Bu durum hem 
ülkesel hem de bireysel olarak güvenlik bilinci ile önlenebilir. Bu sebeple, bilgi güvenliği adına 
elektronik uygulamalarını kullanan kullanıcılara; anti-virüs yazılımlarının yüklenmesi, yabancı 
elektronik postalara iletilerin açılmaması, kullanılmadığı zamanlarda bilgisayarların kapalı tutulması 
gibi şahsi önlemler alınmalıdır. Türkiye’nin de gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşması, ekonomik değişim 
ve toplumsal dönüşümünü tamamlayabilmesi, rekabetçi dünyada olabilmesi için, bilgi ve iletişim 
teknolojileri üzerinde aktarılan ve saklanan bilginin güvenliğini ve kişisel mahremiyetini sağlaması 
gerekmektedir. 
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Psikoloji Ve İktisat Etkileşimi Çerçevesinde Geleneksel İktisadın Rasyonellik İlkesinin 
Davranışsal İktisadın Davranış İlkesi İle İkamesi 

 

Fikret YETKİN1 

Özet  

Ana-akım iktisadın temel aldığı rasyonel insan kavramı;  gerçek hayattaki insan modeliden çok 
farklı olarak; geleceği öngörebilen, tam bilgi sahibi,  duygusal olmayan, tam irade sahibi birey olarak 
nitelendirilmektedir. Neoklasik teorinin iktisat alanında daha baskın hale gelmesiyle birlikte iktisat ve 
psikoloji ilişkisi çerçevesinde, psikolojik faktörleri ele almayan ve insanı sadece akılcı kararlar alan 
rasyonel varlıklar olarak değerlendirmiştir. Bu çalışmada psikoloji ve iktisat arasındaki ilişki ile ilgili 
literatür incelenmektedir. İktisat‐psikoloji ilişkisinin tarihsel geçmişi ile iktisat ve psikoloji ilişkisinin 
kavramsal boyutu değerlendirilmekte ve davranışsal iktisadın yöntemlerine değinilmektedir. Ana-akım 
iktisadın rasyonellik varsayımına karşılık, davranışsal iktisadın psikolojik temelli matematiksel 
ikameleri incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Davranışsal iktisat, rasyonellik, iktisat‐psikoloji ilişkisi. 

JEL Kodları: A12, D90, D91. 

 

Substitution of the Rationality Principle of Traditional Economics and the Behavioral Principle 
of Behavioral Economics within the Framework of the Interaction of Psychology and Economics 

Abstract 

The concept of rational human on which mainstream economics is based  a person who can predict 
the future, has full knowledge, is not emotional, has full will. As neoclassical theory became more 
dominant in the field of economics, within the framework of the relationship between economics and 
psychology, people were regarded as rational beings who ignore psychological factors and make only 
rational decisions. In this study, the literature on the interaction between psychology and economics is 
examined. The historical background of the relationship between economics and psychology and the 
conceptual dimension of the are evaluated and the methods of behavioral economics are discussed. In 
contrast to the rationality assumption of mainstream economics, psychological-based mathematical 
substitutions of behavioral economics are examined. 

Keywords: Behavioral economics, rationality, the relationship between economics and psychology. 

JEL Codes: A12, D90, D91. 

1. Giriş  

Ana akım iktisadın  ‘’homoeconomicus’’ olarak rasyonel ele aldığı bireylerin, günümüzde kendi 
menfaatlerini ve yararlarını maksimize edebilecek rasyonel tercihlerde bulunamadığı belirtilmektedir. 
Son yıllarda, rasyonel temelli önermelerin gerçekliğini kaybetmesi bireyde tam rasyonalite, sınırlı 
rasyonaliteye iktisadın birey yaklaşımının yeterli olmadığı, psikolojik esaslarının ele alınmadığı kabul 
edilmiştir. 

İktisat biliminin farklı disiplinler ile birlikte ilerlemesi ve esas olarak matematiğin temellendirdiği 
bir yoğunlaşma evresine geçmesi, neredeyse matematiğin bir alt dalı olarak düşünülmesine sebep 
olmuştur. Dolayısıyla iktisadın kurumsal ve tarihsel kısmıyla ilgilenilmemesine neden olmuştur. İktisat, 
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sınırlandırıcı varsayımlar başlığı altında oluşturulmuş, matematiksel modeller ile incelenmeye 
başlanmıştır. Mevcut süreçte iktisat bilimindeki teorik çalışmalarda psikolojik temellendirmelerin ele 
alınmayarak bireyi bir tek rasyonel tercihler yapan akılcı varlıklar olarak düşünülmesine sebep olmuştur. 
Fakat iktisattın yanında psikoloji ve sosyoloji gibi birey davranışını ele alan, sosyal bilimlerden elde 
edilen çalışmalar, bireyin rasyonel kavram altında varsayılandan daha farklı özelliklere sahip olduğu 
açıklanmaktadır. Bundan dolayı son zamanlarda iktisat, diğer sosyal bilimlerle en önde psikoloji 
alanındaki esaslardan elde edilen bulgularla dayandırılmaktadır. 

Bu çalışmada yapılan literatür taraması ile iktisadın psikoloji ile olan ilişkisinin tarihsel süreç 
içindeki değişim ve çalışmalar incelenmiştir. Özellikle son yıllarda iktisat ile psikolojinin bir daha 
birlikte ele alınmasıyla birlikte farklı bir terim olarak davranışsal iktisat oluşmuştur. İktisatta teorik ve 
yöntemsel ilerlemelerin sağlanması amaçlanmaktadır. Bundan dolayı çalışmada ilk olarak, iktisat ve 
psikoloji ilişkisinin terimsel boyutu incelenmiş. Ana-akım iktisadın rasyonellik ilkesi varsayımına 
karşılık, davranışsal iktisadın psikolojik temelli davranış ilkesi altında matematiksel ikameleri 
incelenmiştir. 

2. Kavramsal Çerçeve 

Rasyonalite; latince “ratio” kökünden gelen bir kavram olarak aynı kökten türetilen “akılsal 
uslamlamaların değer ve önemine inanmak” şeklinde ifade edilmektedir (Özcan, 2011: 301). 

Rasyonel birey; mantık kurallarına, kendi çıkarına ve geçmiş tecrübelerine uygun hareket eden 
birey olarak tanımlanır (Mullainathan ve Thaler, 2001: 1095). Yani; mantık kurallarına göre düşünen, 
tercihlerinde tutarlı ve duygularını geri planda tutan bireyi ifade etmektedir. İktisadi anlamda ise 
rasyonel insan “bireysel bütçe kısıtına bağlı olarak kişisel refahını maksimize eden birey” olarak 
tanımlanır. Öte yandan, iktisatta standart birey modeli homo economicus olarak adlandırılır. Homo 
economicus varsayımı, özünde kendi faydasını en yüksek seviyede tutmayı temel almış, bunu 
gerçekleştirebilmek için duygusal ve sosyal ilişkileri ikinci plana atmış, elindeki bilgileri eksiksiz olarak 
ele alan, akılcı davranan bireyi ifade etmektedir (Demirel ve Artan, 2016: 4). 

Davranışsal iktisat, ana akım iktisadın duygusuz, bencil, maksimum faydacı, çıkarcı şeklinde 
nitelendirilen iktisadi ajanların kısıtlı bilişsel temellere yönelerek, ana akım iktisattan ayrılan taraflarıyla 
daha gerçekçi bir tutum oluşturma çabasında olan bir alt daldır. Bilişsel olarak psikoloji ve iktisadın 
birleşimiyle ortaya çıkan davranışsal iktisat ayrıca, piyasada, ekonominin, insani olan kısıt ve 
karışıklıkla hareket etme becerisini ortaya koyma çabası ile ilerlemektedir (Camerer, vd., 2005: 9).  

İktisat ve psikoloji ilişkisi; klasik iktisadi doktrin A. Smith’in 1776 yılında yayımladığı ‘Ulusların 
Zenginliği’ kitabıyla başlanmıştır. Smith bu çalışmasında, sermayenin üretimini esas alarak, bireysel 
çıkar odaklı birleşmiş bir sosyal rasyonalite ele alır. Klasik iktisat, hem rasyonellikten hem de 
deneysellikten etkilendiği görüşü mevcuttur. Smith, “Ahlâki Duygular Kuramı” adlı eserinde ahlâkın, 
tercih süreci üzerinde dururken diğer taraftan rasyonalite “empati” olarak ifade edilmiştir. Bireyin 
kendisinin kazancını ve karşı tarafın çıkarını esas alarak, alışverişi iki taraf içinde çekici hale 
gelebileceğini belirtir (Can Kamber, 2018: 173). 

3. Literatür 

Jolls, Sunstein ve Thaler (1998), geleneksel iktisat analizine göre ekonometrik yöntemlerin belli 
kurallara göre yapıldığını belirtmektedirler. Fakat geleneksel iktisada göre oluşturulan analizlerde bir 
takım şüpheli varsayımların olabileceği ve rasyonellik ilkesinin sınırlı olacağını ifade etmişlerdir. 

Camerer ve Loewenstein (2003), davranışsal iktisadın dünü, bugünü ve geleceği adlı 
çalışmalarında davranışsal iktisadın gittikçe değer kazandığını belirtmişlerdir. Davranışsal iktisadın 
uzun dönemde ekonomik modelleri açıklayabileceğini ifade etmişlerdir.  

Kahneman (2003), psikolojide davranışsal iktisadın haritasını ortaya koymuştur. Kahneman birey 
psikolojisiyle ilgili teoriler ile ekonomik modeller kurmada çok farklı zorluklarla karşılaşıldığını 
belirtmiştir. 
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Eser ve Toigonboeva (2011), psikoloji ve iktisadın ilişkisi çerçevesinde davranışsal iktisat 
kavramını değerlendirmişlerdir. Bir taraftan teorik farklılaşmalar oluşurken, diğer taraftan ekonometrik 
analize ek olarak insan davranışları da dikkate alınması gerektiğini öne sürmüşelerdir. Ayrıca 
davranışsal iktisadın karşılaştırma ölçütü olarak da ilerleyebileceğini belirtmişlerdir. 

Ruben ve Dumludağ (2015), davranışsal iktisadın gelişim sürecini değerlendirmiştir. 
Çalışmalarında davranışsal iktisat günümüzde kâfi derecede kabul gören bir davranış olduğuna yer 
verilmiştir. 

Tversky ve Kahneman (1974; 1973), çalışmalarında iktisat ve psikoloji ilişkisinde kişilerin 
belirsizlik durumunda karar alma sürecinde mevcut olan, öznel varsayımla kısa yolları ve bilişsel 
yanlılıkları/sapmaları ele almışlardır. 

Kahneman ve Tversky (1979), iktisat ve psikoloji çerçevesinde yine beklenti teorisini ilerletilerek 
beklenen fayda teorisinin olumsuzluklarını gözler önüne sermişlerdir. Ayrıca birey zevk ve tercihlerinin, 
risk durumunda tercihlerinin şimdiki duruma ve birkaç nokta ile ilgili olduğunu ifade etmişlerdir. 

Simon (1986), karar verme sürecinde kullanılan kavramların incelenmesi, üzerinde konuşulan 
seçeneklerin oluşturulması, varsayımların öngörülmesi ve mevcut alternatifler arasında seçim yapılma 
süreci gibi etmenleri ve psikolojik araştırmaları da kapsamalıdır. Aksi takdirde psikoloji faktörünün 
olmadığı bir iktisadı tek ağızlı makasa benzetmek mümkündür.  

Simon (1955), çalışmasında akılcı karar verme matematik ve psikoloji ile ilişkili olduğuna 
değinmiştir. Ana-akım iktisadın akılcı tercih teorisinde, bireyler kazançlarını artırmaya çalışırken, diğer 
taraftan da zararını en aza indirmek için çabalarlar. Fakat Simon’a göre bireyler sürekli en iyiyi 
aramazlar, bazen iyi de onlar için kâfi olduğunu düşünmektedir. Ayrıca Simon “sınırlı rasyonellik” 
kavramından hareketle bireylerin eksik bilgiye sahip olmalarından dolayı tercih yaparken bazı 
etmenlerden faydalanacağını da belirtmiştir. 

Cremer, Zeelenberg ve Murnighan (2006), çalışmasında 1940’lı yılların sonunda ekonomistlerin 
rasyonel ve daha matematiksel modeller geliştirmeye çalıştıklarını belirtmişlerdir. Böylelikle odak nokta 
değişmiş, tam bilgi ve mükemmel sayılan davranışların varsayıldığı iktisadi karar alma aşaması için 
araştırmalar başlanmıştır. Rasyonel tercih teorisinde, bireyler sadece kendi menfaatleri için koştuğu ve 
diğer bireylerinde benzer durumlarla hareket edeceği düşünülmektedir. Bu açıdan bakıldığında karar 
alıcılar arasındaki ilişkinin kolay olmadığı anlaşılmaktadır. Başka kişilerin de çıkarlarını en 
çoklaştırmaya çalışacağı varsayımından yola çıkıldığından, fayda ise kolay bir şekilde en yüksek 
olabileceği gözlemlenmiştir. 

Marshall (2013), “Principles of Economics” çalışmasında birey doğasını, ikiye ayırmaktadır; 
birincisi rasyonel taraf ve ikincisi ahlaki taraf. İktisadın, bir tarafını serveti, diğer tarafını ise bireyi 
inceleme bilimi olarak betimlemekte ve azalan fayda kanununa atıf yapmaktadır.  

Davut (1997), Kısıtlı rasyonellik, sistematik olarak incelenen davranışlar ile iktisatta öngörülen 
rasyonellik ilkesine uygun davranışlar arasında farklılıklara yol açabilir. Dolayısıyla Thaler, geleneksel 
tüketici davranışları teorisinin temel olarak normatif bir teori olduğunu ve tanımsal olarak 
kullanıldığında öngörü tutarsızlıklarına neden olacağını belirtmektedir. 

Scitovsky (1973), çalışmasının ilk kısımlarında ana akım iktisat düşüncesinin tüketici rasyonelliği 
öngörüsüne ile H. Simon’dan öncesi  eleştirdiğini fakat kendisinin daha başka şekilde iktisatçıların 
karşısında yer alacağını ifade etmiştir. Ayrıca motivasyon faktörü ile ilgili değerlendirmeleri de 
olmuştur. Motivasyonun tüketici davranışlarını etkilediğini açıklamıştır. 

Can (2012), başta iktisadın nicel yapılara sahip olması, matematiksel ifadelerin dinamik şekilde 
değerlendirmesine imkân sağladığını incelemiştir. Farklı iktisadi okullarla ilişkili iktisatçıların (A. 
Marshall, I. Fisher ve J. M. Keynes gibi) matematiksel ifadeler kullandığına ve bu önemli kişilerin 
iktisatta matematiksel ifadelerin çok fazla kullanılmasına neden olduğuna değinmiştir. Ancak bazı 
teorisyenlere göre iktisat, insan odaklı toplum bilimidir. İnsanoğlu ise matematiksel bir dille 
anlatılamayacak çok fonksiyonlu bu yüzden davranışları öngörülemez bir varlık olduğu için sadece 
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matematiksel olarak iktisadın ifade edilmesinin yanılgı oluşturabileceği varsayımı üzerine inceleme 
yapmıştır. 

Çalık ve Düzü (2009), çalışmada insanın sadece rasyonel perspektifte kararlar alan bir varlık 
olmadığı, birden fazla faktörün bireylerin iktisadi karalarını etkileyebileceği, yapılan birçok çalışmalalra 
incelenerek izlenmiştir. Ayrıca psikoloji üzerine çeşitli teoriler üzerinden iktisat alanına ilişkin iktisat 
psikoloji ilişkisini sağlayacak ifadelere de yer verilmiştir. 

Kitapcı (2017), çalışmasında neoklasik iktisadın temel varsayımlarından olan rasyonalite 
kavramına yönelik davranışsal iktisat üzerinden eleştirilere maruz bırakılmıştır. Neo-klasik okul 
önermesinde bireyler rasyonel olarak belirtilirken davranışsal iktisat çerçevesinde birey her daim akılcı 
değildir. İnsanlar bilişsel önyargılar ile yol almaktadır. Böylece ekonomi politikaları oluşturulurken 
karşılaşılan stratejilerin meydana gelmesinde davranışsal iktisadın birey faktöründen yararlanması 
gerektiğini belirtmiştir. 

4. Ana-akım iktisadın rasyonellik varsayımına karşılık, davranışsal iktisadın psikolojik 
temelli ikameleri 

Davranışsal iktisat, tek düze karar verme sürecinden sapmaların; farklı kararlar, şüpheli inanışlar 
ve sistematik yanlılıkların mevcut bulunduğu iddia edilmekte ve rasyonellik ilkesine psikolojik temelli 
matematiksel ikameler oluşturulmaktadır. Aşağıda tablo 1’de rasyonellik ilkesi ile modelleme 
işletiminde kullanılan, geleneksel iktisattın rasyonellik ilkesi davranışsal iktisadın davranışsal ikameleri 
yer almaktadır (Eser ve Toıgonbaeva, 2011:.303). 

Tablo 1. Geleneksel İktisadın Rasyonellik İlkesinin Davranışsal İktisadın Davranış İlkesi 
İle Psikolojik Temelli İkamesi 

Kaynak: Camerer, 1999a: 10576. 

 Beklenen Fayda’nın Beklenti Teorisi ile İkamesi 

Geleneksel iktisat teorileri, Von Neumann ve Morganstern’ın 1944’te ki yapmış oldukları 
çalışmaları ve Savage’in 1953 yılında gelişme sağlanan beklenen fayda teorisine bağlıdır (Eser ve 
Toıgonbaeva, 2011: 304). Beklenen fayda teorisi, belirsizlik altında karar almanın normatif ve 
tanımlayıcı baskın modeli olarak uzunca bir süre yer almış, fakat son dönemlerde ciddi sorgulama 
analizindedir. Günümüzde bu teorinin bireysel seçim için kâfi miktarda tanımı mevcuttur. Birçok delil, 
beklenen fayda hipotezi mevcut karar alıcıların temel prensiplerini sistematik olarak eşleşmedikleri 
gözlemlenmektedir. Genellikle alternatif model ise bu deneylerin sonuçlarını destekler niteliktedir 
(Aksoy ve Şahin, 2009: 7). 

Rasyonellik İlkesi Davranış İlkesi          Psikolojik Temeli 

Beklenen Fayda 

                 

Beklenti teorisi 

 

Psikofizik, uyum: kayıptan 
kaçma, yansıma, zihinsel 

muhasebe, doğrusal  
                 olmama π(Pi) 

Denge (karşılıklı en iyi cevap) Öğrenme, evrim‐gelişme             Genelleştirilmiş destek 

               İndirgenmiş fayda 

                 

Hiperbolik indirgeme 

 

 
Doğrudan mevcut olan için tercih 

Kendi ödemesini maksimize etmek 

 

Sosyal fayda 

 

Diğer insanlarla para “harcama” 
(karşılıklı hareket etme, 

eşitsizliği sevmeme) 

Talep, refah ve fiyatın fonksiyonudur Talep, sahiplik/elde bulundurma 
etkisinin kompozisyonuna bağlıdır. 

Psikoloji literatüründe “sahiplik 
hatası” olarak tanımlanmaktadır. 
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Beklenti teorisi, beklenen fayda teorisinin kritiği olarak oluşmuştur. Kahneman ve Tversky 
iktisada dair psikolojik tutumların sınırlı olduğunu belirtilmiştir. Rasyonelliği esas alan beklenen fayda 
teorisine karşılık olarak beklenti teorisi, insanların psikolojik etkenlerden ötürü rasyonaliteden 
uzaklaştıklarını belirterek beklenen fayda teorisinin önermelerine tepki göstermiştir (Tekin, 2016: 93). 

Beklenen fayda teorisi, normatif analiz ile temellendirilmiştir. Normatif analiz kavramı; karar 
belirleme ile alakalıdır. Tercih problemlerine akılcı çözümler oluşturma çabasındadır. Fakat beklenti 
teorisi betimleyici analizi temel alır. Betimleyici analiz kavramı ise; bireylerin kararlarının ne olduğu 
üzerinde çalışır, karar vermeye yönelik davranışları ölçmeyi amaçlar (Döm, 2003: 12). 

Tablo 1’ de de görüldüğü gibi beklenen fayda teorisi insanların riskli durumları, Xi sonucunun 
gelmesi durumunu, ona bağlı olan olasılığı Pi ile ağırlıklandırmaktadır, u(Xi) sonucu elde etmenin 
faydasının ΣPiu(Xi) şeklinde ifade edildiği düşünülmektedir. Beklenen fayda bireyde mevcut olası 
sonuçları, ihtimallerine göre ağırlıklandırmaktadırlar. Böylece iktisadi ajanlar, karşılaştıkları 
belirsizliklerde Bayes kuralını kullanarak olayların gerçekleşme olasılıklarını hesaplayan, buldukları 
mevcut ihtimallerle olaylardan elde ettikleri kazançları çarparak beklenen faydalarını hesaplayan, 
sonrasın da beklenen faydalarını maksimum seviyeye çıkarmak isteyen tercihler yapan “rasyonel” 
varlıklar olarak nitelendirilmektedir (Camerer, 1999: 10576).  

Olasılık algısı Bayes teorisine uygun olarak gerçekleştiği düşünülürken Bayes kuralının, adımları 
açıklamada yeterli gelmediği, ortaya çıkarılarak beklenen fayda teorisi 1950’lerden sonra 
gerçekleştirilen birçok deneysel çalışmalar tarafından ciddi eleştiriler almıştır (Eser ve Toıgonbaeva, 
2011: 304). 

Beklenti teorisinde bireyler, mevcut sonuçların ağırlığını, çıktı ihtimalinin non-parametrik 
transferini oluşturan “karar ağırlığı” ile ağırlıklandırılmaktadır. İnsanlar daha küçük ihtimallere daha 
çok ağırlık vermektedirler. (Camerer, 1999: 10576). 

 Denge ve Öğrenme (Equilibrium and Learning) 

Ekonomistler genel olarak "dengede" sistemleri incelerler. Bir pazarda denge, arzın talebi 
karşılaması durumu olarak nitelendirilir. Stratejik bir oyunda denge ise, diğerlerinde de olduğu gibi tüm 
ajanların optimal stratejileri tercih ettikleri anlamına gelir. İktisat matematiksel olarak geliştikçe, 
“denge” sürecine yani, bir dengenin nasıl gerçekleştiğine artık pek dikkat edilmemeye başlandı 
(Camerer, 1999: 10576). 

Çeşitli deney oyunları arasından ültimatom oyununda, farklı koşullar altında, bireyler davranış 
açısından makul bir tecrübe kazandıktan sonra bile, mükemmel denge tahmininden uzak bir davranış 
gösterebilmektedir. Ayrıca, ültimatom oyunda gözlemlenen davranış, bazı noktalarda farklıdır ve 
oyuncular deneyim kazandıkça daha farklı görünmektedir (Roth ve Erev, 1995: 203).  

Yine evrimsel oyun teorisine bakıldığında kısıtlı rasyonalitede ve tercih baskısında dengeye nasıl 
gelineceği sorusu temel problemdir. Diğer taraftan strateji ile oynanan oyunlarda tek seferlik oyunlar 
yerine, oyunu oynayanların benzer olgularla birden fazla karşılaşması sürecinde, tecrübe etme yanılma 
yöntemiyle strateji daha doğru kurmayı tecrübe ettikleri ortaya çıkarmıştır. Bu durum “öğrenme” 
kavramı ile nitelendirilmektedir (Eser ve Toıgonbaeva). Öğrenme ve denge ilişkisi, günümüzde 
gerçekleştirilen birçok deneysel yöntemle gerçekleştirilen oyun teorisinde ele alınmaktadır (Zwick vd., 
1999: 14). 

 İndirgenmiş Fayda (Exponential Discounting)’nın Hiperbolik İndirgeme 
(Hyperbolic Discounting) ile İkamesi 

1739’ da David Hume tarafından “Hiperbolik indirgeme”, diğer adıyla “miyopluk-uzağı 
görememek” kavramı, bireylerin şuan ve gelecekte tutarsız tercihlerde bulunduğunu açıklamaktadır. 
1930’lu yıllarda Paul Samuelson tarafında ortaya atılan “indirgenmiş fayda” kavramının eksiklerini 
gerçekleştirilen gözlem ve deneylerle yanıltıcı olduğunu öne süren hiperbolik indirgemedir. 
G.Loewenstein ve 1989’da Richard Thaler, Loewenstein ve D. Prelec ile, beklenti teorisine eş değer 
olarak geliştirilen indirgenmiş fayda, riske, duyarsızlık ve maksimizasyon anlayışını temel alınmıştır. 
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Zamanla verilen kararlarda, doğrusal ve durağan olan belirlenmiş kesin bir indirgemenin olduğu 
öngörülmüştür; elde edilecek sonuçların, zamanla mevcut durumları değil, şuana yönelik ne derece 
gerçekleştikleri baz alınarak tercih edildiği duruma yönelik geliştirilmiştir (Hatipoğlu, 2012: 8). 

Bir tercih yapmak için bireyler bir şekilde gelecekteki maliyet ve çıkarlarını ağırlıklandırmak 
durumundadır. Gelecek sonuçların rasyonel bir şekilde incelenmesinde, gelecekteki fayda u(xt), t’nin 

üssel azalan fonksiyonu olan bir ağırlıkla δ t iskonto edilmektedir. Dolayısıyla bu indirgeme 

fonksiyonuna üssel indirgeme adıyla nitelendirilmektedir. Üssel indirgeme fonksiyonunda tüm 
dönemlerde sabit bir oranda indirgenmektedir. İndirgenmiş fayda modeline göre tüketici zamansal 
olarak tutarlı davranış sergilemektedir (Loewensteın ve Prelec, 1992: 587-588). 

 Bireysel Fayda (İndividual Utilities) ’nın Sosyal Fayda (Social Utilities) ile İkamesi 

Genel iktisat teorisi uygulamalarının çoğu, bireylerin yalnızca kendi refahların önem verdiklerini 
ve başkalarına yardım etmek için fedakârlık yapmayacakları varsaymaktadır. Laboratuvar deneyleri bu 
"sosyal fayda" faktörünü ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Örneğin, "ultimatum oyunlarında", bir oyuncu 
başka bir oyuncuya 10 dolarlık bir miktar sunar ve gerisini kendisi için saklar. Cevap veren oyuncu 
teklifi kabul edebilir veya reddedebilir ve ikisini de hiçbir şey olmadan bırakabilir. Servet maksimize 
etmek isteyen oyuncular normalde ilk oyuncu diğer oyuncuya çok az teklif etmelidir. Fakat şaşırtıcı bir 
şekilde, ekonomistlere, bazı ülkelerdeki birçok araştırmada, bazıları çok yüksek risk alan oyuncular, 
rutin olarak yaklaşık 10$’dan 4$’ı teklif etmişler ve 2$ 'dan daha düşük teklifler ise yarı yarıya 
reddedilmiştir (Camerer ve Thaler, 1995: 210-211).  

Standart iktisat teorisine yönelik olarak Nash de rasyonel bireyin başka bir bireye itimat 
edemeyeceğini öngörülmektedir. Fakat ültimatom oyununda ve E. Fehr ve K. M. Schmidt (1999)’ın. 
oyuncunun çıkarının tüm oyuncuların parasal ödemesiyle bağlantılı olduğu belirtilen birçok laboratuvar 
ortamında yapılan deneylerinde, bireylerin diğer bireyler için fedakarlık odaklı oldukları belirlenmiş ve 
sosyal fayda etkisi ifade edilmiştir (Eser ve Toıgonbaeva, 2011: 306).  

 Talep Fonksiyonunda Refah ve Fiyat Yerine Sahiplik/Elde Bulundurma Etkisi 
(Endowment Effect)  

Sahiplik etkisi, kayıpların bireyde oluşturduğu üzüntünün eşit miktardaki kazancın oluşturduğu 
tatminden fazla olması durumudur. Birey sahip olduğu bir faktörden vazgeçmesi kolay değildir; bundan 
dolayı sahip olduğumuz objelere, normal durumda o objeleri satın alırken ödemeye razı olduğumuz 
orandan daha yüksek bir oranda paha biçeriz (T.C. Ticaret Bakanlığı, 2015: 34-35).  

Thaler’ın sahiplik etkisi ile ilgili deneyinde, iki gruba bölünmüş öğrenci topluluğuna, birinci 
gruba üzerinde üniversitelerinin logoları olan kupalar verilmiştir, ikinci gruba ise kupa verilmemiştir. 
Birinci gruba, kupayı ne kadara satmak istedikleri; ikinci gruba da kupayı satın almak için ne kadar 
ödeyecekleri sorulmuştur. Sonuç olarak birinci grup, satın almak isteyenlerin ödemeyi kabul ettiği 
fiyatın iki katını istemiştir. Birinci grup, kupaya sahip olmayanlara yani ikinci gruba göre iki kat daha 
fazla değer yüklemişlerdir (Kahneman, vd. 1991: 195-196). 

5. Sonuç 

Rasyonellik, karşılaştığımız birçok durumu açıklamakta yeterli gelmeyen ve ayrıca 
uygulanabilirliği pek olmayan bir kavramdır. Tümdengelim yöntemiyle nitelenmiş olan “rasyonel birey” 
kavramı altında bireyin özellikleriyle mükemmel olduğu varsayılmaktadır. Hâlbuki birey normalde 
geleceği ve dolayısıyla tercihlerinin sonuçlarını bütünüyle bilemeyecek, tercihlerinde de psikolojik 
faktörlerin de etkili olan bir bireyin varlığı şeklinde temellendirilmesi gerçek hayatla ilişkisi daha 
yüksektir. Ayrıca tam bilgi öngörüsünün aksine bireylerin homojen bir yapıda tüm bilgiye sahip 
olabilmeleri de pek doğru değildir. Davranışsal iktisat teorisi bireyleri göz ardı etmeyip, onları sadece 
girdiye bağlı ve çıktısı belli bir matematiksel fonksiyon olarak ele alınmaması gerektiği ve sadece nicel 
olarak değil birey fonksiyonuyla da ağırlıklandırması gerekliliği üzerinde durmuştur. Böylece daha 
birey odaklı politikalar üretebilmesi gerekliliği ifade edilmek istenmiştir.  
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Ana akım iktisadın matematiksel ve nicel yöntemlerine ek olarak, birey davranışının da ele 
alınması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Fakat bunun yanında iktisatta psikolojinin gelecekteki rolü 
hakkında net bir yargıya ulaşmak zordur. Çünkü iktisatçılar sahip oldukları disiplinlerini doğa bilimleri 
gibi ilerlemiş bilim olduğuna inandıklarından, bu yapıyı bir sosyal bilim olan psikolojiyi temel alarak 
bilimsel alanda geri kalınmış gibi görünerek kendilerini değerlendirmeleri zor bir durumdur. Yakın 
dönemlerde iktisatta psikoloji dışında kaos teorisi, kompleksite, evrimsel ve deneysel yöntemlerin de 
göz önünde bulundurulduğu, bileşik bir yapıda ilerlenen bir yolun olacağı görülmektedir. Dolayısıyla 
da davranışsal iktisat karşılaştırma ölçütü ve bileşik bir alan olarak ilerlediği görülmektedir. 
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Yönetişim Kavramı Bağlamında Bir Kentin Geleceğinde Yerel Aktörlerin İşbirliğinin Önemi 

 

Tahsin GÜLER1 

Özet  

Yönetişim kavramı, son otuz yılda yönetim literatürüne kazandırılmış bir kavramdır. Yönetme 
olgusunun güçlü bir karar alıcının tekelinden çıkarılarak kamu, özel sektör ve sivil toplum aktörlerinin 
birlikte karar aldığı, uyguladığı ve yönettiği bir süreci ifade etmektedir.  

Günümüz demokratik yönetim anlayışında bir şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde 
tek başına olmasa da en büyük sorumluluğun belediyelerde olduğu bilinmektedir. Bandırma özelinde 
değerlendirildiğinde Bandırma belediyesi ve büyükşehir belediyesi arasındaki yönetimsel işbirliği, 
uzlaşı ve koordinasyon her iki taraf açısından son derece önemlidir. Balıkesirin sanayisine önemli katkı 
yapan, en önemli liman kenti ve ulaşım ağı avantajı ile de geleceğin lojistik üssü olma potansiyeli taşıyan 
Bandırma’nın gelişmesi Balıkesir’in de yararına olacaktır. Böylesine büyük bir potansiyelin doğru 
planlanması ve değerlendirilmesi öncelikle yerelde işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla öncelikle 
yerelde kısır çekişmelerin ötesine geçerek farklı ideolojik/yönetimsel anlayışların ortak geleceğin 
inşaasında bütünleştirilmesi, sonrasında yerel yönetimlerin, özel sektör ve sivil toplumun gücünün ve 
desteğinin birleştiği projelerin ortaya konulması gerekmektedir.  

Çalışmada Bandırma’nın ekonomik gelişme potansiyeli değerlendirilerek bu gelişmenin 
sağlanmasında birlikte yönetmeyi esas alan yönetişim kavramının yerel aktörlere yüklediği 
sorumlulukların neler olduğu vurgulanacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Bandırma, Yerel Yönetim, Yönetişim, Ekonomik Gelişme 

JEL Kodları: H70, H83, O18 

 

The Importance of Cooperation of Local Actors in the Context of Governance Concept in the 
Future of a City 

Abstract 

The concept of governance has been introduced into management literature in the last thirty years. 
It refers to a process in which the phenomenon of governance is taken from the monopoly of a strong 
decision-maker, where public, private and non-governmental actors take decisions, implement and 
manage them together 

In today's understanding of democratic governance, it is known that the municipalities have the 
greatest responsibility, even if not alone, in the economic, social and cultural development of a city. In 
terms of Bandırma, administrative cooperation, reconciliation and coordination between Bandırma 
Municipality and metropolitan municipality are extremely important for both parties. The development 
of Bandırma, which makes an important contribution to Balıkesir's industry and which has the potential 
to become the logistic base of the future with the advantage of the most important port city and 
transportation network, will also benefit Balıkesir. Correct planning and evaluation of such a large 
potential necessitates first of all local cooperation. Therefore, first of all, it is necessary to go beyond 
vicious conflicts in the local area and to integrate different ideological / managerial understandings in 
the construction of the common future, and then to put forward the projects that combine the power and 
support of local governments, private sector and civil society. 

                                                           
1 Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,gulert1043@gmail.com 
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In this study, the economic development potential of Bandırma will be emphasized, and the 
responsibilities that the concept of governance based on governance imposes on local actors are provided 
in this development. 

Keywords: Bandirma, Local Government, Governance, Economic Development 

JEL Kodları: H70, H83, O18 

1. Giriş 

Günümüz demokratik yönetim anlayışında bir şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde 
tek başına olmasa da en büyük sorumluluğun belediyelerde olduğu bilinmektedir. Özellikle 2000’li 
yıllardan sonra ülkemizde belediyelerin yerelin kalkınmasında çok daha fazla insiyatif aldığı, yetki, 
görev ve kaynak bakımından önemli oranda desteklendiği görülmektedir.     

Her yörenin kendine özgü farklılıkları olmakla birlikte genel anlayış yerel yönetimlerin gerek 
merkezi yönetim gerekse yöredeki diğer yerel yönetimlerle işbirliğinin önemli olduğu şeklindedir.   
Bandırma özelinde değerlendirildiğinde Bandırma Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
arasındaki yönetimsel işbirliği, uzlaşı ve koordinasyon her iki taraf açısından son derece önemlidir. 
Balıkesir’in sanayisine önemli katkı yapan, en önemli liman kenti ve ulaşım ağı avantajı ile de geleceğin 
lojistik üssü olma potansiyeli taşıyan Bandırma’nın gelişmesi kendisine olduğu kadar çevresi ve 
Balıkesir ilinin bütünü açısından yararlıdır. Böylesi potansiyele sahip ilçelerin gelişimlerinin sağlıklı, 
doğru planlanması ve değerlendirilmesi yerelde işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla öncelikle 
yerelde kısır çekişmelerin ötesine geçerek farklı ideolojik/yönetimsel anlayışların ortak geleceğin 
inşaasında bütünleştirilmesi, sonrasında yerel yönetimlerin, özel sektör ve sivil toplumun gücünün ve 
desteğinin birleştiği işbirliği/projelerle çok aktörlü bir yönetim anlayışının tesisi son derece önemlidir. 

Çalışmada Balıkesir’in ilçesi olan Bandırma’nın ekonomik gelişme potansiyeli değerlendirilerek 
bu gelişmenin sağlanmasında birlikte yönetmeyi esas alan yönetişim kavramının yerel aktörlere 
yüklediği sorumluluklar vurgulanacaktır.   

2. Yönetişim Kavramı ve Önemi 

1970’li yıllardan itibaren dünyada, savaş sonrasında kurulan ve sürdürülemez hale gelen refah 
devleti düzeninin ve yol açtığı problemlere tepki olarak ortaya çıkan bir değişim hareketine tanık 
olmuştur. Alt yapısını Yeni Kamu Yönetimi olarak bilinen hareketin oluşturduğu bu değişimin itici gücü 
1990’lı yıllarda yönetişim kavramı olmuştur. Bu dönemde kamu yönetiminde sosyal, kültürel, siyasal 
ve ekonomik sorunların yaygınlığı yönetişim kavramının da yeni ve sorun çözücü bir anlayış olarak 
hızla yaygınlaşmasını sağlamıştır (Gündoğan, 2013: 16). Kavramın yaygınlaşmasını ve kabul görmesini 
destekleyen bir diğer argüman ise devletin toplumsal  ve ekonomik yaşamdaki rolünün fazlaca 
genişlediği, devletin küçültülerek liberal anlayışın gereklerine uydurulmasına inananların yönetim 
kavramından daha kapsayıcı olan yönetişim kavramını öne çıkarması olarak görülür (Keleş, 2013: 58). 

Dünyada 1990’lı yıllarda yaygınlık kazanmaya başlayan yönetişim kavramı Türkiye’de 1996 
yılında İstanbul’da toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Habitat II. Uluslararası Zirvesi ile önem 
kazanmıştır. Bu sürecin altyapısı ise 1992 Rio Çevre Zirvesi’nde, çevre sorunlarına çözüm bulmak 
üzere; küresel, ulusal, yerel, her düzeyde kamu, özel sektör, girişimciler ve sivil toplum arasında 
işbirliklerinin kurulması için bir takım mekanizmaların oluşturulmasının kararlaştırılmasıyla atılmıştır. 
Zirve’de katılımcı ülkeler çevrenin korunması ve sürdürülebilir/yönetilebilir kalkınmanın sağlanmasını 
destekleyecek iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde tüm aktörlerin ortaklığını ve işbirliğini kabul etmiştir. 
Bunun için de, yerel düzeyde Yerel Gündem 21 Programı oluşturulması fikri benimsenmiş, Bursa, 
Antalya, Kocaeli gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu 50’ye yakın kentte uygulanan Yerel 
Gündem 21 Programları; katılım, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi iyi yönetişimin temel ilkelerinin 
uygulanmasına yönelik olmuştur. Dolayısıyla tüm bu ilkelerin süreç içerisinde programa gönüllü olarak 
katılan belediyeler aracılığıyla günlük yaşama girmesi sağlanmıştır (Toksöz, 2018: 9). 

Başlangıçta yönetim ile aynı anlamda kullanılan ancak süreç içerisinde özellikle politik bilimler 
alanında yeni ve farklı anlamlara kavuşan (Addink, 2005: 28) yönetişim (governance) kavramı 
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‘yönetmek’ kavramından türetilmiş olmakla birlikte son otuz yılda popüler hale gelen, devlet-toplum 
ilişkilerinde karşılıklı etkileşime dayalı yeni bir yönetim anlayışını ifade etmekte, klasik yönetim 
fonksiyonuna bir alternatif olarak literatürde ve günlük hayatta yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Yönetişim, kamu yönetimi, özel sektör, ve sivil toplum kuruluşlarını içine alan kompleks bir 
sistem ve bunların kendi aralarındaki ilişkiler ağını ve karşılıklı etkileşimlerini ifade etmek için 
kullanılan bir kavramdır. Kavramın içerisinde kısaca devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 
var olduğu söylenebilir ancak geniş anlamda merkezi yönetim, yerel yönetim, sivil toplum örgütleri, 
özel girişimciler ve kar amacı gütmeyen kuruluşların yönetim sistemine dahil edilmesini içermektedir 
(Eryılmaz, 2018: 62). Dolayısıyla ‘birlikte yönetme’ idealinin kavramlaştırılmış halidir. Yönetişim 
modelinde, yönetilenlerin kendilerini ve toplumu ilgilendiren konularda objektif, eşit ve açık şekilde 
bilgilendirilmesi gerekmektedir. Yönetilenler sorunlardan etkilenecek ve kaybedecek değerli varlıkları 
olan taraf olarak karar alma süreçlerine dahil edilmelidir. Diğer yandan, karar alma sürecinin şeffaf 
olmasının yanında paydaşların kararların uygulanma sürecine katılma sorumluluğu taşımaları 
gerekmektedir . Bu sorumluluk, kararların alınması ve uygulanmasında paydaşların birbirlerinden hesap 
sorabilmelerini gerektirir. Bu bağlamda yönetişimin diğer özelliği olan hesap sorma, kararların 
uygulanmasını ve neticesinin değerlendirilmesini, sonuca göre kararların yeniden ele alınmasını, 
değiştirilmesini ve yeni düzenlemelere gidilmesini kapsamaktadır (Sobacı, 2007: 224).  

3. Bandırma ve Çevresi 

2018 yılı verilerine göre 154.359 (TÜİK,2018) olan nüfusuyla Balıkesir’in merkez ilçeleri olan 
Altıeylül ve Karesi’nin ardından en çok nüfusa sahip ilçesi olan Bandırma, coğrafi açıdan bakıldığında 
da bölgenin en avantajlı kentidir. Bandırma; sahil şeridinde yer alması, büyük limanlara sahip olması, 
İstanbul ve Bursa ile sürekli etkileşim içinde olması nedeniyle bölgesel merkez konumundadır. Bölgesel 
merkez olmasının yanı sıra Bandırma sanayisinin gelişmişliğiyle ülke çapında dikkat çekmektedir. 
Coğrafi açıdan Güney Marmara olarak adlandırılan bölgenin potansiyeline bakıldığında Bandırma’ya 
komşu ilçe Biga’nın, sanayisi gelişmiş bir ilçe olduğu ve özellikle İstanbul, Kocaeli, Bursa’da kurulu 
büyük sanayileri destekleyecek alt bölge sanayi yatırımları için cazip olduğu görülmektedir. 
Bandırma’ya 45 km mesafede bulunan Gönen ilçesi ise süt endüstrisi, deri sanayi ve termal turizmde 
öne çıkmakta, diğer yakın ilçeler Erdek ve Marmara ilçeleri de bölgenin deniz turizmi alanındaki 
potansiyelini barındırmaktadır. Dolayısıyla Bandırma’nın özellikle yakın çevresiyle birlikte 
düşünüldüğünde mevcut sanayi ve ticaret potansiyelinin çok daha artırılabilir olduğu görülmektedir 
(GMKA, 2014).  

Bu durumu Bandırmanın sahip olduğu ulaşım ağı da desteklemektedir. Bandırma, Türkiye’de, 
kara, deniz, demiryolu ve hava yolu ulaşım alternatiflerine aynı anda sahip sahip olan az sayıdaki 
ilçelerden birisi olarak, modern, hızlı ve rahat bir ulaşım ağına sahiptir. Bu bakımdan sahip olduğu 
ulaşım ağı özelliği ile yatırım açısından ciddi bir potansiyele sahip Güney Marmara Bölgesinde lojistik 
bir üs niteliği kazanmaktadır (BANTB, 2019) 

Bandırma’nın bir diğer önemli özelliği Türkiye’de son birkaç on yılda sıklıkla dile getirilen il 
olmak isteyen ilçeler arasında önemli bir yere sahip olmasıdır. Türkiye’de hemen her ilçenin il olmak 
gibi bir hayali olsa da kamuoyu tarafından Bandırma’nın, hayalinin gerçeğe dönüşmesi muhtemel ilçeler 
arasında görülmesi ilçenin sosyo- ekonomik gelişmişliğinin kamuoyunca bilindiğini göstermektedir. 
Her ne kadar Anayasada illerin coğrafya durumu, ekonomik şartlar ve kamu hizmetlerinin gereklerine 
göre kurulduğu belirtilse de il olma potansiyelinin bilimsel ölçütlerle belirlenmesine yönelik 
çalışmaların da varlığı bilinmektedir. Tablo 1 ve 2 de bilgileri verilen Güngör ve ekibinin yaptığı çalışma 
da bunlardan birisidir.  
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Tablo 1. İl Olmaya Uygunluk Kriterleri 

 

Kaynak: Güngör ve diğ., 2010: 7 

Tablo 1. de il merkezine uzaklık, ilçenin nüfusu, yüzölçümü ve ilin ekonomik gelişmişliğini 
gösteren kişi başı reel gelir gibi kriterler üzerinden hareket edilerek belirlenen ilçelerin il olmaya 
uygunluk sıralamaları tespit edilmeye çalışılmıştır  

Tablo 2. İl Olmaya Uygunluk Sırası 

   

Kaynak: Güngör ve diğ., 2010: 14 

Tablo 2. de, kriterlerin analitik hiyerarşi proses (AHP) yöntemiyle değerlendirilmesi sonucu 
Bandırma’nın çalışmaya konu edilen 8 ilçe arasında il olmaya uygunluk sırasında 2. Olduğu 
görülmektedir.    

Diğer yandan bireylerin yerleşecekleri kentin seçiminde, ekonomik değerler diğer değerlerden 
daha önceliklidir. Dolayısıyla bireyler kentlerin sosyo-ekonomik gelişmişliğine önem vermekte, iş 
imkanları gelişmiş, altyapısı tamamlanmış, sağlık ve kültürel olanakların daha fazla olduğu kentlerde 
yaşamayı seçmektedir (Hayta, 2016: 2588). Bu durum Bandırma’nın gelişme potansiyelinin ileride 
dışarıdan göç almasına neden olacağını göstermekte dolayısıyla ilçenin büyüme ve gelişme sürecinin 
sağlıklı bir şekilde planlanmasını gerektirmektedir.  

Bir ilin ilçeleriyle birlikte gelişmesinde yerel yönetimlerin işbirliği yapması önemlidir. Diğer 
yandan yerel yönetimlerin toplumun ve girişimcilerin desteğini alması yönetişime ve katılıma verdikleri 
önemle de ilişkilidir. Dolayısıyla yerel yönetimler yerelde işbirliğini sağlama da bir takım yönetişim 
mekanizmalarından faydalanmalıdır. Bu mekanizmalar aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Kocaoğlu ve 
Fural, 2018: 155-159).       
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 Halk Kurultayları: Halkın yerel hizmetler hakkında bilgilendirilmesi ve hizmetler 
konusundaki talep ve isteklerinin alınabilmesi amacıyla düzenlenmektedir. 

 Halk Günleri: Belediye başkanları ve üst düzey yerel yöneticiler ile halk arasında 
aracısız  doğrudan iletişimi esas alan özellikle 1990’lı yıllardan itibaren yaygınlaşan bir yönetişim 
mekanizmasıdır.   

 Proje Demokrasisi: Özellikle halkın büyük ölçekli kentsel projeler hakkında 
bilgilendirilmesi ve katılımlarıın sağlanması amacıyla düzenlenmekte olup kitle iletişim araçları yaygın 
olarak kullanılır.  

 Semt Danışma Meclisleri: Daha çok belediyenin ait olduğu siyasal partinin ilçe ve 
seçtiği mahalle temsilcileri üzerinden işletilen, semt sakinlerinin sorunlarını, talep ve önerilerini 
yetkililere aktardığı mekanizmadır.  

 Muhtarlık Toplantıları: Gerek köy gerekse mahalle muhtarlarının temsil ettikleri 
yerleşim biriminin sorunlarını ve taleplerini dile getirdiği en eski ve sürekliliği olan uygulamalardan 
birisidir  

 Kamuoyu Araştırması, Halk Oylaması: Yerel yönetimin uygulayacağı, toplumun 
büyük bir kesimini ilgilendiren projeler ile ilgili kamuoyunun görüşünü öğrenmek için anket ve 
araştırmaların yapılması, konuya ilişkin halkın görüşünün sorulmasına yönelik çalışmaları içermektedir. 

 Kent Konseyleri: Kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcilerini bir arada buluşturan, başta etkin bir yönetişim olmak üzere katılım, saydamlık ve 
dayanışma gibi ilkelerin hakim olmasını amaçlayan bir yönetişim mekanizmasıdır. 

    

4. Yerel Yönetimler Arası İlişkiler 

Yerel yönetim mevzuatında büyükşehir belediyelerinin ilin bütününden sorumlu olarak ilçe 
belediyeleri üzerinde önemli yetkilere sahip olduğu görülmektedir. Yasa, her ne kadar yerel kamu 
hizmetlerinin ilin tamamında bütüncül bir bakış açısıyla objektif ve standart olarak sunulmasını 
sağlamaya çalışmışsa da ülkemizin birçok yerinde özellikle farklı siyasi partilerin kazandığı 
belediyelerde büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında bir takım yetki ve sorumluluk anlaşmazlıklarının 
yaşandığı görülmektedir.  Özellikle 6360 sayılı yasayla büyükşehir yönetimine geçilen illerde 
büyükşehir yönetiminin hakim olma, ilçe belediyelerinin ise geçmişin alışkanlıklarını, bir takım yetki 
ve yönetim avantajlarını bırakmadaki isteksizliği bir çok konuda çatışma yaşanmasına ve sorunun 
yargıya taşınmasına neden olmaktadır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Bandırma Belediyesi 
arasında da geçmişte; 

 Erdek sahil yürüyüş alanının paylaşımı sorunu ve aynı alanda iki belediyenin farklı aydınlatma 
direkleri kullanmasına kadar giden görüş ayrılığı 

 Kentin meydan, ana cadde ve bulvarlarında (tanım belirsizliği nedeniyle) hangi belediyenin 
yetkili olacağının tartışılması  

 İki belediye arasında yaşanan zabıta hizmetlerine ilişkin sorunlar 
 Bandırma sahil şeridinin kullanımında yaşanan anlaşmazlıklar (Örn. 28. Kuş Cenneti 

Festivalinde kurulacak standların yeri, yetki ve sorumluluğun kimde olduğu). 

yetki ve sorumluluk konusunda bir takım anlaşmazlıkların yaşandığı görülmektedir 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Bandırma Belediyesinin yeni dönemde ortak geleceğin 
planlanması, yasada belirtilen yetki ve görev alanlarının pratikte uzlaşı sağlanarak hayata geçirilmesi 
noktasında geçmişten farklı olarak çok daha pozitif bir tutum sergilemesi beklenmektedir. Bu konuda 
her iki belediyenin de büyük sorumluluğu bulunmaktadır. Bu bağlamda önemli bir yönetişim platformu 
olan, kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, dayanışma, saydamlık 
ve demokratik katılım, etkin yönetişim ve çözümde ortaklık ilkelerinin hayata geçirilmesi amacıyla 
kurulan kent konseylerinin aktif olarak ilişki sürecine dahil edilmesi önemli bir katkı yapacaktır. 2014 
yılında fiilen büyükşehir belediyesi olmasına rağmen Kasım 2019  gibi geç bir tarihte kurulan Balıkesir 
Kent Konseyi ile Bandırma Kent Konseyinin iki kentin ortak menfaatler etrafında buluşmasını 
sağlayacak işbirliklerini oluşturabilecekleri düşünülmektedir.  
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4.1. Yerel İşbirlikleri 

Temmuz 2019’da Balıkesir ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odası, 
Ticaret Borsası arasında Lisansüstü Tez Çalışmaları Protokolü’nün imzalanması yerelde önemli bir 
işbirliği örneğini oluşturmaktadır 

Bu protokol ile Üniversite - Sanayi işbirliği kapsamında; Balıkesir ilinde değişik alanlarda faaliyet 
gösteren işletmelerin sorunlarının Üniversite bünyesindeki Enstitülerde yürütülen lisansüstü tez 
çalışmaları kapsamında çözümüne katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu protokol ile Sanayinin 
sorunlarının çözülmesi, Sürdürülebilir Üniversite-Sanayi işbirliğinin sağlanması, İşletmelerin 
sorunlarına Üniversite ile birlikte çözüm üretilmesinin teşvik edilmesi, Üniversitede Sanayinin 
sorunlarına çözüm üretici lisansüstü tezlerin yapılmasının teşvik edilmesi planlamaktadır. Söz konusu 
protokol yerel kalkınmanın çok aktörlü yönetişim anlayışıyla paydaşlarının katılımını önemseyen bir 
ortamda sağlanabileceğinin bir göstergesi niteliğindedir.  

Yerel de iyi yönetişimin sergilenebileceği bir örnek olması bakımından Bandırma’da 2200 
dönümlük bir alana kurulacak olan ve şu an kamulaştırma çalışmaları başlayan Marmara Ana Metal 
Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması önemli görülmektedir. Bu proje mevcut OSB’ nin ortakları olan 
kaymakamlık, Büyükşehir ve Bandırma Belediyeleri ile Bandırma Sanayi Odasının ve sanayici ve 
işadamlarının birlikte yer aldığı geleceğe dönük önemli bir işbirliğidir. Söz konusu proje tam da 
yönetişim kavramının vurguladığı yerel dinamiklerin ortak bir hedef etrafında katılımını gerektiren bir 
projedir. Projenin ilerleyen aşamada ileri teknoloji, enerji, otomotiv ve savunma sanayi ağırlıklı olarak 
gelişme potansiyeli bulunmaktadır. Bu projenin Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Belediyesine 
yüklediği sorumluluklardan birisi de, kenti, sanayileşmeye ve yeni gelecek binlerle ifade edilebilecek 
dış göçe/istihdama hazırlaması, kentsel sorunlar artmadan hızlı büyüme ve gelişmenin ortaya çıkaracağı 
problemleri kontrol altında tutacak yönetişim temelli uygulamaları hayata geçirmeleri olacaktır. 

5. Sonuç 

Her ne kadar 2000’li yıllardan itibaren yerel yönetimlerin merkezi yönetim karşısında dikkate 
değer bir yükselişi söz konusu idiyse de bu gelişmelerin yerel yönetimlerin vatandaş katılımını 
önemseyen yönetişim temelli hizmet anlayışı kazanmasına büyük bir etkisinin olamadığı görülmektedir.  

Bunun en temel sebeplerinden birisi öteden beri dile getirilen nitelikli insan kaynağının eksikliği 
ve bilgi edinme bilinci önemli oranda gelişmesine rağmen toplumda katılım kültürünün henüz yeterince 
gelişmemiş olmasıdır. Bu bağlamda sağlıklı ve nitelikli bir yerel kalkınma için yerel yönetimlerin 
yönetişim kavramını somut uygulamalarla hayata geçirmesi önem arz etmektedir. Balıkesir ili ile 
mevcut konumu ve gelişme potansiyeli bakımından en önemli ilçesi olarak nitelendirilebilecek 
Bandırma’nın ilişkilerinin rekabetten ziyade herkesin kazanacağı geleceğe dönük bir ortaklık temelinde 
ele alınması, bu konuda yerel aktörlerin enerjilerinin yönetişim kavramı çerçevesinde birleştirilmesi 
önemli bir çaba olacaktır. 
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Balıkesir İlinde Yaşanan Göç ve Etkileri 

 

Aygül GİDER1, Sevin KARAGÖZ2,  Burcu SÜKÜTİ3, Özgür YILMAZ4, Buse Nur 

ÜSKÜPLÜ5, Necla TEKTAŞ6 

Özet 

Göç genel olarak nüfusun yer değiştirmesidir. Göç olgusu; Tarımsal, endüstriyel, sosyoekonomik 
ve demografik nedenlerle başka yerlere taşınmaya verilen genel isim evrensel bir olay olarak 
tanımlanabilir. Bu çalışma, Balıkesir'de, göç olgusunun Balıkesir ili ile Türkiye arasındaki göç olgusunu 
karşılaştırarak, göç ve göç ile ilgili olarak kavramsal olarak ifade edilmesinden sonra göç çalışmalarının 
sebeplerinden ve göçün ortaya çıkışından bahsetmesi gerçeğiyle sınırlıdır. Bu amaçla, Balıkesir ili tarım, 
sanayi ve hizmetler, Türkiye'nin ortalama oranı belli bir yıl bazında karşılaştırılarak Excel Çözücü 
ilişkilerinden grafiklerle görselleştirildi. Konunun dikkatini yorumlarla vurgulandı. Bulgulara göre 
sonuçlara ulaşıldı. Bir sonraki çalışmalarda gerekli fikirlerin ve öncülüğün sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Göç, Sanayi, Tarım, Hizmet 

JEL Kodu: R23, R51, R38 

 

Migration and its Effects in Balikesir Province 

Abstract 

Migration is generally the displacement of the population. The phenomenon of migration; A 
general name given to moving elsewhere for agricultural, industrial, socioeconomic and demographic 
reasons can be defined as a universal event. This study is limited by the fact that migration studies in 
Balıkesir after conceptually referred to migration and migration by comparing the migration 
phenomenon Balikesir province and Turkey are mentioned reasons and the result occurrence of 
migration. For this purpose, the province of Balikesir agriculture, industry and services, the average rate 
of Turkey has been compared on the basis of a certain year Excel Solver from relationships were 
visualized with graphics. The attention of the subject was emphasized by comments. According to the 
findings, the results were reached. It is aimed to provide the necessary ideas and pioneering for the next 
studies. 

Keywords: Migration, Industry, Agriculture, Service 

JEL Code: R23, R51, R38 

1. Giriş  

Göç genel olarak nüfusun yer değiştirmesi olayıdır. Bu anlamda göç olayı mekansal olarak farklı 
ölçeklerde ve yönlerde gerçekleşmektedir. Bu bağlamda ele alındığında, kıtalararası, uluslararası, 
bölgeler arası, kırdan şehre veya şehirden kıra göçler şeklinde bir ayrım yapmak mümkündür. Bundan 
başka göç olayı farklı nedenlerle de ortaya çıkmaktadır. Bunların başında tarımsal faaliyet, sanayi ve 
hizmet gibi etkenler gelmektedir. Göç olayı; zamansal olarak geçici ve devamlı göçler olarak 
sınıflandırılır. Başka bir sınıflandırma ise; göçlerin isteğe bağlı olup olmamasına göre yapılmaktadır.  

                                                           
1 Bandirma Onyedi Eylül Üniversitesi, aygulgider17@gmail.com 
2 Bandirma Onyedi Eylül Üniversitesi, sevinkaragoz@hotmail.com 
3 Bandirma Onyedi Eylül Üniversitesi, sukutib@gmail.com 
4 Bandirma Onyedi Eylül Üniversitesi, oezguryilmaz@gmail.com 
5 Bandirma Onyedi Eylül Üniversitesi, uskuplu_busenur@outlook.com 
6 Doç.Dr. Bandirma Onyedi Eylül Üniversitesi, ntektas@bandirma.edu.tr 
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Bu çalışmada, belirli yıllarda göç olgusunun Balıkesir ili bölgesel potansiyelleri göz önüne 
alınarak etkileri incelenmiştir. Bu amaçla Balıkesir ilinin tarım, tarımsal faaliyetler, sanayi ve hizmet 
sektörlerinin Türkiye ortalamasına oranları karşılaştırılmıştır. Daha sonra bu oranlar belli bir yıl baz 
alınarak analizler yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre sonuçlara varılmıştır. Bir sonraki çalışmalara 
gereken fikir ve öncülük sağlanması hedeflenmiştir. 

2. Göç 

Göç; birey, grup veya ulusların doğal, ekonomik, siyasal ve benzeri zorunluluklar nedeniyle yeni 
bir fiziki ve kültürel ortama yerleşmeleri olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifadeyle göç; bireylerin gelecek 
yaşantılarının, ya bir bölümünü yada tamamını geçirmek üzere bir yerleşim biriminden diğerine 
yerleşmek amacıyla yapmış oldukları coğrafi nitelikli yer değiştirme ve yeni bir sosyo-kültürel çevreye 
girmesi sürecidir. Ancak göç sürecin nasıl yaşandığı ve nasıl hazırlandığı konusunda birden çok etkenin 
analizi zorunlu olmaktadır. Zira göç kararında pek çok faktör rol oynayabilmektedir. Bununla birlikte 
genel bir çerçeve içerisinde göç Zanden’in de vurguladığı gibi “iki temel neden üzerinde; çekici ve itici 
faktörlerin bir sonucu olarak ele alınabilir. Çekici faktörler yeni yerleşim alanlarının cazibesinin bir 
sonucu olarak etkili olurken, itici faktörler de bir zorlama sonucu göçe neden olmaktadır (Kolukırık, 
2006).  

Göç olgusu; iradi veya gayri iradi, sosyo-kültürel, ekonomi-politik ve toplumsal-çevresel 
faktörlerin etkisiyle daha iyi bir yaşam sürmek adına yapılan yer değiştirme eylemlerinin genel bir 
adıdır.       

2.1. Göçün Türleri 

2. 1. 1. İç Göçler  

Mevsimlik Göçler: Bir antlaşmanın esaslarına dayanılarak yapılan, ülke nüfuslarının 
karşılıklı olarak yer değişmesi ile oluşan göçlerdir. 

Daimi Göçler: İnsanların yaşadığı yerlere bir daha geri dönmemek üzere ve gittikleri yerlerde 
sürekli kalmasıyla oluşan göçlerdir. 

Emek Göçleri: Genel olarak tarım işçilerinin oluşturduğu göçlerdir. 

Zorunlu Göçler: Savaşlar, sınır değişiklikleri, mübadele (antlaşmalarla sağlanan nüfus 
değişiklikleri)etnik baskılar, salgın hastalıklar, doğal afetler, kamulaştırma sonucu oluşan göçlerdir. 

Gönüllü Göçler: İş bulmak, eğitim görmek, sağlık şartlarından yararlanmak, macera aramak, 
şehirdeki kültürel sanatsal faaliyetlerden yararlanmak, beyin göçü gibi göçlerdir. 

2.1.2. Dış Göçler  

Beyin Göçü: Bilim ve tekniğin gelişmesine katkıda bulunabilecek nitelikteki elemanları çalışmak 
üzere başka ülkelere göç emesi olayına Beyin Göçü denir 

İşçi Göçü: İşgücü göçü de insanların yaşadıkları ülkede istihdam olanağı bulamaması ve/veya 
çalıştığı işteki ekonomik ve sosyal tatminsizlik, fırsat ve sınıfsal eşitsizlik gibi nedenlerden dolayı başka 
ülkelere iş bulmak amacıyla gerçekleştirilen göç hareketi olarak betimlenebilir (Özkan Deliduman, n.d.).  

Mübadele Göçü: Bir antlaşmanın esaslarına dayanılarak yapılan,  ülke nüfuslarının 
karşılıklı  olarak yer değişmesi  ile oluşan  göçlerdir (Eşsiz, n.d.). 

 2.1.3.Türkiye’de Göçü Doğuran Genel Sebepler 

 Genel nüfus içinde genç nüfusun kalabalık olması 

 Tarım kesiminde görülen açık ve gizli işsizlik 

 Eğitim durumunda ve hayat tarzında görülen iyileşme ve ilerleme 
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 Eğitim yoluyla meslek edinme 

 Geniş aile otoritesinden kurtulma eğilimi 

 Çocuklar için daha iyi bir eğitim arzusu 

 Kırsal alanlarda değer hükümlerinde meydana gelen değişmeler(Başel, n.d.) 

Türkiye ’de köyden kente göç hareketleri ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen 
verilere göre; 1927-1950 yılları arasında % 25, 1975 yılında % 42,2000 yılında % 65, 2010 yılında % 
76 gerçekleşirken 2016 yılında % 92.10 olmuştur (2016 yılı Ocak ayında TÜİK). 

2.1.4. Balıkesir İli Mevcut Durum 

Türkiye, bölgesel gelişme politikalarının etkin bir şekilde uygulanması ve AB’ye uyum 
sağlanması amacıyla 26 İstatistiki Bölge Birimi Düzey 2 Bölgesi’ne ayrılmıştır. Bu sınıflandırmada; 
TR22 Düzey 2 Bölgesi olarak isimlendirilen Güney Marmara Bölgesi’nde yer almaktadır. Bu bölge 
ekonomisinin en belirgin özelliği, üretilen katma değer içerisinde tarım sektörünün payının Türkiye 
genelinin oldukça üzerinde olmasıdır. 

Balıkesir’in toplam tarım alanlarının%7’si sebze, %23’ü meyve, %70’i tarla bitkilerinden 
oluşmaktadır. 

Tablo 1. Toplam Nüfus 

Yıllar Türkiye Balıkesir  

2015 78741053 1186688  

2016 79814871 1196176  

2017 80810525 1204824  

2018 82003882 1226575  
 

Kaynak: (http://www.tuik.gov.tr/Start.do, n.d.) 

2015 ve 2018 yılları arasında Türkiye toplam nüfusunun verileri tablo 1’de görülmektedir. Türkiye toplam nüfus 
artış hızına paralel olarak Balıkesir nüfusunun da arttığı görülmektedir. Balıkesir ili Türkiye artış ortalamasının 

altında kalmıştır. 

Şekil 1. Balıkesir Demografik Özellikler-Toplam Nüfus (2008=100) 

Kaynak:(http://www.tuik.gov.tr/Start.do, n.d.) 

Balıkesir ili nüfus yoğunluğu GeoDA programı ile şekil 2’de grafik gösterimi ile görülmektedir. 
Buna göre Balıkesir ilinin ilçeleri sırasıyla; Merkez, Bandırma-Edremit, Gönen-Burhaniye-Ayvalık ve 
diğerleri olarak sıralanmaktadır. 
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Şekil 2. GeoDA İle Balıkesir İli Görünümü 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kaynak:(GeoDA, n.d.)                      

3.  Yöntem 

Bu çalışmada Balıkesir’de göçe neden olabilecek olası sosyo-ekonomik ve demografik faktörlerin 
etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. İlgili araştırma Balıkesir ili bazında Türkiye İstatistik  
Kurumu’ndan  elde  edilebilecek  çok  sayıda  değişkeni  kapsayacak  boyutta gerçekleştirileceği için 
değerler arasındaki sayısal ilişkinin Türkiye ortalaması ile karşılaştırılması baz alınarak çok  sayıdaki 
sosyal ve demografik değişkeni  dikkate  alınarak  Türkiye ile karşılaştırılmasında göçün 
belirleyicilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır (Albayrak, Nilcan; Abdioğlu, 2017)  

4. Bulgular 

Tablo 2. Toplam İşlenen Tarım Alanı (Hektar) 

Yıllar Türkiye Balıkesir 

2005 23 775 459 362 943 

2006 22 981 020 342 434 

2007 21 978 693 334 084 

2008 21 555 242 334 607 

2009 21 351 696 330 74 

2010 21 383 626 317 765 

2011 20 522 626 305 533 

2012 20 581 039 348 913 

2013 20 573 477 329 496 

2014 20 697 903 325 67 

2015 20 649 766 316 885 

2016 20 381 943 319 007 

2017 19 998 498 313 533 

2018 19 723 076 298 558 

Kaynak: (http://www.tuik.gov.tr/Start.do, n.d.) 

Türkiye toplam tarım alanı 2005-2018 yılları arasında dağılımı dalgalı bir seyir izlemektedir. 
İşlenen tarım alanı hektarında 2012 yılında yükselmiş fakat bu değere bir daha ulaşamamıştır.  
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Tablo 3. Kişi Başına Tarımsal Üretim Değeri (TL) 

Yıllar Türkiye Balıkesir 

2007 1,479 3,618 

2008 1,613 4,362 

2009 1,696 4,572 

2010 2,239 5,657 

2011 2,565 4,614 

2012 2,655 4,544 

2013 2,486 4,224 

2014 2,639 4,849 

2015 3,161 5,05 

2016 3,399 5,627 

2017 4,005 6,438 

2018 4,689 6,958 

Kaynak: (http://www.tuik.gov.tr/Start.do, n.d.) 

Şekil 3. Kişi Başına Toplam Tarımsal Üretim Değeri (2007=100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kaynak:(http://www.tuik.gov.tr/Start.do, n.d.) 

Şekil 3’de yer alan kişi başına toplam tarımsal üretim değeri grafiği 2007 yılı baz alınarak yıllara 
göre artmaktadır. Balıkesir ili 2007-2010 yılları arasında Türkiye ortalaması üzerinde iken 2011 yılı 
itibari ile ortalamanın altında bir seyir izlemiştir. 

Tablo 4. Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Üretim Miktarı (Ton) 

Yıllar Türkiye Balıkesir 

2005 75 461 494 1 624 259 

2006 77 175 976 1 795 192 

2007 70 286 396 1 683 245 

2008 74 382 684 1 784 370 

2009 80 368 121 1 668 617 

2010 90 579 900 1 690 836 

2011 93 293 082 1 750 697 
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2012 92 921 409 2 095 664 

2013 102 414 889 2 164 171 

2014 99 443 102 2 201 944 

2015 106 900 422 2 218 444 

2016 110 785 755 3 275 698 

2017 117 925 235 3 450 370 

2018 115 048 445 3 439 313 

Kaynak: (Http://www.tuik.gov.tr/Start.do, n.d.) 

Şekil 4. Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Üretim Miktarı (Ton) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kaynak:(http://www.tuik.gov.tr/Start.do, n.d.) 

Tahıl ve diğer bitkisel ürünlerin üretim miktarının genel olarak yıllara göre artış gösterdiği 
görülmektedir ve Balıkesir ili ortalamanın altında kalmaktadır. Türkiye tahıllar ve diğer bitkisel 
ürünlerin üretim miktarı 2007 yılında hızlı bir düşüş olurken Balıkesir ilinde 2007 yılında düşüş 
gözlenmekte fakat Türkiye ortalamasının üstünde olduğu Şekil 4’te görüldüğü gibidir. 

Tablo 5. Örtü Altı Sebze ve Meyve Üretim Miktarı (Ton) 

Yıllar Türkiye Balıkesir 

2005 4 465 343 3 079 

2006 4 716 862 2 882 

2007 5 052 796 2 515 

2008 5 063 265 5 675 

2009 5 524 777 5 988 

2010 5 750 466 6 485 

2011 6 138 937 7 37 

2012 6 170 827 7 466 

2013 6 273 927 7 085 

2014 6 481 820 7 169 

2015 6 715 067 8 216 

2016 7 165 241 8 489 

2017 7 862 738 8 586 

2018 8 071 026 8 787 

Kaynak: (http://www.tuik.gov.tr/Start.do, n.d.) 
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Şekil 5. Örtü Altı Sebze e Meyve Üretim Miktarı (Ton) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak:(http://www.tuik.gov.tr/Start.do,n.d.) 

  Örtü altı sebze ve meyve üretim miktarı Türkiye ortalaması yıllara göre artış göstermektedir. 
Şekil 5’te görüldüğü üzere Balıkesir ili 2007’a kadar düşüşte, 2008 yılından sonra artış göstermektedir. 
2007 yılında düşüş görülmesine rağmen bu yıldan 2018 yılı son verilerine kadar Türkiye ortalamasının 
üstünde seyretmiştir.  

Tablo 6. Küçükbaş Hayvan Sayısı (Baş) 

Yıllar Türkiye Balıkesir 

2005 31 821 789 836 232 

2006 32 260 206 845 012 

2007 31 748 651 821 424 

2008 29 568 152 817 439 

2009 26 877 793 749 379 

2010 29 382 924 791 265 

2011 32 309 518 825 532 

2012 35 782 519 883 359 

2013 38 509 795 993 693 

2014 41 485 180 1 028 348 

2015 41 924 100 1 000 230 

2016 41 329 232 991 521 

2017 44 312 308 1 172 899 

2018 46 117 399 1 189 854 

Kaynak:(http://www.tuik.gov.tr/Start.do, n.d.) 
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Şekil 6. Küçükbaş Hayvan Sayısı (Baş) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kaynak:(http://www.tuik.gov.tr/Start.do, n.d.) 

Türkiye ortalaması küçükbaş hayvan sayısı 2005 yılı baz alınarak yapılan hesaplama sonucunda 
2005 yılından 2009 yılına kadar azalış gösterirken sonrasında tekrar artmaya başlamıştır.  Şekil 6’da 
Türkiye ile Balıkesir değerleri yer almaktadır. 

Tablo 7. Toplam Geceleme Sayıları 

Yıllar Türkiye Balıkesir 

2002 100 100 

2003 981.440.592 9.430.815 

2004 114.558.472 9.882.214 

2005 12.647.486 1.086.544 

2006 111.796.938 8.708.529 

2007 142.387.642 1.487.952 

2008 139.871.147 1.613.849 

2009 152.728.275 2.097.711 

2010 183.175.559 2.344.797 

2011 191.828.996 2.353.566 

2012 21.157.734 232.171 

2013 208.373.203 1.836.575 

2014 222.964.845 1.890.013 

2015 217.932.541 1.934.689 

2016 189.468.148 1.726.812 

2017 191.306.989 1.433.511 

2018 234.130.055 1.521.003 

Kaynak:(Http://www.tuik.gov.tr/Start.do, n.d.) 
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Şekil 7. Toplam Geceleme Sayıları (Kişi) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kaynak:(http://www.tuik.gov.tr/Start.do, n.d.) 

Toplam geceleme sayısı 2002 yılı baz alınarak yıllara göre dağılımı Şekil 7’de grafikte yer 
almaktadır. Grafikte Balıkesir ilinin 2007 ile 2012 yılları arasında Türkiye ortalamasının üstünde yer 
aldığı görülmektedir. Buna rağmen yazın Balıkesir ili turizm açısından ele alındığında kış nüfusunun 
çok üstüne çıkmakta ve diğer turizm merkezlerine göre yine de cazibesini korumaktadır.  

Tablo 8. Toplam Geliş Sayısı (Kişi) 

Yıllar Türkiye Balıkesir 

2002 100 100 

2003 1.080.086 105.767 

2004 1.346.209 163.344 

2005 1.593.326 2.195.502 

2006 1.528.721 1.470.375 

2007 1.758.598 1.205.632 

2008 1.967.898 1.175.984 

2009 2.038.459 1.486.314 

2010 2.160.504 1.015.335 

2011 2.351.413 1.653.097 

2012 2.376.843 1.853.664 

2013 2.588.232 2.778.335 

2014 270.963 358.209 

2015 2.723.551 3.535.713 

2016 211.913 2.884.056 

2017 2.559.321 4.264.836 

2018 2.976.689 3.612.761 

Kaynak:(http://www.tuik.gov.tr/Start.do, n.d.) 
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Şekil 8.Toplam Geliş Sayısı (Kişi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kaynak:(http://www.tuik.gov.tr/Start.do, n.d.) 

Şekil 8’de Türkiye ve Balıkesir’e toplam geliş sayısı incelendiğinde 2002 yılı baz alınarak dalgalı 
bir seyir izlediği görülmektedir. Balıkesir iline toplam geliş sayısı 2004-2006 ve 2013-2018 yılları 
arasında Türkiye ortalamasının üstündedir.  

Tablo 9. Yabancı Geliş Sayısı (Kişi) 

Yıllar Türkiye Balıkesir 

2002 100 100 

2003 1.053.459 1.087.217 

2004 1.324.589 1.785.238 

2005 1.594.551 2.459.219 

2006 1.496.042 1.538.688 

2007 1.761.821 1.165.385 

2008 1.987.947 1.072.964 

2009 2.043.837 1.505.543 

2010 2.161.219 6.327.489 

2011 237.437 8.919.118 

2012 2.399.035 7.640.271 

2013 2.635.087 101.793 

2014 2.780.602 1.396.041 

2015 2.735.821 1.064.819 

2016 1.913.638 7.238.688 

2017 2.446.377 1.806.052 

2018 2.980.667 2.155.769 

Kaynak: (http://www.tuik.gov.tr/Start.do, n.d.) 
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Şekil 9. Yabancı Geliş Sayısı (Kişi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak:(http://www.tuik.gov.tr/Start.do, n.d.) 

Şekil 9’da yer alan Balıkesir ili yabancı geliş sayılarına bakıldığında 2002 yılı baz alınarak 2003-
2005 yılları arasında Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldığı görülmektedir.  

Şekil 10. Konut Satış Sayıları (Toplam) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Kaynak:(http://www.tuik.gov.tr/Start.do, n.d.) 

Şekil 10’da görüldüğü gibi 2013-2018 yılları arasında konut satış sayılarında artış görülmektedir. 
Bu durum Balıkesir ilinin 2014 yılından itibaren Türkiye ortalamasının üstünde göç almıştır. 

Tablo 10. Nüfus Yoğunluğu (Kilometrekareye Düşen Kişi Sayısı) 

Yıl Türkiye Balıkesir 

2015 102,31 82,99 

2016 103,71 83,65 

2017 105 84,26 

2018 106,55 85,78 

Kaynak:(http://www.tuik.gov.tr/Start.do, n.d.) 

Kilometrekareye düşen kişi sayısına göre nüfus yoğunluğunun da yıllara göre artış gösterdiği 
görülmektedir. Balıkesir’in de buna bağlı olarak arttığı ve yine Türkiye ortalamasının altında kaldığı 
gözlemlenmiştir. 
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Tablo 11. İllere Göre Aldığı Göç 

2018 2017 2016 

İstanbul 14729 İstanbul 9927 İstanbul 9479 

İzmir 4514 İzmir 3777 İzmir 3812 

Bursa 4071 Bursa 3447 Bursa 3303 

Ankara 3967 Ankara 2435 Ankara 2747 

Manisa 2351 Manisa 2010 Manisa 2095 

Kocaeli 2258 Çanakkale 1890 Çanakkale 1963 

Çanakkale 1782 Kocaeli 1130 Kocaeli 1067 

Tekirdağ 892 Antalya 768 Antalya 774 

Eskişehir 848 Kütahya 725 Diyarbakır 754 

Kütahya 785 Tekirdağ 635 Kütahya 746 

Kaynak:(http://www.tuik.gov.tr/Start.do, n.d.) 

Şekil 11. İllere Göre Aldığı Göç 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: (http://www.tuik.gov.tr/Start.do, n.d.) 

Şekil 12’de Balıkesir ilinin diğer illerden aldığı göç sıralaması görülmektedir. Buna göre 2016, 
2017 ve 2018 üç yılda göç ederek Balıkesir’e gelenlerin illere göre sıralaması değişiklik göstermemiş 
ve ilk beş il İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Manisa illerinin olduğu görülmüştür. Yıllar baz alınarak 
bakıldığında ise göçler 2018 yılında diğer yıllara göre daha fazla gerçekleşmiştir. 

Tablo 12. Balıkesir ve Bandırma Üniversiteleri Öğrenci Sayıları Karşılaştırılması 

Yıllar Bandırma Onyedi Eylül Balıkesir 

2014 4200 40886 

2015 9049 35086 

2016 9885 36780 

2017 10268 37259 

2018 10440 34768 

Kaynak: (Http://www.tuik.gov.tr/Start.do, n.d.) 

Göçlerin içinde yurt dışından ilimize yapılan göçlerde üniversite öğrencileri de büyük bir hızla 
artış göstermiştir. Balıkesir ilinde iki adet üniversite yer almaktadır. Bunlardan birincisi Balıkesir 
üniversitesi olup 2015 yılında Bu üniversitenin İİBF ve bazı meslek yüksekokulları ayrıl arak Bandırma 
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On Yedi Eylül Üniversitesi Bandırma ilçesinde kurulmuştur. Fakültenin üniversiteye dönüşmesiyle 
birlikte yerli ve yabancı öğrencilerin artışı ile birlikte Balıkesir iline artış da bu durumda büyük paya 
sahip olmuştur.  Yllar itibariyle yabancı uyruklu öğrenci sayıları; 2017-2018 yılında 184 kişi,2018-2019 
yılında 514 kişi, 2019-2020 yılında 1028 kişiye yükselmiştir. Bu durumda Bandırma yıllar içerisinde 
yabancı öğrenci bazında yüksek oranda artışla göç almıştır. 

Şekil 12. Yıllar İtibariyle Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada; göç alan illerden olan Balıkesir iline göç ve etkileri araştırılmıştır. Balıkesir iline 
göç alma sebepleri içinde özellikle tarım, sanayi ve hizmet sektörü başı çekmektedir. Ayrıca Balıkesir 
ilinin bulunduğu coğrafi konum, iklim ve sahip olduğu yeraltı zenginlikleri gibi faktörler ili cazibe 
merkezi olması ve göç alması itibariyle önem taşımaktadır.  

Göç verilmesi açısından değerlendirilme yapıldığında; kırsal alanların itici faktörleri giderilmeye 
çalışılarak kentsel alanların çekici faktörlerine yaklaştırılması önem kazanmaktadır. İstihdam ve gelir 
yönünden geri kalmış, dolayısıyla göç veren bölgelerin, gelir ve istihdam yönünden geliştirilip, bölgeler 
arası gelir ve istihdam eşitsizliklerinin giderilmesi gerekmektedir. Balıkesir göç alan bölgelerden olması 
nedeniyle buraya göçenlerin yerlerinde kalmaları sağlanmalıdır. 

Göç veren bölgelerde özellikle istihdam yaratmak için yatırımlar yapılmalı yapılabiliyorsa sanayi 
ve endüstriye dayalı farklı sektörler geliştirilerek istihdam yaratılmalıdır. Göç verilen bölgelerde 
kalkınmaya yol açacak özellikle devlete bağlı resmi kurum ve kuruluşlar kurularak ek istihdam 
yaratılmalı böylelikle göç akımını yavaşlatılabilecek önlemler alınmalıdır. 

Göç veren bölgelerin en küçük yerleşim yerlerine kadar göç verme nedenleri detaylı bir şekilde 
analiz edilmeli ve göçe neden olan faktörleri etkisiz hale getirilecek tedbirler alınmalıdır.  

Yavaş gelişim gösteren bölgelerde; yöresel veya bölgesel doğal kaynakları ön plana çıkartılmalı, 
yöresel kaynakları güçlendirilmeli ve yöresel tarım desteklenerek ek istihdam sağlanmalıdır. 

Göç etmeyi düşünen kırsal kesimdeki bireyler için; bölgelerini terk etmeyecek şekilde toprak 
reformları, devlet tarafından teşvik ve yardımlar yapılmalı, göç etmeyi düşünenlere bu düşünceden 
vazgeçirecek maddi ve manevi yardımlar yapılmalıdır. Göç olgusu, bireysel olarak ve kısa sürede başa 
çıkılacak bir sorun değildir.  Bu uzun soluklu çalışma da devlet desteği ile bölgesel yatırımlar birlikte 
değerlendirilmelidir.  
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İç Göç İle Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Analizi: TR21 ve TR22 Bölgelerinin 
İncelenmesi 

 

Hakan ÖNDES1  

Özet  

Göç, kişi ve/veya kişilerin birtakım nedenlerden dolayı kendi istekleri ya da istemedikleri 
sebeplerden bulundukları konumdan ayrılma durumudur. Göç, toplumlar için sosyo-ekonomik, kültürel 
ve siyasi olguları etkileyen önemli bir harekettir. Nitelikli göç alımı toplum yapısına pozitif etkiler 
yaparken niteliksiz ve plansız göçler göç edilen yerin yapısını negatif şekilde etkileyebilmektedir.  
Göçler hareket edilen yerin konumuna göre iç ve dış göç olmak üzere ele alınmaktadır. İç ve dış göçlerin 
pek çok ortak yönleri bulunmasına karşın, nedenleri ve neticeleri değişiklik göstermektedir. Son 
dönemlerde, Türkiye’de meydana gelen iç göç hareketleri yapılan çalışmaların bu alana yönelmesini 
hızlandırmıştır. Bu açıdan bu çalışmada TR21 ve TR22 bölgelerine ait beş il için 2008-2017 yılları arası 
iç göç hareketleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki ekonometrik analizler kullanılarak 
incelenmiştir. Veriler TÜİK’ten elde edilmiştir. Göç için net göç hızı, ekonomik kalkınma adına kişi 
başına düşen gayri safi milli hâsıla değişkenleri kullanılmıştır. Gerçekleştirilen Konya (2006) panel 
nedensellik testi sonuçlarına göre Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ illeri için net göç hızından ekonomik 
büyümeye yönelik pozitif nedensellik tespit edilirken, Edirne ve Kırklareli illeri için ise herhangi bir 
nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Bu nedenle nitelikli iç göç hareketlerini teşvik edici biçimde 
oluşturulacak ülke politikalarının, illerin büyüme düzeylerinde ciddi rol oynayacağı düşünülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Ekonomik Büyüme, Panel Veri Analizi 

JEL Kodları: C33, O47, R23 

 

Econometric Analysis of the Relationship between Internal Migration and Economic Growth: 
Review of TR21 and TR22 Regions 

Abstract 

Migration is a situation where people and / or individuals leave their own position for some reason 
or unwanted reasons. Migration is an important movement for societies that affects socio-economic, 
cultural and political phenomena. While qualified migration intake has positive effects on the structure 
of society, unqualified and unplanned migrations may negatively affect the structure of the migrated 
place. Migrations are divided into two as internal and external migration according to the location of the 
place where they are moving. Although internal and external migrations have many in common, their 
causes and consequences vary. Recently, studies of internal migration movements that occurred in 
Turkey accelerates toward the field. In this respect, in this study, the relationship between domestic 
migration movements and economic growth between the years 2008-2017 for five provinces belonging 
to TR21 and TR22 regions was examined using econometric analyzes. The data were obtained from 
TURKSTAT. For migration, net migration rate and per capita gross national product variables were 
used for economic growth. According to the panel causality test results of Konya (2006), positive 
causality for economic growth was determined from the net migration rate for Balıkesir, Çanakkale and 
Tekirdağ provinces, while no causality relationship was found for Edirne and Kırklareli provinces. For 
this reason, it can be stated that the state policies that will form qualified internal migration movements 
to support them are very important in the development levels of the provinces. 

Keywords: Migration, Economic Growth, Panel Data Analysis 

JEL Codes: C33, O47, R23 
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1. Giriş 

Geçmişi oldukça eskiye dayanan göç, savaş, kıtlık, yoksulluk, soykırım gibi sebeplerle ortaya 
çıkmıştır. Günümüzde ise göç, insanların iş bulmak, maddi kazanç sağlamak, daha iyi eğitim ve 
teknolojilerden faydalanmak, güvenliklerini sağlamak veya daha pek çok farklı sebeplerden ötürü 
isteyerek ya da istemeyerek bulundukları yerleşim yerini geçici ya da kalıcı bırakıp bir başka yeri tercih 
etmeleri durumudur. İç göç ise, bireyin ya da toplulukların kalıcı veya geçici şekilde bulundukları iskân 
yerinden ülke alanı kapsamındaki farklı bir iskân bölgesine yönelik gerçekleşen değişikliktir. 

Türkiye’de 1950’li yıllarda başlayan sanayileşme ve kentleşme ile kırsaldan kente yoğun bir 
şekilde iç göç yaşanırken, 1980’lerde artan terör olayları ile doğudan batıya doğru iç göç hareketliliği 
yaşanmıştır. Bu durum sonrasında Türkiye’de işsizlik, yoksulluk, çarpık kentleşme, trafik problemleri, 
çevre kirliliği, gecekondulaşma gibi sorunlara neden olmuştur. İç göçler mevsimlik, sürekli, emek, 
zorunlu ve gönüllü olmak üzere beş ayrı durumda görülebilmektedir. Artan terör olayları ile yaşanan 
zorunlu kitlesel göçlerden sonra Türkiye 2011 yılında Suriye’de çıkan iç savaş nedeniyle 3.7 milyondan 
fazla dış göçe maruz kalmıştır. Ayrıca Türkiye’den de geçici veya kalıcı olmak üzere çalışmak veya 
yerleşmek amacıyla diğer ülkelere dış göç yaşanmaktadır. Bu anlamda Türkiye’de yaşanan en önemli 
göç hareketliliği 1950 ve 1960’lı yıllarda başta Almanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine işçi olarak 
çalışmak üzere doğudan batıya doğru gerçekleşmiş göçlerdir. Ülkeler arası yaşanan dış göç, beyin göçü, 
işçi göçü ve mübadele göçü olarak üç ayrı durumda ele alınabilmektedir.  

Türkiye’de iç göç ilk zamanlarda İstanbul, İzmir, Ankara, Adana gibi sanayi faaliyetlerinin yoğun 
yaşandığı büyük illere doğru gerçekleşmekteydi. Buna karşılık günümüzde insanlar çeşitli sebeplerden 
dolayı yalnızca gelişmiş illere değil bununla birlikte bu illerin konumlandığı bölgelere taşınmaktadır. 
Bireylerin bu şekilde yer değiştirmelerindeki esas unsur ekonomik kaygılarıdır. Bireylerin gıda ve 
korunma gibi temel gereksinimlerini gidermeleri gerekmektedir. Bu nedenle iş imkanlarının daha çeşitli 
olduğu ya gelişmiş illeri ya da iktisadi olarak ilerlemiş bölgeleri seçmektedir. Bu seçimlerin ivmesi de 
iktisadi endişeden ötürü gelişememiş bölgelerden gelişmiş bölgelere yönelik gerçekleşmektedir. Bu 
durum da Türkiye’nin bölgesel olarak heterojen bir iktisadi yapıya ve alansal nüfus görünümüne sebep 
olmuştur. Yöresel olarak doğusu iktisadi açıdan gelişememiş, buna karşılık batısı iktisadi açıdan 
yükseliş göstermiş olarak tanımlamak mümkündür. Bu açıdan ülkenin batısındaki yoğunluk, doğusuna 
oranla daha belirgindir. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2018 yılı iç göç istatistiklerine göre 2017-2018 döneminde 
iller arası göç eden toplam kişi sayısı 3,1 milyondur. Net göç hızına istinaden en yüksek göç rakamına 
sahip iller; Çankırı, Sinop, Gümüşhane ve Rize iken, en az göç rakamına sahip iller ise Ağrı, İstanbul, 
Muş, Van ve Gaziantep olarak belirlenmiştir. TÜİK 2018 uluslararası göç istatistiklerine göre de 
Türkiye’ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre %23,8 artarak 577 bin 457 kişi olmuştur. Bu göç 
edenlerin 110 bin 567’si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olurken, 466 bin 890’ı yabancı uyruklu nüfusu 
oluşturmaktadır. Türkiye’den diğer ülkelere göç eden kişi sayısı ise bir önceki yıla göre %27 artmış ve 
323 bin 918 kişi olarak belirlenmiştir. Yurtdışına giden nüfusun 136 bin 740 kişisi Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı iken, 187 bin 178 kişisinin ise yabancı uyruğa sahip olduğu gözlemlenmiştir 
(http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1067). 

Tablo 1’de Türkiye’de 2008-2018 yıllarını baz alarak Düzey 1 bölgelerinin net göç hızları gözden 
geçirildiğinde, iç göçlerin sıkılıkla doğu-batı hattında yaşandığı tespit edilmektedir. Türkiye’nin doğu 
illeri göç verdiğinden net göç hızı negatiftir. Batı kesiminde ise aksine göç alımı sık olduğundan net göç 
hızları pozitiftir. Bölgelerin net göç hızları gözden geçirildiğinde 12 istatistiki bölge sınıfı içerisinde en 
hızlı göç alan yerlerin ilkini ortalama % 8.1 ile Batı Marmara bölgesi oluşturmaktadır. En hızlı göç veren 
yerlerin ilkini ise ortalama % 16.3 oranı ile Kuzey Doğu Anadolu bölgesi göstermektedir. Gözden 
kaçırılmayacak bir durum ise son 3 yılda İstanbul’un ve son 2 yılda Akdeniz bölgesinin göç veren; son 
yılda ise Karadeniz bölgesinin göç alan konumunda olmasıdır. 
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Tablo 1. Türkiye’de 2008-2018 Yılları Net Göç Hızı 

Düzey 1 2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

İstanbul  2.1 3.1 7.8 9.0 2.2 4.7 1.0 3.5 -4.8 -0.4 -13.9 

Batı 

Marmara 

9.7 4.0 4.6 5.0 7.7 5.9 14.0 6.1 10.9 10.1 11.4 

Ege 3.7 1.7 0.1 0.1 2.6 1.6 4.6 3.2 4.2 4.2 4.6 

Doğu 

Marmara 

12.6 6.4 5.5 6.2 5.3 6.6 7.7 9.7 10.2 10.1 2.5 

Batı 

Anadolu 

3.0 4.6 5.6 7.0 3.6 3.8 5.2 6.6 2.4 3.4 -4.7 

Akdeniz 2.2 0.5 0.6 -1.2 -1.1 -0.7 0.3 0.0 0.0 -0.9 -0.4 

Orta 

Anadolu 

-9.0 -5.0 -9.0 -8.8 -4.1 -4.8 -6.6 -6.5 -0.1 -3.1 8.1 

Batı 

Karadeniz 

-4.4 -2.4 -11.2 -8.8 -3.2 -5.7 -7.7 -4.4 1.4 -2.0 14.9 

Doğu 

Karadeniz 

-2.2 0.6 -9.0 -9.9 7.3 -3.6 -1.8 -5.9 15.0 -12.6 30.5 

Kuzeydoğu 

Anadolu 

-26.1 -14.7 -13.6 -12.5 -15.3 -19.2 -19.3 -21.0 -11.9 -21.1 -4.8 

Ortadoğu 

Anadolu 

-10.9 -9.1 -9.1 -16.5 -7.2 -7.1 -12.2 -12.6 -13.1 -9.0 1.0 

Güneydoğu 

Anadolu 

-7.6 -7.1 -3.8 -4.1 -7.6 -5.7 -6.1 -8.4 -8.7 -3.7 -3.7 

Bu çalışmada da TÜİK’den elde edilen 2008-2017 yılları arası TR21 ve TR22 bölgesine ait 
Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri için net göç hızı (NGH) ile kişi başı gayri safi 
yurt içi hâsıla (KBGSYİH) verileri kullanılarak nedensellik ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

2. Literatür Taraması 

Çalışma kapsamında ulusal literatür taramasına yer verilmiştir. Mutlu (1990), 1975-85 yılları 
arasında regresyon sınaması ile Türkiye’de incelenen kır-kent göçünde ticaret hacimlerinde meydana 
gelen değişikliklerin önemli etken olduğu tespit edilmiştir.  

Gedik (1997), makalesinde 1965-1990 dönemlerine dair göç verilerinden yola çıkarak 
kullanılarak regresyon sınaması aracılığıyla kırdan kente meydana gelen taşınma hareketlerinin oranının 
düştüğü, bununla birlikte kentten kente göç oranının ise arttığı sonucuna varılmıştır.  

Yamak ve Yamak (1999), 1980-1990 dönemi için Türkiye’de net göç hızları ile kişi başına düşen 
gelir arasındaki ilişkiyi istatistiksel olarak ele almışlar ve karşılaştırmalı olarak yorumlamışlardır. 
Dengesiz gelirin iç göçe neden olduğu sonucuna varılmıştır.  

Gür ve Ural (2004), 73 beldeye ilişkin yatay kesit verilerini dikkate alarak bir regresyon 
sınaması gerçekleştirmişlerdir. Türkiye'de şehirlere yönelik meydana gelen iç göçlerin esasında düşük 
gelir seviyesi yüksek işsizlik oranı, sağlık alanındaki yetersizlikler, kadının çalışma hayatında yaşadığı 
zorluklar ile göç edilen şehirlerdeki yüksek olanaklar çalışmada elde edilen sonuçlardır. 
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 Evcil v.d. (2006) yaptıkları çalışmada, 1990-2000 verilerini Türkiye’de iç göç üzerindeki 
faktörleri en iyi şekilde belirlemek için çoklu regresyon analizi yapmışlardır. Sonuç olarak da iç göç için 
iktisadi etmenlerin, bilhassa da gelirin etkili olduğu elde edilmiştir. 

Bahar ve Bingöl (2010) çalışmalarında, 2000 genel nüfus sayımı göstergeleri ve daha önce 
yapılmış ampirik çalışmaları ele alarak Türkiye’deki iç göçün işgücü piyasalarına ve istihdama olan 
etkilerini incelemişlerdir. Bulunan sonuca göre göçün, göç alan bölgelerde istihdam ve işsizlik üzerine 
olumsuz etki ettiğini, göç veren bölgelerdede işsizlik problemini çözemediği sonucuna varmışlardır. 

 Kırdar ve Saraçoğlu (2012) çalışmasında, Türkiye’nin 1975-2000 dönemine ait şehirlere ilişkin 
kişi başına düşen gelirde yakınsama unsurunun varlığı araştırmışlar ve yakınsamanın varlığında iç göçün 
ne denli etkili olduğunu sınamışlardır. Yapılan çalışmanın sonucuna göre iller arasında %0,7 oranında 
mutlak ıraksama olduğu saptanmıştır. Ayrıca iç göçün iller arası yakınsamada etkili olmadığıda 
bulunmuştur.  

Yakar (2012), 1995-2000 yıllarında Türkiye'deki göç hareketlerinin iktisadi olarak gelişmekte 
olan bölgelerden daha fazla gelişmiş bölgelere, kırdan kente, doğudan batıya ve iç kesimden kıyılara 
gerçekleşmesiyle birlikte bölgesel oluşumlara göre de farklılık belirtmiş ve göçün nüfus üzerinde etkin 
bir unsur olduğu sonucuna varılmıştır.  

Çatalbaş ve Yarar (2015) yaptıkları bu çalışmada, Türkiye’de 2008-2012 dönemine ait bölgeler 
arası iç göçe sebep olan faktörleri belirlemek için panel veri analizi ile ekonometrik model kurmuşlardır. 
Çalışmanın sonucuna göre bölgeler arası göçde, enflasyon, istihdam ve terör olumsuz etki ederken, 
bölgenin zenginlik düzeyinin olumlu etki ettiği gözlemlenmiştir. 

 Dücan (2016) çalışmasında, Türkiye’de meydana gelen iç göçü belirleyen faktörler için 
okullaşma seviyesi, işsizlik oranı, üretim oranı ve terörü dikkate almıştır. Bunun için verileri TÜİK’in 
alt bölgesi olan 21 bölge için oluşturmuş ve panel regresyon analizi yapmıştır. Bulgulara göre okullaşma 
oranındaki artışın göçüde arttırdığı, istihdamdaki artışın göçü azalttığı, terör olaylarındaki artış ve 
işsizliğin de göçü arttırdığını tespit etmiştir. 

Sevinç v.d. (2016) yaptıkları bu çalışmada, göç ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 
incelemişlerdir. Türkiye’nin de kapsamda yer aldığı gelişmekte bulunan ülkelerin ekonomilerini 1962-
2012 dönemlerine ait 5 yıllık veriler ile araştırmışlardır. Çalışmanın sonucunda Türkiye’de ekonomik 
büyüme ve göç ilişkisinin istatistiksel açıdan ters yönlü ve tutarlı sonuç verdiği tespit edilmiştir.  

 Altunç v.d. (2017) yaptığı çalışmada, Türkiye’ye ait 1985-2015 dönemine ait veriler ile dış 
göçün, gayri safi yurt içi hasıla, enflasyon ve işsizlik değişkenlerine ait etkileri üzerine çalışılmıştır. 
Gerçekleştirilen Granger nedensellik sınaması neticesinde dış göçler ve ekonomik büyüme arasında 
karşılıklı bir ilişkinin saptandığı, tek yönlü nedenselliğin ise gayri safi yurt içi hâsıladan enflasyona, 
enflasyondan işsizliğe ve işsizlikten büyümeye yönelik gerçekleştiği sonucuna varılmıştır. 

Çetin ve Çetin (2018) yaptıkları çalışmasında, Türkiye’ye ait 26 bölge için 2008- 2013 dönemine 
ilişkin veriler kullanılarak iç göçün belirleyicilerini panel veri ile analiz etmişlerdir. Yapılan panel veri 
analizi sonucuna dair, ekonomik büyüme ve eğitim seviyesi ilerledikçe yörenin elde ettiği nüfus 
artarken, sektörel tarımda çalışan sayısı ile enflasyon oranı yükseldiği göç oranı düşmüştür.  

3. Veri Seti ve Yöntem 

Bu çalışmada TR21 ve TR22 bölgelerinde iç göç ile bölgenin gelir düzeyi arasındaki nedensellik 
ilişkisi incelenmiştir. Bölgedeki illerin göç göstergesi olarak net göç hızı (NGH), gelir göstergesi olarak 
illerin kişi başı gayri safi yurt içi hâsıla (KBGSYİH) verileri kullanılmıştır. Veriler TR21 ve TR22 
bölgelerinde yer alan 5 ile ait 2008-2017 yıllarını kapsamaktadır. Verilere Türkiye İstatistik Kurumu 
veri tabanından erişilmiştir. Çalışmada panel veri analizinden yararlanılmıştır. Öncelikle birimler 
arasındaki yatay kesit bağımlılığı ve paneli oluşturan katsayıların birim ya da zamana veya hem birim 
hem de zamana göre değişip değişmediğini gösteren heterojenliği incelenmiştir. Yatay kesit bağımlılığı 
Breusch-Pagan (1980) LM, Pesaran (2004) CD ve Pesaran v.d. (2008) düzeltilmiş LM testleriyle 
incelenmiştir. Panel homojenlik testi ise Pesaran ve Yamagata (2008) tarafından geliştirilen Delta testi 
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ile ele alınmıştır. Homojenlik ve yatay kesit bağımlılığı dikkate alındıktan sonra paneli oluşturan 
değişkenlere ilişkin birim kök sınaması yapılmıştır. Sonraki aşamada serilere ilişkin birim kök testi 
Yatay Kesit Genelleştirilmiş Dickey Fuller-CADF sınaması ile incelenmiştir. Pesaran (2007) CADF 
sınaması, serilerin kendilerine özgü birinci farkları ile gecikme yapılarının bireysel kesitlere ait beklenen 
değerleri ile ADF regresyonunun ilerletilmiş halidir. Sınamada CADF hesap değeri ve bireysel kesitlerin 
ortalamalarından elde edilen CIPS (Cross sectionally IPS) hesap değeri panelin tamamına dair ipuçları 
vermektedir. CADF sınaması, yatay birim (N) ve zaman (T) boyutunun görece küçük olduğu 
tahminlerde dahi robust neticeler sunmaktadır. Bununla birlikte bu sınama hem � > � hem de � > � 
iken de analizler gerçekleştirmektedir (Pesaran, 2007: 266-267). Birim kök sınaması sonrasında 
vasıflara ilişkin nedensellik ilişkisi Konya (2006) panel nedensellik sınaması ile gerçekleştirilmiştir. Bu 
sınama görünürde ilişkisiz regresyon yapısına (SUR) ve birimlere ilişkin bootstrap hesap değerlerine 
dayalı Wald sınamalarından oluşmaktadır. Sınama, panel homojenlik hipotezine endeksli olmadığından, 
paneldeki her bir birim kesit adına Granger nedenselliğin sınanmasına da olanak sağlamaktadır. Ek 
olarak, yatay birimler içerisinde zaman olarak türdeş ilişkilere de imkan sağladığı için panel verinin 
oluşturduğu ekstra bilginin oluşmasına da katkı sağlamaktadır. 

4. Bulgular 

Çalışmanın analiz kısmında ilk olarak kullanılan değişkenlere ilişkin yatay kesit bağımlılığı 
incelenmiştir. Tablo 2’de sonuçlara yer verilmiştir. 

Tablo 2. Yatay Kesit Bağımlılığı Testi Sonuçları 

Değişkenler LM (1980) CD(2004) LM adj (2008) 

NGH 97.473[0.000] 56.288[0.000] 16.719[0.000] 

KBGSYİH 87.994[0.000] 44.392[0.000] 14.435[0.000] 

 Not: Hipotezler: H0: Yatay kesit birimleri arasında bağımlılık yoktur. HA: Yatay kesit birimleri arasında bağımlılık 
vardır.[] içinde test istatistik değerlerine ilişkin olasılık değerlerine yer verilmiştir. 

Bulgular ışığında ilgili değişkenlere ilişkin yatay kesit bağımlılığı sonucuna ulaşılmıştır. Bundan 
sonraki aşamada değişkenler arasındaki ilişkiye göre oluşturulan yapının homojenlik testi incelenmiştir. 
Sonuçlara Tablo 3’te yer verilmiştir. 

Tablo 3. Homojenite Testi Sonuçları 

Test Test İstatistiği Olasılık Değeri 

∆ ̃ 13.329 0.000 

∆ ̃adj 11.948 0.000 

Not: H0: Eğim katsayısı homojendir. H1:Eğim katsayısı heterojendir. 

Tablo 3 sonucuna göre, ilgili denkleme ilişkin eğim katsayısı hetereojendir. Dolayısıyla analizin 
devamında yatay kesit bağımlılığını ve heterojenliğini dikkate alacak birim kök testi ve nedensellik 
analizini dikkate almak gerekmektedir. 

Bu sonuçları dikkate alarak her iki değişken için de CADF ve CIPS birim kök sınaması 
sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. 
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Tablo 4. Birim Kök Testi Sonuçları (NGH için) 

İller 
 

CADF İst. 
(Sabitli) 

P 
 

Kritik Değerler CADF İst. 
(Sabitli- Trendli) 
 

P 
 

Kritik Değerler 
0.01 0.05 0.10 0.01 0.05 0.10 

Balıkesir -7.437*** 2 -5.75 -3.93 -3.26 -4.483* 1 -7.49 -4.89 -4.00 
Çanakkale -6.309*** 1 -5.75 -3.93 -3.26 -4.032* 2 -7.49 -4.89 -4.00 
Edirne -4.196** 1 -5.75 -3.93 -3.26 -5.077** 2 -7.49 -4.89 -4.00 
Kırklareli -3.782* 2 -5.75 -3.93 -3.26 -5.441** 3 -7.49 -4.89 -4.00 
Tekirdağ -4.006** 3 -5.75 -3.93 -3.26 -5.630** 1 -7.49 -4.89 -4.00 
Panel CIPS -2.883** -2.97 -2.52 -2.31 -3.771** -3.88 -3.27 -2.98 

Not: Tabloda her bir birime ait hesap değerleri, Pesaran (2007) çalışmasında s.275-276'daki Tablo I (b) ve Tablo I 
(c)'den, panelin tamamına dair hesap değerleri de  aynı çalışmada s.280-281'deki Tablo II (b) ve Tablo II (c)'da verilmiştir. 
Sınama değerleri neticeleri için *, **, *** sırasıyla %10, %5 ve %1 seviyelerindeki istatistiksel anlamlılığı göstermektedir. P: 
Gecikme sayısıdır.  

Analiz sonuçlarına göre, net göç hızı değişkeni 5 il için düzey değerlerinde durağan olup birim 
kök içermez. Dolayısıyla I(0) sürecine sahiptir ve nedensellik analizinde bu şekilde kullanılacaktır. 
Ekonomik büyüme değişkenine ilişkin birim kök testine ise Tablo 5’te yer verilmiştir. 

Tablo 5. Birim Kök Testi Sonuçları (KBGSYİH için) 

İller 
 

CADF İst. 
(Sabitli) 
 

P 
 

Kritik Değerler CADF İst. 
(Sabitli- Trendli) 
 

P 
 

Kritik Değerler 
0.01 0.05 0.10 0.01 0.05  

Balıkesir -3.833* 1 -5.75 -3.93 -3.26 -5.166** 2 -7.49 -4.89 Balıkesir 
Çanakkale -4.221** 1 -5.75 -3.93 -3.26 -4.996** 2 -7.49 -4.89 Çanakkale 
Edirne -3.776* 2 -5.75 -3.93 -3.26 -4.109* 1 -7.49 -4.89 Edirne 
Kırklareli -4.002** 1 -5.75 -3.93 -3.26 -6.583** 1 -7.49 -4.89 Kırklareli 
Tekirdağ -3.606* 2 -5.75 -3.93 -3.26 -5.024** 2 -7.49 -4.89 Tekirdağ 
Panel CIPS -2.544** -2.97 -2.52 -2.31 -3.405** -3.88 -3.27  

Not: Tabloda her bir birime ait hesap değerleri, Pesaran (2007) çalışmasında s.275-276'daki Tablo I (b) ve Tablo I 
(c)'den, panelin tamamına dair hesap değerleri de aynı çalışmada s.280-281'deki Tablo II (b) ve Tablo II (c)'da verilmiştir. 
Sınama değerleri neticeleri için *, **, *** sırasıyla %10, %5 ve %1 seviyelerindeki istatistiksel anlamlılığı göstermektedir. P: 
Gecikme sayısıdır.  

Analiz sonuçlarına göre, kişi başına düşen gayrif safi yurt içi hasıla da net göç hızı gibi 5 il için 
düzey değerlerinde durağan olup birim kök içermez. Dolayısıyla I(0) sürecine sahiptir ve nedensellik 
analizinde bu şekilde kullanılacaktır. Elde edilen birim kök testi sonuçlarında değişkenler düzey 
değerleri ile nedensellik ilişkisine tabi tutulmuştur. Tablo 6 ve Tablo 7’de nedensellik sonuçlarına yer 
verilmiştir. 

Tablo 6. Panel Nedensellik Testi  

Ho:  NGH nedeni değildir KBGSYİH 
Ülkeler Wald İstatistiği Boostrap Olasılık Değeri Kritik 

Değerler(%1,%5,%10) 
Balıkesir 5.922*** 0.001 4.372 2.498 2.047 
Çanakkale 4.674*** 0.004 3.895 1.875 0.732 
Edirne 1.739 0.225 4.290 3.104 1.957 
Kırklareli 2.823 0.387 11.358 8.345 5.823 
Tekirdağ 6.523* 0.064 7.438 6.903 4.922 
Panel Fisher 11.785* 0.008  

Not: * , ** ve *** sırası ile %1, %5 ve %10 düzeyinde istatistiki anlamlılığı göstermektedir. Kritik değerler 10.000 
bootstrap döngüsü ile elde edilmiştir. Sabit ve trend terimi regresyona ilave edilmiştir. 

İç göç Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve panelin geneli için ekonomik büyümenin nedeni olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 
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Tablo 7. Panel Nedensellik Testi  

Ho:  KBGSYİH nedeni değildir NGH 
Ülkeler Wald İstatistiği Boostrap Olasılık Değeri Kritik 

Değerler(%1,%5,%10) 
Balıkesir 1.893 0.349 7.438 5.358 2.067 
Çanakkale 0.438 0.347 6.346 4.349 2.997 
Edirne 0.654 0.543 9.007 6.436 4.345 
Kırklareli 0.771 0.677 6.383 4.438 2.911 
Tekirdağ 1.998 0.445 9.332 6.347 3.516 
Panel Fisher 3.028 0.343  

Not: * , ** ve *** sırası ile %1, %5 ve %10 düzeyinde istatistiki anlamlılığı göstermektedir. Kritik değerler 10.000 
bootstrap döngüsü ile elde edilmiştir. Sabit ve trend terimi regresyona ilave edilmiştir. 

Ekonomik büyüme 5 il ve panelin geneli için de iç göçün nedeni olamamıştır. TR 21 ve TR22 
bölgeleri için “ göç odaklı büyüme” sonucuna varılmıştır.  

5.Sonuç 

Ekonomik büyüme ve kalkınma gelişmekte olan ve az gelişmiş toplum ve ülkeler için önemli bir 
unsurdur. Bu nedenle ekonomik büyüme ve göç arasındaki ilişki birçok tarihçiler, coğrafyacılar, 
ekonomistler, yönetim bilimcileri, antropologlar, sosyologlar, planlamacılar tarafından incelenebilen 
çok taraflı bir olgudur. Bu çalışmada TR21 ve TR22 bölgesinde göç ile gelir arasındaki ilişki 2008-2017 
dönemleri için incelenerek değişkenler arasında nedensellik analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar ele 
alınan dönemler için Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve panelin geneli için iç göçten ekonomik 
büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi elde edilmiştir.  

Bu sonucu il bazında inceledğimizde, Balıkesir için coğrafi konum, verimli tarım alanları, sanayi 
ve hayvancılıktaki çeşitlilik, eğitim seviyesinin ülke ortalamasının üstünde olması gibi nedenler göç için 
çekici unsur olmakta ve bu faktörlerin büyüme üzerinde göç yoluyla olumlu etkisi olmaktadır. 

Çanakkale için sonuçları değerlendirdiğimizde, özellikle net göç hızı ilgili yıllarda hiç negatif 
değer almamış ve il sürekli göç almıştır. İlin zengin ulaşım ağı, gelişimiş turizm kapasitesi, yenilenebilir 
enerji imkanları gibi faktörler göç için insanları bu bölgeye çeken ve kalkınmaya olumlu yansıtan 
unsurlarıdır. 

Öte yandan, net göç hızının 5 ilde en büyük seviyelere ulaştığı Tekirdağ ilinde de benzer bir 
durum söz konusudur. Tekirdağ ili 12 organize sanayi bölgesi ve 1 Avrupa serbest bölgesine sahip 
olması, 1500’den fazla sanayi kuruluşu içermesi, 49 Ar-Ge merkezi ile Türkiye’de 6.sırada olması, 
bölgede yabancı dış yatırımcıların en yoğun olduğu il konumunda bulunması, Avrupa bağlantılı Hızlı 
Tren projesi, Kanal İstanbul Projesine yakın konum gibi nedenler ile yapılan göç sayısının artmasının 
en önemli nedenleridir. Bununla birilkte, ilin sürekli üreten konumda olması ekonomik büyüme 
seviyesinin gelişmesini sağlamaktadır. 

Nedensellik ilişkisinin saptanamadığı Kırklareli’yi incelediğimizde, sürekli göç almasına rağmen 
bu göçü kalkınmaya olumlu derecede yansıtamamıştır. Geçiş bölgesinde olmasına rağmen ticari 
faaliyetler zayıftır. Turizm kaynakları olmasına rağmen bu alandan sağlanan kazançlar yeterli değildir. 
Sanayi ve ticaret merkezi konumuna sahip olsa da bu faaliyetlerdeki kazançlar daha çok diğer illerde 
sağlanmaktadır. 

Benzer bir durum Edirne ili için de geçerli olmuştur. Son iki yıl hariç sürekli göç vermiştir. Sanayi 
ve tarım anlamında sektörel çeşitlilik azdır. Ülke sınırında yer almasına rağmen Yunanistan ve 
Bulgaristan ile olan ticaret ağının getirisini yerel kalkınma açısından istenilen seviyelerde 
kullanamamıştır. Nüfus daha çok ile yakın konumda bulunan ve daha çok gelişmiş sanayi illerine göç 
etmiştir. 
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Balıkesir Dışındaki Vilayetlerde Nüfusa Kayıtlı Olan Bandırmalıların Sayısal ve Ağırlıksal 
Değişimi (2007-2018) 
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Özet 

Bir yerleşim yerinde yaşayan nüfusun nüfus kaydının, ikamet edilen il/ilçe içinde veya dışında 
oluşu, ağırlıksal dağılımı ve zamana göre yaşanan değişim, o bölgesel birimin kozmopolit bir yapıya 
sahip olup olmadığını veya böyle bir dönüşüm içerisinde olup-olmadığını göstermesi açısından 
önemlidir. Bandırma ilçesi önemli bir ekonomik yerel merkez özelliğini göstermektedir. Bu durum ilçe 
dışından nüfus çekimini de beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada; Bandırma ilçesinin, nüfus kaydı 
Balıkesir dışındaki 80 ilde olan 2007-2018 arasındaki ilçe nüfusları esas alınarak demografik analiz 
gerçekleştirilmiştir. Buna göre nüfus kaydı Balıkesir dışında olanların sayısı 36,313 kişiden 56,734 
kişiye çıkarken ilçe nüfusundaki ağırlıkları da 2007-2018 arasında %28,2’den %36,9’a yükselmiştir. 
Vilayetler bazında ise Şırnaklıların 8.1 kat, Hakkârililerin 4.9 kat, Siirt, Bingöl ve Mardinlilerin yaklaşık 
3 kat arttığı görülmektedir. Yapılan korelasyon analizleri, yıllar arasında il kökenlilere göre yüksek 
pozitif ilişkinin sürdüğünü, ancak yıllar arasındaki mesafe arttıkça ilişki şiddetinin azaldığını; illerin 
yıllara göre sayısal artışlarına göre analiz tekrarlandığındaysa, ilişki düzeyinin 0,136-0,866 arasında 
dalgalanmaktadır. Yıl aralıkları arttıkça istatistiksel anlamlılıklar da ya ortadan kalkmakta ya da 
anlamlılık sürse bile ilişki şiddeti önemsiz hale gelmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Demografi, Göç, Bandırma. 

JEL Kodları: R23, O15, J61 

 

Numerical and Weight Change of Bandirma Population Registered in The Population in The 
Provinces Other Than Balikesir (2007-2018) 

Abstract 

The population record of a population living in a settlement is important in terms of whether the 
regional unit has a cosmopolitan structure or is in a transformation. Bandırma district is an important 
local economic center. This situation brings the population attraction from outside the district. In this 
study; demographic analysis of Bandırma district was carried out on the basis of district populations 
between 2007-2018 in 80 provinces other than Balıkesir. According to this, the number of those who 
are not registered in Balıkesir increased from 36,313 to 56,734, while their weight in the district 
population increased from 28.2% to 36.9% between 2007-2018. On the basis of provinces, it is observed 
that those registered to Şırnak population increased 8.1 times, those registered to Hakkâri population 
increased 4.9 times and those registered to Siirt, Bingöl and Mardin population increased approximately 
three times. Correlation analyzes show that the relationship between the two provinces is higher than 
that of the province, but the severity of the relationship decreases as the distance increases. When the 
analysis is repeated according to the numerical increase of provinces by years, the relationship level 
fluctuates between 0,136-0,866. As the year intervals increase, the statistical significance either 
disappears or even if the significance continues, the relationship severity becomes insignificant. 

Key Words: Demography, migration, Bandirma. 
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1. Giriş 

Güney Marmara bölgesinde modern ekonominin hakim olduğu Bandırma, önemli bir çekim 
merkezi konumundadır. Özellikle hinterlandındaki yerleşim birimleri de dikkate alındığında pek çok 
vilayetten nüfusu fazla olan bu ilçe, gelecekte Balıkesir’den ayrı bir il olma potansiyeline de sahiptir. 
Bu özellikleriyle iç göç hareketlerinde de bir çekim merkezi özelliğini göstermesine yol açmaktadır. Bu 
çalışmanın da amacı, hızlı bir gelişim gösteren Bandırma ilçesinin demografik yapısında ADNKS ile 
yıllık tespitini yapma imkanı bulduğumuz 2007 yılından başlayarak son veri edinim yılı olan 2018’e 
kadarki değişim ve dönüşümünü analiz etmektir. 

Çalışmada ilk olarak Bandırma’nın ekonomik ve sosyal yapısının ana hatlarıyla uzun dönemdeki 
gelişimi aktarılmıştır. İkinci olarak 2007-2018 yılları arasında kentteki nüfusun kökenlere göre 
dağılımlarında yaşanan değişim ile nüfus hacmindeki değişimin aktarımı gerçekleştirilmiştir. Üçüncü 
olarak Bandırma’da ikamet edip nüfus kaydı Balıkesir dışındaki 80 vilayetten birinde olanların nüfusa 
kayıtlı oldukları il itibarıyla detaylı gelişimleri incelenmiştir. Dördüncü olaraksa Balıkesir dışındaki bir 
ilde nüfus kaydı olup kentte ikamet edenlerin yıllara göre hacimleri ile bu hacimlerdeki yıllık oransal 
değişimlerin yıllar arasındaki korelasyonlarının analizi gerçekleştirilmiştir. 

2. Bandırma’da Sosyal Ve Ekonomik Arka Plan 

Bandırma, Marmara bölgesi içerisinde önde gelen sanayi merkezlerinden birisi konumunda olup, 
sanayi kuruluşları ağırlıklı olarak ilçe merkezinden yığılmıştır. Daha çok tarıma dayalı sanayinin 
ağırlıklı olduğu kentte, aynı zamanda verimli topraklara sahip oluş ve tarıma uygun iklim yapısı 
sayesinde tarım da kent ekonomisi içerisinde oldukça güçlüdür. Bu da doğal olarak kentteki sanayi 
üretiminde hammadde temininin de ağırlıklı olarak ilçe ve çevresindeki bölgeden sağlanmasını 
beraberinde getirmektedir (Kızılgöl ve İşgüden, 2008: 261). 

Bandırma, çok köklü bir tarihi geçmişe sahiptir. Bandırma’nın deniz kıyısında oluşu, binlerce 
yıldır süren bir ticari geçiş merkezi olmasını da beraberinde getirmiştir. Bandırma’nın kuruluşunun 
yaklaşık 3 bin yıl (M.Ö. 9. veya 8. yüzyıl) olduğu tahmin edilmekte olup Friglerden Perslere, Büyük 
İskenderin imparatorluğundan Roma ve Bizans İmparatorluklarına kadar pekçok büyük medeniyetin 
fethetmeye değer bulduğu bir yer olma özelliği göstermiştir (Aydın vd, 2015: 4). Antik çağdaki kuruluş 
sonrasında, yapılan arkeolojik kazılara göre Geç Roma dönemi ve Erken Bizans dönemine kadar yoğun 
olarak antik limanı kullanılmıştır (Dumankaya, 2018: 172). Bölgede limanıyla 16. yüzyıla kadar merkez 
konumunda olan Edincik’in yerine Erdek ve Bandırma arasındaki rekabet başlamış, Bandırma’ya 
demiryolunun inşası ve limana bağlanmasına kadar da Erdek’in üstünlüğü oluşmuş ve bu tarihten sonra 
da Bandırma Erdek’i de geride bırakarak bölgede merkez konumuna erişmiştir (Çelik, 2012: 68). 
Osmanlı döneminde 1850’lerden itibaren başlayan demiryolu serüveni, 1870’lerin başlarından itibaren 
Bandırma’da da demiryolu inşasının planlanması ile sürmüş, 1912’de de Bandırma-Soma hattının 
işletime açılmasıyla sonuçlanmıştır (Satılmış, 2016). Dolayısıyla kara ve deniz taşımacılığının 
entegrasyonu çalışmalarının çok eski kökene sahip olduğu bir ticaret üssü olarak Bandırma’nın öne 
çıkışı söz konusu olmuştur.  

Günümüzde de Türkiye’de demiryolu bağlantısına sahip sadece yedi liman olup bunlardan birisi 
de Bandırma’dadır (Topaloğlu, 2007: 7). Liman varlığı ticaret merkezi olmada tek başına etkili 
olamamaktadır. Nitekim Çanakkale ve Gelibolu limanları, denizyolları üzerinde oldukları halde düşük 
hinterlanda sahip oluşları sebebiyle ciddi ticari faaliyetlerin gerçekleştirildiği kentler olamamışladır. 
Halbuki Bandırma limanı, karayolu ve demiryolu bağlantıları sayesinde hem ulaşımı hızlandırmakta 
hem de Kütahya-Balıkesir demiryolu ile geçtği alanlardaki maden ve orman ürünlerinin ihracatını da 
kolaylaştırmaktadır (Balık, 2014: 44). Bu özelliği, İzmir limanının hinterlandıyla kesişmesine rağmen 
Bandırma limanı ve Bandırma’nın Güney Marmara için dış ticaret kapısı olmasını beraberinde 
getirmiştir (Koldemir, 2008: 36). Bandırma limanından gerçekleştirilen uluslararası ticarette ihracat, 
ağırlıklı olarak mamul sınai mallardan ithalat ise ağırlıklı olarak sınai hammaddelerinden oluşmakta 
olup, hergün binlerce insanın hızlı feribot ve deniz otobüsü seferleriyle geliş gidişlerine olanak 
tanımasıyla birlikte İstanbul’un bir parçası özelliğine sahip olmasına yol açmıştır (Kızılgöl ve İşgüden, 
2008: 4).  
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Köklü tarihsel geçöişinin yanı sıra özellikle her dönemde sahip olduğu doğal limanıyla Bandırma, 
demografik anlamda da ciddi bir çekim merkezi olmuştur. Bu durum beraberinde kozmopolit bir yapıya 
sahip olmasına da yol açmıştır. Söz konusu demografik çeşitliliğin kökenleri açısından 1874’te yaşanan 
yangın kayıtlarının ana hatlarıyla incelenmesi dahi en azından yüz elli yıllık süreci göstermesi açısından 
önemlidir. Bandırma’da 1874’te yaşanan yangın sonucunda çıkartılan hasar dökümlerine göre 1549 
hane olup, hane sayısının 575’i Ermenilerden 504’ü Rumlardan ve 470’i ise Müslümanlar’dan 
oluşmaktadır. Bir hanede ortalama 5 kişi yaşadığı düşünülürse, demekki söz konusu dönemde 
Bandırma’da yerleşik olanların 7-8 bin civarında nüfusa sahip oldukları sonucuna varılabilecektir. 
Ancak daha önemlisi aynı dönemde Bandırma’daki dükkân sayısının 503’e ulaşmasıdır. Yani yaklaşık 
üç haneye bir dükkân düşmekte olup dükkânların 180’i Müslümanlara, 123’ü Rumlara ve 200’ü ise 
Ermenilere aittir. Buna ek olarak ve belki de daha ilginci, aynı dönemde mağaza sayısının da toplamda 
198’e ulaştığıdır (Ermeni – 66, Rum – 64, Müslüman – 68). Dükkân sayısına mağazalarda eklendiğinde 
neredeyse iki haneye bir dükkân ve mağaza düşmektedir (Bkz. Çağman, 2017: 67-68).  Bu da 
Bandırma’nın 1870’lerde dahi ne kadar kozmopolit bir nüfusa sahip olan canlı bir ticaret merkezi 
olduğunu desteklemektedir. Demografik çeşitlilik cumhuriyetin kuruluşu sonrasında farklı bir yapıya 
bürünerek 1924 ve 1936 yıllarında Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen mübadillerin ilçeye 
yerleştirilmesiyle kendi içerisinde çeşitliliğe sahip yerli halkın şekillenmesine yol açmıştır (Aydın vd, 
2015: 4).  

3. Bandırma Nüfusunun Genel Gelişimi (2007-2018) 

Bandırma nüfusu 2018 itibarıyla 153.644 kişiye ulaşmakta olup, toplam nüfusun %36,9’unun 
nüfus kütüğü kaydı Balıkesir dışındaki illerden birisindedir. Bandırma özelinin tespit edilememesi 
karşısında çoğunluğu doğal olarak nüfus kaydı açısından da Bandırmalı olan Balıkesirlilerin ağırlığıysa 
%63,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu miktarlar sadece on iki yıl öncesinde 2007’de toplam nüfus olarak 
128,540 kişiyken, nüfus bütünü içinde kökeni Balıkesir olmayanların ağırlığı 36.313 kişiyle %28,3 olup, 
Balıkesir kökenlilerdeyse bu oran 92.227 kişiyle %71,7’dir (Tablo 1).  

 

Tablo 1. Bandırma Nüfusunun Nüfus Kütüğü Kaydına (Kökenlerine) Göre Gelişimi 
(2007-2018) 

Yıllar 
Balıkesir dışındaki illerde nüfusa 

kayıtlı olanlar  
Balıkesir’de nüfus kaydı 

olanlar 
Toplam 

Kişi % Kişi % Kişi 
2007 36.313 28,3 92.227 71,7 128.540 
2008 37.523 28,8 92.901 71,2 130.424 
2009 38.507 29,2 93.471 70,8 131.978 
2010 40.201 29,8 94.774 70,2 134.975 
2011 42.705 30,9 95.333 69,1 138.038 
2012 44.333 31,7 95.314 68,3 139.647 
2013 47.180 33,1 95.527 66,9 142.707 
2014 48.940 33,9 95.591 66,1 144.531 
2015 50.214 34,3 95.975 65,7 146.189 
2016 52.508 35,3 96.444 64,7 148.952 
2017 55.281 36,4 96.737 63,6 152.018 
2018 56.734 36,9 96.910 63,1 153.644 

 

ADNKS’den bu yana on iki yıllık sürede yaşanan değişimse şu şekilde özetlenebilir: 2007-2018 
arasında kökeni Balıkesir dışındaki illerden biri olan Banırmalıların sayısında 20.421 kişilik artış 
yaşanmıştır. Bu artış, kökeni Balıkesir olan Bandırmalılardaysa 4.683 kişi ile sınırlı kalmıştır. 
Dolayısıyla kökeni farklı illere dayanan Bandırma’da ikamet eden nüfusta on iki yılda yaşanan artış, 
kökeni Balıkesir olan Bandırma’da ikamet eden nüfustaki artışın 4,36 katına ulaştığı sonucuyla 
karşılaşılmaktadır.  
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Bir önceki yıla göre sayısal değişim açısından konu incelendiğinde de 2008-2018 arasındaki 
hiçbir yılda kökeni Balıkesir dışındaki bir ile dayanananların sayısal artışının Balıkesir kökenli 
Bandırmalılardaki artıştan daha düşük olmadığı görülmektedir. Kökeni Balıkesir olan Bandırmalılardaki 
yıllık değişim, 2011’e göre 2012’de 19 kişiyle de sınırlı kalsa bir azalışa yola açabilmiştir. Hâlbuki 
kökeni Balıkesir dışına dayananlarda hiçbir yılda bir önceki yıla göre azalış yaşanmamıştır. Yıllık 
sayısal değişim 984 ile 2,847 arasında değişmiştir. Buna karşılık Balıkesir kökenli Bandırmalılarda bu 
sayı 2012’deki 19 kişilik azalış ile 1.303 kişilik artış arasında değişmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2. Nüfus Kütüğü Kaydına (Kökenlerine) Göre Bandırma Nüfusunda Yaşanan Yıllık 
Değişim (2008-2018) 

Yıllar 

Balıkesir dışındaki 
illerde nüfusa kayıtlı 
olanların sayısında 

değişim 

Balıkesir’de nüfusa 
kayıtlı olanların 

sayısında değişim 

Balıkesir dışında 
nüfus kaydı 

olanlarda yıllık 
net artış 

Balıkesir dışında nüfus kaydı 
olanlardaki yıllık değişimin 

Balıkesir' kökenlilerdeki 
değişime göre katsal durumu 

I II III IV V VI VII VIII 
2008 1.210 1.210 674 674 536 536 1,80 1,80 
2009 2.194 984 1.244 570 1.624 414 1,76 1,73 
2010 3.888 1.694 2.547 1.303 2.585 391 1,53 1,30 
2011 6.392 2.504 3.106 559 5.833 1.945 2,06 4,48 
2012 8.020 1.628 3.087 -19 8.039 1.647 2,60 -85,68 
2013 10.867 2.847 3.300 213 10.654 2.634 3,29 13,37 
2014 12.627 1.760 3.364 64 12.563 1.696 3,75 27,50 
2015 13.901 1.274 3.748 384 13.517 890 3,71 3,32 
2016 16.195 2.294 4.217 469 15.726 1.825 3,84 4,89 
2017 18.968 2.773 4.510 293 18.675 2.480 4,21 9,46 
2018 20.421 1.453 4.683 173 20.248 1.280 4,36 8,40 
I: 2007'ye göre sayısal değişim       
II: Bir önceki yıla göre sayısal değişim      
III: 2007'ye göre sayısal değişim 
IV: Bir önceki yıla göre sayısal değişim      
V: 2007'ye göre Balıkesir dışındaki illerde nüfus kaydı olanların sayısında net artış (I-III) 
VI:Bir önceki yıla göre Balıkesir dışındaki illerde nüfus kaydı olanların sayısında net artış (II-IV) 
VII= I/III        
VIII= II/IV        

On iki yıllık sürede yaşanan değişimin oransal artışını tespit amacıyla zaman endeksi 
oluşturulmuştur. Buna göre kökeni Balıkesir olmayan Bandırmalıların sayısı 2007=100 endeksine göre 
2018’e gelindiğinde 156,2’ye kadar yükselmiştir. Diğer bir deyişle kökeni Balıkesir olmayan 
Bandırmalıların nüfusu on iki yılda %56,2 oranında artış kaydetmiştir. Buna karşılık kökeni Balıkesir 
olanlarda 2007 endeksi 105,1’e çıkarak %5,1’lik artış yaşanabilmiştir (Tablo 3). 

Tablo 3. Nüfus Kütüğü Kaydına (Kökenlerine) Göre Bandırma Nüfusunda Yaşanan 
Oransal Değişim (2007-2018) 

Yıllar 
Balıkesir dışında illerde nüfusa kayıtlı olanlar  Balıkesir nüfusuna kayıtlı olanlar 

Kişi 2007=100 
2007'e göre 
% değişim 

Bir önceki yıla 
göre % değ. 

Kişi 2007=100 
2007'e göre 
% değişim 

Bir önceki yıla 
göre % değ. 

2007 36.313 100,0 0,0 --- 92.227 100,0 0,0 --- 

2008 37.523 103,3 3,3 3,3 92.901 100,7 0,7 0,7 

2009 38.507 106,0 6,0 2,6 93.471 101,3 1,3 0,6 

2010 40.201 110,7 10,7 4,4 94.774 102,8 2,8 1,4 

2011 42.705 117,6 17,6 6,2 95.333 103,4 3,4 0,6 

2012 44.333 122,1 22,1 3,8 95.314 103,3 3,3 0,0 

2013 47.180 129,9 29,9 6,4 95.527 103,6 3,6 0,2 

2014 48.940 134,8 34,8 3,7 95.591 103,6 3,6 0,1 

2015 50.214 138,3 38,3 2,6 95.975 104,1 4,1 0,4 

2016 52.508 144,6 44,6 4,6 96.444 104,6 4,6 0,5 
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2017 55.281 152,2 52,2 5,3 96.737 104,9 4,9 0,3 

2018 56.734 156,2 56,2 2,6 96.910 105,1 5,1 0,2 

4. Balıkesir Dışındaki İllerin Nüfusuna Kayıtlı Olan Bandırmalıların Detaylı Gelişimi 
(2007-2018) 

Balıkesir nüfusuna kayıtlı olmayan Bandırmalılar içerisinde en yüksek ağırlığa sahip beş il Bursa, 
Çanakkale, Muş, Trabzon ve İstanbul’dur. Bursa kökenli Bandırmalıların 80 il kökenliler içerisindeki 
ağırlığı 2007’de %14,85’ken bu ağırlık 2018’de %13,16’ya gerilemiştir. Bu azalış Çanakkale  
(%8,41’den %6,82’ye), Tranzon (%5,09’dan %4,14’e) ve İstanbul (%4,06’dan %3,49’a) kökenlilerde 
de aynı şekilde görülmektedir. En yüksek ağırlığa sahip ilk beş il kökenliler içerisinde sadece Muş 
kökenliler ağırlıklarını %3,84’ten %4,49’a yükseltebilmiştir. Buna karşılık ağırlık sıralarına göre 6.-30. 
Ve 31.-55. Sıralarda yer alanların ağırlıkları toplamında 2007-2018 arasında istikrarlı bir büyümenin 
varlığı ile karşılaşılmaktadır.dolayısıyla Bandırma’da yaşayan ve kökeni yakın çevre iller olanların 
ağırlıklarında azalış yaşanırken, Bandırma’ya çok sayıda farklı ilden gelip yerleşenlerin olduğu ve 
kendsi lehlerinde demografik yapıyı değiştirdikleri görülmektedir (Tablo 4). 

 

Tablo 4. Nüfus Kütüğü Kaydı Balıkesir Dışındaki İllerde Olan Bandırmalarının % 
Dağılımları ve Ağırlık Sıraları (İlk 5 İlde Durum, 2007-2018) 

Yıl  Bursa Çanakkale Muş Trabzon İstanbul 6.-30. İl 31.-55. İl 56.-80. İl 75 İl 

2007 
% 14,85 8,41 3,84 5,09 4,06 

38,72 16,83 8,20 63,75 
Sıra 1 2 5 3 4 

2008 
% 14,64 8,42 3,86 5,15 3,93 

38,70 17,16 8,15 64,01 
Sıra 1 2 5 3 4 

2009 
% 14,64 8,29 3,99 5,10 3,85 

39,18 16,96 8,00 64,13 
Sıra 1 2 4 3 5 

2010 
% 14,68 8,41 4,07 5,00 3,74 

39,38 16,85 7,86 64,09 
Sıra 1 2 4 3 5 

2011 
% 14,34 8,29 4,07 4,92 3,70 

39,70 17,06 7,93 64,69 
Sıra 1 2 4 3 5 

2012 
% 14,21 8,00 4,17 4,74 3,59 

39,63 17,55 8,12 65,29 
Sıra 1 2 4 3 5 

2013 
% 13,68 7,60 4,18 4,50 3,42 

40,50 17,85 8,27 66,63 
Sıra 1 2 4 3 5 

2014 
% 13,55 7,43 4,28 4,47 3,39 

40,73 17,97 8,17 66,87 
Sıra 1 2 4 3 5 

2015 
% 13,55 7,42 4,40 4,48 3,27 

40,67 18,03 8,18 66,88 
Sıra 1 2 4 3 5 

2016 
% 13,17 7,18 4,40 4,34 3,28 

41,07 18,40 8,16 67,63 
Sıra 1 2 3 4 5 

2017 
% 13,08 6,97 4,36 4,19 3,32 

41,34 18,34 8,39 68,08 
Sıra 1 2 3 4 5 

2018 
% 13,16 6,82 4,49 4,14 3,49 

41,42 18,32 8,16 67,90 
Sıra 1 2 3 4 5 

 

Balıkesir kökenli olmayanların Bndırma’daki sayısal hacimlerinde yaşanan değişim 
incelendiğinde en yüksek artışın 810 endeks değeri ile Şırnak kökenlilerde olduğu sonucuyla 
karşılaşılmaktadır. Şırnaklıları 490 endeks değeri ile Hakkârililer, 294 endeks değeri ile Siirtliler, 290 
endeks değeri ile Bingöllüler ve 284 endeks değeri ile de Mardinliler takip etmektedir. İlçe içerisinde 
nüfusunu on iki yılda en az ikiye katlayan on beş farklı il kökenliler olup, Samsunlular ve Bartınlılar 
istisnası dışında on üç il kökenliler, doğu ve güneydoğu anadolu’daki il kökenlilerden oluşmaktadır 
(Tablo 5). 



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 

683 
 

Tablo 5. Nüfus Kütüğü Kaydı Balıkesir Dışındaki İllerde Olan Bandırmalarının % 
Dağılımları ve Ağırlık Sıraları (İlk 5 İlde Durum, 2007-2018) 

Sıra İl 
2007 
=100 

Sıra İl 
2007 
=100 

Sıra İl 
2007 
=100 

Sıra İl 
2007 
=100 

1 Şırnak 810 21 Hatay 189,6 41 Erzincan 160,1 61 Bursa 138,4 

2 Hakkari 490 22 Konya 188,4 42 Zonguldak 159,5 62 Giresun 138,3 

3 Siirt 294 23 Kars 187,0 43 Amasya 159,1 63 Muğla 137,3 

4 Bingöl 290 24 Mersin 184,0 44 Aydın 158,8 64 Sivas 135,0 

5 Mardin 284 25 Iğdır 183,8 45 Antalya 158,2 65 İstanbul 134,1 

6 K.maraş 264 26 Gümüşhane 183,4 46 Afyon 157,2 66 Sinop 133,2 

7 Batman 251 27 Muş 182,9 47 Çorum 155,3 67 Tunceli 131,3 

8 Van 247 28 Diyarbakır 182,8 48 Kırşehir 154,7 68 Karabük 129,5 

9 Ardahan 239 29 Osmaniye 178,6 49 Kilis 152,7 69 Karaman 129,2 

10 Samsun 232 30 Artvin 175,1 50 İzmir 152,6 70 Rize 128,8 

11 Ağrı 229 31 Bayburt 174,3 51 Malatya 151,7 71 Trabzon 127,2 

12 Tokat 221 32 Yalova 171,9 52 Aksaray 150,8 72 Çanakkale 126,8 

13 Bitlis 218 33 Adana 170,9 53 Denizli 150,6 73 Bolu 126,7 

14 Bartın 218 34 Kocaeli 170,5 54 Kastamonu 150,4 74 Tekirdağ 126,6 

15 Adıyaman 205 35 Yozgat 169,1 55 Isparta 150,0 75 Burdur 123,4 

16 Şanlıurfa 199 36 Uşak 168,8 56 Sakarya 150,0 76 Kayseri 119,3 

17 Gaziantep 195 37 Edirne 168,3 57 Kırıkkale 147,0 77 Bilecik 116,8 

18 Niğde 193 38 Ordu 167,9 58 Çankırı 145,6 78 Elazığ 114,8 

19 Kütahya 192 39 Manisa 164,2 59 Düzce 144,8 79 Eskişehir 109,7 

20 Erzurum 190 40 Kırklareli 162,1 60 Ankara 141,5 80 Nevşehir 100,0 

5. Korelasyon Analizleri 

Balıkesir dışındaki seksen ile nüfus kaydı olanların 2007-2018 arasında illere göre sayısal 
dağılımları esas alınarak yıllar arasındaki korelasyon analiz edilmiştir. Korelasyon yönü pozitif, şiddeti 
mutlak korelasyona yakın düzeyde olup 0,987 ile 0,999 arasında değişmektedir. Buradan hareketle 
Balıkesir kökenli olmayan Bandırmalıların kendi içerisindeki hacimsel ağırlıklarının yıllar arasında 
büyük ölçüde mevcut durumlarını muhafaza ettikleri görülmektedir (Tablo 6). 

Tablo 6. Sayısal Hacimler Arasındaki İlişki - Pearson Korelasyon Katsayıları (r) 

Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2007 1,000 0,999 0,999 0,999 0,998 0,997 0,995 0,994 0,992 0,990 0,988 0,987 

2008 0,999 1,000 1,000 0,999 0,999 0,998 0,995 0,994 0,993 0,991 0,989 0,987 

2009 0,999 1,000 1,000 1,000 0,999 0,998 0,997 0,995 0,995 0,993 0,991 0,989 

2010 0,999 0,999 1,000 1,000 1,000 0,999 0,998 0,996 0,996 0,994 0,992 0,990 

2011 0,998 0,999 0,999 1,000 1,000 1,000 0,998 0,997 0,997 0,995 0,993 0,992 

2012 0,997 0,998 0,998 0,999 1,000 1,000 0,999 0,998 0,998 0,997 0,995 0,994 

2013 0,995 0,995 0,997 0,998 0,998 0,999 1,000 1,000 0,999 0,998 0,997 0,996 

2014 0,994 0,994 0,995 0,996 0,997 0,998 1,000 1,000 0,999 0,999 0,998 0,997 

2015 0,992 0,993 0,995 0,996 0,997 0,998 0,999 0,999 1,000 0,999 0,999 0,997 

2016 0,990 0,991 0,993 0,994 0,995 0,997 0,998 0,999 0,999 1,000 0,999 0,999 

2017 0,988 0,989 0,991 0,992 0,993 0,995 0,997 0,998 0,999 0,999 1,000 1,000 

2018 0,987 0,987 0,989 0,990 0,992 0,994 0,996 0,997 0,997 0,999 1,000 1,000 

Balıkesir dışındaki il kökenlilerin yıllık sayısal değişimlerine göre yıllar arasındaki korelasyonları 
tespit edilmiştir. 
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Tablo 7. Yıllık Değişim Arasındaki İlişki - Pearson Korelasyon Katsayıları (r) 

Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2007 1,000 0,616 0,468 0,343 0,274 0,192 0,165 0,185 0,136 0,177 0,149 1,000 

2008 0,616 1,000 0,601 0,431 0,337 0,237 0,235 0,232 0,172 0,193 0,176 0,616 

2009 0,468 0,601 1,000 0,661 0,569 0,464 0,453 0,452 0,396 0,394 0,378 0,468 

2010 0,343 0,431 0,661 1,000 0,707 0,599 0,575 0,585 0,522 0,503 0,494 0,343 

2011 0,274 0,337 0,569 0,707 1,000 0,763 0,719 0,696 0,653 0,623 0,606 0,274 

2012 0,192 0,237 0,464 0,599 0,763 1,000 0,833 0,760 0,696 0,708 0,692 0,192 

2013 0,165 0,235 0,453 0,575 0,719 0,833 1,000 0,789 0,703 0,712 0,677 0,165 

2014 0,185 0,232 0,452 0,585 0,696 0,760 0,789 1,000 0,791 0,775 0,753 0,185 

2015 0,136 0,172 0,396 0,522 0,653 0,696 0,703 0,791 1,000 0,832 0,791 0,136 

2016 0,177 0,193 0,394 0,503 0,623 0,708 0,712 0,775 0,832 1,000 0,866 0,177 

2017 0,149 0,176 0,378 0,494 0,606 0,692 0,677 0,753 0,791 0,866 1,000 0,149 

2018 1,000 0,616 0,468 0,343 0,274 0,192 0,165 0,185 0,136 0,177 0,149 1,000 

 

6. Sonuç 

Bandırma, köklü tarihi geçmişe sahip olan ve günümüzde de Güney Marmara bölgesi içerisinde 
güçlü ekonomiye sahip bir kenttir. Tarıma elverişli verimli topraklarında zırai faaliyetler sürerken, aynı 
zamanda mevcut ulaşım ağının avantajıyla da önemli bir sanayi ve ticaret merkezi konumuna erişmiştir. 
Bu özelliği Osmanlı’dan günümüze hatta antik dönemlere kadar kimi zaman sınırlı dalgalanmalar 
yaşansa da sürmektedir. Dolayısıyla da demografik yapısında benzeri kentlere göre oldukça kozmopolit 
özellikte olmasına yol açmaktadır. 

Sadece son on iki yıllık dönem incelendiğinde dahi, kökeni kent dışında olanların sayısında çok 
ciddi bir artışın yaşandığı sonucuyla karşılaşılmaktadır. Köken olarak da kentli olanlarda da sınırlı 
olmakla birlikte artış mevcuttur. Balıkesir nüfusuna kayıtlılarda sayısal olarak azalışın olmaması, en 
azından kentten ciddi bir çıkışın olmadığını desteklemektedir. Dolayısıyla da kökeni Balıkesir dışındaki 
illerden olanlardaki süratli artışın sebebi de kentte azalan yerli nüfusun ikamesi olmayıp kentin sosyal 
ve ekonomik canlılığıdır. 

Kökeni Balıkesir dışında olan illerden olup Bandırma’da ikamet edenlerdeki artış, ağırlıklı olarak 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki iller kaynaklıdır. Dolayısıyla Bandırma’nın daha çok 
ekonomik farklılık açısından düşük gelirli ve geleneksel tarım ekonomisinin canlı olduğu bölgelerden 
aldığı göçte hızlanmanın olduğunu savunabiliriz. Nitekim sadece son on iki yılda Şırnak kökenlilerin 
kentteki sayısı 2007’ye göre sekiz katı aşmıştır. Benzer durum Hakkâri, Siirt, Bingöl, Mardin ve diğer 
pek çok vilayet kökenliler için de geçerlidir.  

Bandırma’da ağırlığı her geçen gün artan Doğu ve Güneydoğu Anadolu kökenlilerin kendi 
içerisinde yıllık artış trendinden farklılaşmanın izleri görülmektedir. Nitekim yıllık sayısal değişimlere 
göre yıllar arasındaki korelasyon oranları, yıllar arasındaki mesafe arttıkça zayıflamakta ve hatta 
istatistiksel olarak anlamlılığını yitirmektedir. Buna karşılık kökenlere göre mevcut sayısal hacimler 
itibarıyla yıllar arasındaki korelasyon oranları mutlak pozitif korelasyona yakın seviyede güçlüdür. 
Dolayısıyla da yıllık değişimlerde yaşanan değişkenliğe rağmen halen memleketlerine göre Balıkesir’de 
ikamet edenlerin ağırlıklarında nisbeten uzun dönemli bir istikrarın oluştuğu dikkat çekmektedir. 
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Türkiye’de Dış Göç İle İşsizlik Arasındaki İlişki: Ekonometrik Bir Analiz 

 

Meral ÇABAŞ3, Mustafa TORUN2 Hasan AZAZİ3 

Özet 

İnsanların ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel nedenlerle yaşadıkları ülkelerden başka ülkelere 
kalıcı veya geçici olarak geçiş yapmaları uluslararası göç olarak nitelendirilmekle beraber, bu durum 
göç alan ve göç veren ülkeler için çeşitli ekonomik sonuçlar doğurmaktadır. Türkiye de coğrafi ve 
jeopolitik konumu itibariyle son on yıldır en çok dış göç alan ülkelerden biridir. Özellikle Suriye’de 
yaşanan iç savaş sonrasında ülkesinden kaçan sığınmacılara ev sahipliği yapan Türkiye’de bu durumun 
ülkenin makroekonomik göstergelerine etkileri merak konusu olmuştur. Bu bağlamda çalışma 
Türkiye’de dış göçlerin işsizlik üzerine etkilerini ampirik olarak araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada 
1983-2018 yılları arası yıllık net dış göç ve 15 yaş üzeri işsiz sayısı arasındaki ilişki zaman serisi analiz 
yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada ilk olarak serilerin durağanlığına bakılmış sonrasında 
I (1) derecesinde durağan olan veri setine eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Serilerin uzun dönemde 
eşbütünleşme ilişkisine sahip olduğu sonucuna varılmış ve nedensellik ilişkisi irdelenmiştir. Neticede 
uzun dönemde değişkenler arasında herhangibir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. 

 Anahtar Kelimeler: Dış Göç, İşsizlik, Granger Nedensellik Analizi 

Jel Sınıflandırması: F10, J5, C4 

 

Relationship Between Foreign Immigration and Unemployment In Turkey: Econometric 
Analysis 

Abstract 

International migration is defined as the permanent or temporary migration of people from 
countries of residence to other countries for economic, social, political and cultural reasons. This 
situation has various economic consequences for the receiving and emigrating countries. Turkey is one 
of the most geographically and non-immigration country in the last ten years due to its geopolitical 
position. After the civil war in Syria, which hosts refugees who fled the country in Turkey, effects of 
macroeconomic indicators of the country's situation has been questioned. In this study, the effects of 
emigration on unemployment in Turkey has been investigated empirically. In this study, the relationship 
between annual net migration and the number of unemployed persons over the age of 15 years was 
examined using time series analysis. Firstly, the stability of the series was tested. Then, the cointegration 
test was applied to the data set which was stationary in I (1) degree. As a result of the analysis, it was 
concluded that the series had a cointegration relationship in the long term and the causality relationship 
was examined. As a result of the study, no causal relationship was found between the variables in the 
long term. 

Keywords: Foreign Migration, Unemployment, Granger Causality Analysis 
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1. Giriş 

Geçmişte coğrafi, açlık, savaş, kıtlık ve iklim koşulları gibi nedenler insanları göç hareketine 
zorlarken, günümüzde kültürel, siyasi, iktisadi, dini, eğitim, sanayileşme, gereksinim vb. nedenlerle 
gerçekleşmektedir (Akıncı vd., 2015:61).  

Bireylerin ait oldukları ülkeyi, toplumu ve kültürü bırakıp başka ülkelerde yaşama ve çalışma 
amacıyla gerçekleştirdikleri göç hareketleri hem bireylerin ait oldukları toplumda hem de göç etmeye 
karar verdikleri ülkenin ekonomik ve toplumsal yapısında çeşitli değişimlere yol açmaktadır (Karpat, 
2003: 8). Nüfus akımları, emek piyasalarında farklılaşma yaratmakta dolayısıyla ekonomiyi de 
etkilemektedir.  

 Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'ya yakın konumu sebebiyle jeopolitik öneme sahip olan Türkiye, 
göçmenlerin de ilk kaçış kapılarından biri olmakla beraber 2010 yılında başlayan Arap Baharı’nın bir 
sonucu olarak ortaya çıkan dış göçlerin neticesinde en fazla mültecinin yaşadığı ülkelerden biri haline 
gelmiştir. Bu durum beraberinde ev sahibi ülke adına birçok sorunu birlikte getirmiştir. Bu sorunlar 
arasında en önemlilerinden biri de şüphesiz işgücü piyasasına etkileridir.  

Literatüre bakıldığında Türkiye’de dış göçün işsizliğe etkisini irdeleyen ampirik 
çalışmaların teorik çalışmalara göre daha az seviyede olduğu görülmektedir. Bu çalışma 
Türkiye’de dış göçlerin işsizlik üzerine etkilerini ekonometrik bir analiz ışığında sayısal 
kavramlarla ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde dış göç ile işsizlik 
arasındaki ilişki teorik olarak ortaya konulmuştur. İkinci bölümde veri seti tanımlanmış, 
ekonometrik model oluşturulmuş ve analizde kullanılacak yönteme yer verilmiştir. Son olarak 
da analizden elde edilen bulgular değerlendirilerek öneriler sunulmuştur. 

2. Dış Göç İle İşsizlik Arasındaki İlişki 

Bir ülkede yaşayan yerleşiklerin bir başka ülkeye gitmesi ve orada temelli olarak kalması, dış göç 
olarak ifade edilmektedir. Bireylerin yaşadığı ülkeden ayrılma nedeni daha iyi şartlarda yaşama 
isteğinden kaynaklanabilmekle beraber çeşitli sebeplerden dolayı devletin zorlaması yoluyla da 
gerçekleşebilmektedir (Sayın; Usanmaz, Aslangiri, 2016:3). 

 Aynı ülke sınırları içerisinde gerçekleşen göç eylemi iç göç olarak tanımlanırken ülke sınırları 
dışına taşan göç hareketi ise dış göç olarak nitelendirilmektedir (Aksoy, 2012:294; Lewis, 1982:15). 

Göç hareketleri, toplumsal, siyasal ve ekonomik değişimlerin neticesinde ortaya çıkabildiği gibi 
aynı zamanda bu değişimlerin bir nedeni de olabilmektedir (İçduygu ve Sirkeci, 1999:250). Göçler gerek 
sebep gerek sonuç olsun her iki yönüyle de ekonomik, sosyal, politik ve demografik olarak hedef ülkede 
önemli etkilere sahiptir (Şemşit, 2018:272). Uluslararası göç ev sahibi ülkenin ekonomik yapısını, 
demografik yapısını, sosyal ilişkilerini, kültürel değerlerini ve işgücü piyasasını doğrudan ya da dolaylı 
olarak etkilemektedir (Güder, 2016:131).  

İşsizlik; çalışma arzu ve iktidarında olup, emek piyasasındaki cari ve geçerli ücret düzeyine razı 
olan kişinin istihdam edilememesi olarak tanımlanabilmektedir (Tokol, 2000:95) 

TÜİK’in “işsizlik” tanımına göre, referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan kişilerden iş 
aramak için son dört hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve iki hafta içinde işbaşı 
yapabilecek durumda olan 15 ve daha yukarı yaştaki kişiler işsiz kabul edilmektedir.  

Uluslararası göç güzergâhları açısından önemli bir bölgede bulunması Türkiye’nin dünya 
genelinde artan göç hareketliliğinden olumsuz olarak etkilenmesine, yasal ve yasadışı olarak bulunan 
yabancı sayısında her geçen gün artış gözlenmesine neden olmaktadır. Ülkede artan yabancı sayısı emek 
piyasasını ister istemez etkilemektedir. 
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ORSAM-TESEV tarafından 2015 yılında hazırlanan “Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye 
Etkileri” başlıklı rapora göre; sınır illerinde işsiz kalanların %40 ile %100’ü arasında değişen 
oranlardaki bölümünün “Suriyeliler nedeni ile işini kaybettiğine” inandığı ve bu durumun yerel halk 
arasında iş fırsatlarının ellerinden alındığı şeklinde bir tepkiye neden olduğu belirtilmektedir (Orhan ve 
Gündoğar, 2015). 

3.Veri Seti ve Ekonometrik Yöntem 

Türkiye’de dış göç ile işsizlik arasındaki ilişkinin ampirik olarak incelendiği bu çalışmada yer 
alan değişkenler; Net dış göç (NDG) ve 15 yaş üstü işsiz sayısı (İŞSİZ) veri setinden oluşmaktadır. 
İşsizlik değişkeni bağımlı değişken olarak seçilmiş ve açıklayıcı değişken olarak net dış göç değişkeni 
belirlenmiştir. Analiz periyodu 1983-2018 yılları arası yıllık verilerden oluşmaktadır ve veriler TÜİK 
veri tabanı, TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS), Wordbank ve Göçler İdaresi Başkanlığı 
istatistiklerinden derlenmiştir. Oluşturulan veri setine ait analizde Eviwes 7 ekonometri programından 
yararlanılmıştır ve analiz sonucunda meydana gelebilecek değişen varyans sorununu ortadan 
kaldırabilmek için verilerin doğal logaritmaları alınmıştır. 

Türkiye’de net dış göçün işsizlik üzerine etkileri oluşturulan basit regresyon modeli ile 
belirlenmeye çalışılmıştır. 

Model:  LogISSIZt = α0 + α1LogNDG + et 

Uygulanacak ekonometrik analizlerde kullanacağımız yöntemleri belirlemek adına ve elde 
edeceğimiz sonuçların güvenilirliği açısından, serilerin durağan olması gerekmektedir. Bu nedenle 
çalışmada öncelikle serilerin durağanlığı test edilmiştir. Birim kök testlerinde serinin cari (t) 
dönemindeki değerinin, bir önceki (t-1) dönemdeki değerinden ne kadar etkilendiği analiz edilmektedir 
(Tarı, 2012: 390).                                                              

Dış göç ile işsizlik arasındaki ilişkinin tahmini için kullanılacak yönteme karar vermek amacıyla 
serilerin durağanlığı Dickey ve Fuller (1981) tarafından geliştirilen “Genişletilmiş Dickey-Fuller” 
(ADF) ve Phillips ve Perron (1988) tarafından geliştirilen birim kök testleriyle ayrı ayrı incelenmiştir 
ve sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. ADF Birim Kök Test Sonuçları 

Değişkenler Test İstatistiği Olasılık Değeri 

LOGNDG -1.201684                 0.6627 

1. Fark -5.725958 0.0000* 

LOGISSIZ -1.682801                  0.4309 

1. Fark -5.828159  0.0000* 

*%1  anlam düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlıdır. Kaynak: Eviwes 7 Programı kullanılarak elde 
edilmiştir. 

ADF birim kök testi sonuçlarına göre tüm değişkenlerin düzey değerlerinde ‘’Seri birim kök 
içermektedir’’ boş hipotezi reddedilememektedir. Dolayısıyla tüm seriler düzey değerinde birim kök 
içermektedir (durağan değildir). Serilerin durağan hale gelebilmesi için farkları alınmıştır ve tüm 
serilerin 1. Farkta durağan olduğu görülmüştür. 
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Tablo 2. PP Birim Kök Test Sonuçları 

Değişkenler Test İstatistiği Olasılık Değeri 

LOGNDG -1.364241 0.5883 

1. Fark -5.763364 0.0000* 

LOGISSIZ 
 

-1.611007 
 

0.4665 
 

1. Fark -8.487868 0.0000* 

*%1 anlam düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlıdır. Kaynak: Eviwes 7 Programı kullanılarak elde 
edilmiştir. 

Tablo 2’de elde edilen sonuçların ADF birim kök testi sonuçları ile uyumlu olduğu görülmektedir. 
Durağanlık dereceleri I (1) olarak belirlenen seriler arasında uzun dönemli ilişki eşbütünleşme 
yöntemiyle ortaya konmaktadır. Çalışmada bu ilişkiyi tahmin etmek ve sahte nedensellik ilişkisinin 
önüne geçebilmek için Johansen Eşbütünleşme Yöntemi kullanılmaktadır. Johansen (1998) ve 
Johansen- Juselius (1990), koentegrasyon vektörlerinin sayısını ve anlamlı olup olmadıklarını 
belirlemek amacıyla iki tane test ileri sürmüştür. İz (trace) istatistiği ve en büyük özdeğer (max 
eigenvalue) istatistiği (Yılmaz, 2007:9). Johansen Eşbütünleşme Testi öncesinde VAR modeli üzerinden 
hata terimleri arasında ardışık bağımlılık probleminin bulunmamasına ve modelin istikrarlı olmasına 
bakılarak değişkenlere ait uygun gecikme uzunluğu belirlenmiştir ve sonuçlar Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3.Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi 

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -57.49638 NA   0.180996  3.966425  4.059839  3.996309 
1 -19.11000  69.09548   0.018308*  1.674000   1.954240*   1.763651* 
2 -18.77514  0.558098  0.023491  1.918343  2.385409  2.067761 
3 -16.33339  3.744030  0.026357  2.022226  2.676118  2.231411 
4 -6.708283   13.47514*  0.018491  1.647219  2.487937  1.916172 
5 -3.918904  3.533214  0.020729  1.727927  2.755472  2.056647 
6  1.754056  6.429354  0.019512   1.616396*  2.830767  2.004884 
       
       

LR=Logaritmik Olasılık Oranı/TheLikelihoodRatio, FBE= Son Tahmin Hatası/Final PredictionError, 
AIC=Akaike Bilgi Kriteri/Akaike Information Criterion, SC= Schwartz Kriteri, HQ= Hannan-Quinn Kriteri. 

Tablo 3 incelendiğinde uygun gecikme uzunluğunun FPE, SC ve HQ bilgi kriterlerine göre 1 
olarak belirlendiği görülmektedir. Elde edilen gecikme uzunluğu Johansen Eşbütünleşme ve Granger 
Nedensellik Testlerinde kullanılacaktır. 

Tablo 4. Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları  

     
     

Hipotez 
Numaraları Özdeğer İz İstatistiği 

0.05  
Kritik Değer 

Olasılık 
Değeri 

     None *  0.432570  29.10827  15.49471  0.0003 
At most 1 *  0.270526  10.40924  3.841466  0.0013 

     
Hipotez 

Numaraları Özdeğer 
Max-Özdeğer 

İstatistiği 
0.05  

Kritik Değer 
Olasılık 
Değeri 

                      None *  0.432570  18.69903  14.26460  0.0093 
At most 1 *  0.270526  10.40924  3.841466  0.0013 
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Kaynak: Eviwes 7 Programı kullanılarak elde edilmiştir. 

 

Johansen Eşbütünleşme Testi sonuçlarına göre iz istatistiğinde boş hipotez olan ‘’eşbütünleşme 
yoktur’’ hipotezi %1 anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir. Boş hipotezin alternatifi olan ‘’en çok bir 
eşbütünleşme vardır’’ hipotezi de %1 anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir. En büyük özdeğer 
istatistiğinde de ‘’eşbütünleşme yoktur’’ boş hipotezi ve ‘’en çok bir eşbütünleşme’’ vardır alternatif 
hipotezleri %1 anlamlılık seviyesinde reddedilmektedir. Her iki sonuç dikkate alındığında net dış göç 
ile işsizlik değişkeni arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin varlığı kabul edilmektedir. 
 

Tablo 5. Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Kaynak: Eviwes 7 Programı kullanılarak elde edilmiştir. 

Tablo 5’te elde edilen bulgular incelendiğinde yapılan nedensellik analizi sonuçlarına göre; uzun 
dönemde gerek net dış göçden işsizliğe doğru gerekse işsizlikten net dış göçe doğru bir nedenselliğin 
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna varılmıştır.  Sonucu net dış göç uzun dönemde işsizliğin 
nedeni değildir aynı zamanda işsizlik de net dış göçün nedeni değildir şeklinde yorumlayabiliriz. 

4. Sonuç  

Türkiye’de net dış göçün işsizlik üzerine etkilerinin ampirik olarak incelendiği çalışmada net dış 
göç değişkeni ile işsizliği temsilen 15 yaş üzeri işsiz sayısı değişkenleri 1983-2018 dönemi için 
incelenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiyi tahmin edebilmek adına ilk olarak değişkenlere ADF ve 
Philips-Peron birim kök testleri uygulanmış ve her iki değişkenin de düzey değerinde birim kök içerdiği 
yani durağan olmadıkları belirlenmiştir. Değişkenlerin 1. Farkları alınarak I (1) derecesinde 
durağanlaştırılmıştır. I (1) derecesinde durağan seriler arasındaki uzun dönemli ilişki eşbütünleşme 
yöntemiyle ortaya konulduğu için serilere Johansen Eşbütünleşme Testi uygulanmış ve sonucunda uzun 
dönemde net dış göç ile işsizlik arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğu sonucuna varılmıştır. 
Değişkenler arasındaki eşbütünleşme sonucu beraberinde nedenselliği getirdiğinden sonraki aşamada 
değişkenlere Granger Nedensellik testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre uzun dönemde 
değişkenler arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanmamaktadır. Bir başka ifade ile uzun 
dönemde net dış göç işsizliğin nedeni değildir. 

Türkiye’de emek piyasası incelendiğinde Suriye’den gelen sığınmacıların, tarımda ve küçük çaplı 
işletmelerde kaçak yollarla ucuz işgücü olarak çalıştırılması yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yerel 
halkın önemli bir bölümünün işsiz kalması, ücretlerin düşmesi (ORSAM; TESEV, 2015:17) gibi 
sonuçlar doğursa da bu çalışmadan elde edilen bulgular ışığında aslında işsizlik üzerinde çok önemli bir 
etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır.  
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Güncel Sanatta Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Sergileme Yöntemlerine Etkisi Üzerine 
Bir Değerlendirme 

 

Eren GÖRGÜLÜ1 

Özet 

Teknolojik ilerlemenin iletişim alanına getirdiği yeniliklerden birisi olan artırılmış gerçeklik 
(Augmented Reality) yıllarca süren araştırma ve geliştirme çabalarından sonra etkisini günümüzde 
göstermeye başlamıştır. İlk olarak 2009 yılında mobil telefonlarda yerini almaya başlayan artırılmış 
gerçeklik uygulamaları, her ne kadar araştırmalarda ve projelerde yeni bir konu olsa da mevcut akıllı 
telefonlar kuşağı ile popülerliğini arttırmıştır. Bilgisayar sistemlerinde geliştirilen sanal öğeler ile 
düzenlenerek elde edilen artırılmış gerçeklik, gerçek dünyada yer alan mekânın ya da nesnelerin bu 
yapılandırma içerisinde zenginleştirilmesiyle oluşmaktadır. Oyun sektöründen eğitime, askeri 
uygulamalardan tıpa kadar kendine yeni alanlar yaratan artırılmış gerçeklik, günümüzde özellikle 
sanatsal üretim ve bu üretimin sergilenme biçimini etkilemeye başlamıştır. Görselliğin yoğun bir şekilde 
ön planda olduğu artırılmış gerçeklik kullanıcının telefonu ile etkileşimi bir sahne üzerinde 
biçimlenirken nesneler ve ortamlar içeriğe göre düzenlemektedir. Sanal dünya ve gerçek dünya arasında 
bir köprü kurarak oluşturduğu bu yeni görüntüleme biçimi ile sanat eserlerine yeni bir bakış açısı getiren 
artırılmış gerçeklik, bu eserleri hareketle, animasyonla veya video ile zenginleştirerek farklı ve ilgi 
çekici bir deneyim sunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Artırılmış gerçeklik, Sanat, Sergileme. 

JEL: Z 

 

An Evaluation on the Effects of Presentation Methods to Augmented Reality Applications in 
Contemporary Art 

Abstract 

Augmented Reality, which is one of the innovations brought by technological progress to the field 
of communication, has started to show its effect nowadays after years of research and development 
efforts. The Augmented applications, which first began to take their place in mobile phones in 2009, 
have increased their popularity with the current generation of smartphones, although it is a new topic in 
research and projects. Augmented Reality, which is acquired by arranging virtual elements developed 
in computer systems, is created by enriching the space or objects in the real world within this 
configuration. Augmented Reality, which creates new areas from the game industry to education or from 
military applications to medicine, has started to affect especially the artistic production and the way this 
production is exhibited. Augmented Reality, where visuality is intensely at the forefront,  is arranging 
the objects and the environments according to the content when the interaction of the user with their 
phone is shaped on a stage. Bringing a new perspective to the works of art with this new form of 
visualization, which creates a bridge between the virtual world and the real world, Augmented Reality 
offers a different and interesting experience by enriching these works with motions, animations or 
videos. 

Keywords: Augmented Reality, Art, Exhibition. 

Jel Code: Z. 
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1. Artırılmış Gerçeklik 

Artırılmış Gerçeklik (AR), bilgisayar ortamında oluşturulan grafik verileri ile video verilerinin 
fiziksel mekan içerisinde yer alan nesne ve objeler üzerine dahil edilmesiyle oluşan yeni bir etkileşimi 
ifade etmektedir. Bu etkileşim gerçek zamanlı ve görüntünün zenginleştirilmesi üzerine kuruludur. 
Artırılmış gerçeklik ile sanal gerçeklik birbiri ile karıştırılmamalıdır. Faruk Can Ünal artırılmış gerçeklik 
ve sanal gerçeklik arasındaki ayrımı şöyle açıklarken; “Sanal Gerçeklik, enformasyonun uzaysal 
mekana dönüşümüdür. Gerçek ortamdan tamamen bağımsız, sentetik bir ortam sunmaktadır. Artırılmış 
Gerçeklikte ise gerçek ortama bağımlı olarak sanal veriler sunulmaktadır (Ünal, 2013:5)”, Raghav Sood 
ise “Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik, ayırt edici çizginin bulanıklaştığı alanlardır. Başka bir 
deyişle, sanal gerçekliği artırılmış gerçekliğin öncüsü olarak düşünebilirsiniz; bazı parçalar her ikisinde 
birden örtüşür. İki teknoloji arasındaki en büyük fark, sanal gerçekliğin kamera yayını kullanmamasıdır. 
Sanal gerçeklikte gösterilen her şey ya animasyonlar ya da önceden kaydedilmiş film parçalarıdır (Sood, 
2012: 1)” şeklinde açıklamaktadır. Özellikle 1970’li yılların sonunda hayatımıza giren dijital 
teknolojiler birçok alanda değişimlere neden olmuştur. Toplumsal yaşam içerisinde var olan bireyi bu 
gelişmeler içerisine alan gelişmeler, her geçen gün daha da hızlı bir şekilde ilerlemektedir. 70’li yıllardan 
günümüze birçok alanda köklü değişikliklere sebep olan teknolojik gelişmeler insan hayatını her 
yönüyle etkisi altına almıştır. “1980’li yıllardan itibaren yoğun bir şekilde hayatı etkilemekte olan dijital 
dönem bir yandan yeni algılama biçimleri üretmekte, bir yandan da, gerek var olan, gerek de türemekte 
evirilmekte olan söz konusu algılama biçimlerinin ifadesinde yeni olanaklar getirmektedir (Michael, 
1998: 34).” 

Artırılmış gerçeklik teknolojilerinin kullanıldığı cihazlar, insanların daha önce 
deneyimleyemedikleri başka bir dünyayı göstermeye yardımcı olmaktadır. Artırılmış gerçeklik 
izleyicinin biyolojik olarak algılayabileceğinden farklı olarak çalışmaktadır. Günümüzde arıtılmış 
gerçeklik mobil uygulamaları, sağlık teknolojilerinden yönlendirme ve seyahat uygulamalarına, mimari 
uygulamalardan eğitime, oyun sektöründen reklam ve pazarlama sektörüne, endüstri 4.0 
uygulamalarından perakende satış uygulamalarına, askeri donanım çalışmalarından turizm sektörünü de 
kapsayacak şekilde oldukça farklı alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Popüler bir uygulama olmaya 
başlayan artırılmış gerçeklik son yıllarda özellikle müzelerde de kullanılmaya başlanmıştır. Artırılmış 
gerçeklik içerisinde yer alan sanal bilgilerin var olan dünya ile birleştirilmesi için özel cihazlara ihtiyaç 
duymaktadır. Genel olarak akıllı telefonlar ve tablet bu deneyimi gerçekleştirmek için kullanılan 
cihazlardır. Fakat sadece bu ürünler değil aynı zamanda artırılmış gerçekliği deneyimlemek için farklı 
ürünlerinde kullanıldığı görülmektedir; “gözlük, başlık ya da kask, saat, t-shirt, ayakkabı, hatta takı 
şeklinde üretilmiş giyilebilir bir teknoloji de olabilir (Erbaş ve Demirer, 2014:9).”  

Resim 1. Artırılmış Gerçeklik ile izleyicilere farklı bir deneyim gerçekleştirilen sergi 
örneği 

 

Kaynak: <https://techtrends.tech/tech-trends/putting-ar-into-art/>, 12.10.2019. 

Kullanıcılar akıllı cihazlara yükledikleri uygulamalar ile sanat eserlerini sanal olarak değiştirme 
ve statik görselleri hareketli görseller ile canlandırması yoluyla farklı bir deneyim 
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gerçekleştirmektedirler. Böylece izleyici müzelerde sanat eserlerine karşı pasif bir şekilde kalmak 
yerine, bu sanat eserleri üzerinde farklı yaratıcılıklarını aktif bir şekilde ortaya çıkarmaktadırlar. Tüm 
bu cihazların kullanıldığı alanlardan biri olan sanatta ise artırılmış gerçeklik uygulamaları ile yapılan 
sergilerin yavaş yavaş arttığı gözlemlenebilmektedir.  

Resim 2. Viyana Belvedere Müzesi’nde Artırılmış Gerçeklik 

 

Kaynak: <https://www.forbes.com/sites/alicebonasio/2018/06/20/augmented-reality-will-reinvent-how-
we-experience-art/#4709a111636c>, 15.10.2019. 

Güncel sanatın bu dijital evrime olan ilgisi göreceli olarak biraz geç kalmış gibi görünmektedir. 
İzleyicilerin sanat eserini ve sanatın değerini birebir deneyimleyerek ve görerek ilişkilendirdiğini 
düşündüğümüzde bu süreç daha iyi anlaşılabilir. Artırılmış gerçeklik ile artık günümüzde farklı 
ülkelerde yaşayan birçok sanatçı yeni sergilerini bu teknolojik platformlarda gerçekleştirmektedirler. Bu 
deneyim aracılığıyla sanatçıların izleyicileri zaman içerisinde ve yarattıkları mekan kapsamında 
çalışmaları hakkında bir yolculuğa çıkarmaları artık mümkün gibi görünmektedir. Özellikle müzelerde, 
sergilerde ve sanat galerilerinde gerçekleştirilen artırılmış gerçeklik çalışmalarıyla izleyicilere sergilerle 
etkileşime girme konusunda yenilikçi bir yol izlemeleri sağlanmaktadır. 

2. Güncel Sanatta Artırılmış Gerçeklik 

Dünya üzerinde neredeyse iki buçuk milyar ve üzeri akıllı telefon kullanıcısı bulunmaktadır. 
Hayatımızın her alanına nüfus eden bu cihazlar aynı zamanda sanatı deneyimlemede de farklı bir yol 
sunmaktadır. Aslında sanat ile artırılmış gerçeklik etkileşime girdiğinde yeni sanatsal olanakların var 
olması kaçınılmaz olmuştur. Sadece izleyicilerin sanat eserlerini deneyimlemelerini geliştirmek 
şeklinde düşünülmemelidir. Artırılmış gerçeklik uygulamaları ile galeri veya müzenin fiziki sınırlarının 
ortadan kalkması, yeni bir izleyici kitlesi oluşmasına olanak sağlamıştır. Bu deneyimin ilk örneklerinden 
birisi Google’ın geliştirdiği ‘Pocket Gallery’ adlı uygulama ile dünya üzerinde yer alan sanat galerileri 
veya müzeleri artırılmış gerçeklik ile deneyimlemeniz hedeflenmektedir. Artırılmış gerçeklik ile 
galerilere ait fiziksel mekanları akıllı telefonlara taşıyan farklı uygulamalar ile gerçekleştirilen projeler 
gün geçtikçe daha da artmaya devam etmektedir. Dijital sanat alanındaki bu yeni çalışma ile proje 
kapsamında Johannes Vermeer’in çalışmaları yer almaktadır. 

Resim 3. Artırılmış Gerçeklik ile Johannes Vermeer’e ait 36 adet tablonun sunumu 

 

Kaynak: <https://www.kolektifhouse.co/komag/google-artirilmis-gerceklik-ile-sanat-galerilerini-cebinize-
tasiyor/>, 19.10.2019. 
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Sergileme yönteminde meydana gelen bu değişiklik sonrasında ortaya farklı bir deneyim 
çıkmaktadır. Geleneksel olarak müze veya galerilerde yer alan ve sergilenen eserler ile ilgili bilgileri 
izleyicilere ulaştıran sesli rehberler yerini izleyicilerin kendi mobil cihazlarına bırakmaya başlamıştır. 
Artırılmış gerçeklik ile birlikte sanat yaratma ve tüketme şeklinde de bir yenilik oluşmuştur. İzleyicinin 
artık tek yapması gereken akıllı telefonuna yüklediği uygulamalar ile seçmiş olduğu esere doğru 
doğrultmak kalmıştır. Sonrasında ise ekran üzerinde değişen ve farklılaşan ayrı bir sunum şekli 
deneyimlenmektedir. Dahası galeriler ve müzeler artırılmış gerçeklik ile üretilen sanat deneyimlerini 
dijital bir oyun üzerine şekillendirmeye başlamışlardır. Oyun üzerine kurulu sanat etkinliğini 
gerçekleştiren sekiz internet sanatçısı ‘Hello, We’re From The Internet’ adlı dijital sanal galeriyi hayata 
geçirmişlerdir. Modern Sanat Müzesi’nde (MoMA) yer alan sanatçılar Jackson Pollock’a ait eserleri 
yeniden yaratmıştır. İzleyiciler müzeye ait artırılmış gerçeklik uygulamasını indirdikten sonra sanal 
sanat eserlerini farklı bir şekilde deneyimleyeceklerdir. Müzeye ait fiziksel sergi alanlarına yeni ve farklı 
bir bakış açısı getiren bu çalışma ile sanat ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının başka bir açıdan 
deneyimlenmesi gerçekleştirilmiştir. 

Resim 4. ‘Hello, We’re From The Internet’ sergisi 

 

Kaynak: <https://mbryonic.com/ar-arts/>, 24.10.2019. 

Ülkemizde de son günlerde sıklıkla rastlayabileceğimiz artırılmış gerçeklikle düzenlenen 
sergilerde izleyicilerle buluşmaktadır. Bunlardan biri de Kadıköy Bina’nın üst katındaki Bant Mag’da 
“Regl Öncesi Sendromu Odaklı Artırılmış Gerçeklik Sergisi: PSM” adıyla sergilenmiştir. Farklı 
ülkelerden kadın sanatçıların işlerinin sergilendiği bu projede, regl öncesi sendromun yarattığı hisler 
izleyicileri etkisi altına almaktadır. İzleyiciler akıllı telefonlarını çalışmalara tuttuklarında artırılmış 
gereklik ile hazırlanan eserler hareketlenmektedir ve pasif bir görüntüden aktif bir görüntü haline 
gelmektedir. 

 

Resim 5. Regl Öncesi Sendromu Odaklı Artırılmış Gerçeklik Sergisi: PSM 

 

Kaynak: <https://bigumigu.com/haber/regl-oncesi-sendromu-odakli-artirilmis-gerceklik-sergisi-pms/>, 
27.10.2019. 
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Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Tasarımı bölümünün 2019 yılı 
içerisinde gerçekleştirmiş olduğu ‘Bauhaus 100 Artırılmış Gerçeklik Afiş Sergisi’ ülkemizde 
gerçekleştirilen bir diğer çalışma olmuştur. Disiplinlerarası bir eğitim anlayışı çerçevesinde tasarım 
odaklı bir öğreti gerçekleştirmiş olan Bauhaus okulunun etkileri günümüzde halen devam etmektedir. 
Sergi, Bauhaus’un yenilikçi anlayışını vurgulamak için el ile üretilen çalışmalar artırılmış gerçeklik 
teknolojisi kullanılarak hareketlendirilmiştir. Bir diğer çarpıcı ve farklı artırılmış gerçeklik sergisi ise 
dijital sanatçılar olan Claire Bardainne ve Adrein Mancot’a ait ‘Mirages and Miracles’ adlı çalışmadır. 
Sanatçıların sanat yaratma olanaklarını yeniden ortaya koyan ve farklı görme biçimleri oluşturarak 
düşünmemizi sağlayan yapıdaki sergisinde geleneksel sanat sergilerinden farklı bir yaklaşım 
izlenmektedir. Akıllı teknolojik cihazlar kullanılarak oluşturulan yanılsama teknikleri ile izleyicilerin 
sergi alanına yayılmış çalışmaları deneyimlemesi beklenmektedir. Burada ortaya çıkan durum gerçek 
dünyaya bağlı hayali bir dijital dünyanın sürekli olarak var olma hissi olmaktadır. 

Resim 6.  ‘Mirages and Miracle’ Artırılmış Gerçeklik Sergisi 

 

Kaynak: <https://www.digitalbodies.net/augmented-reality/the-stunning-ar-art-exhibition-mirages-and-
miracles/>, 02.11.2019. 

3. Sonuç 

Teknolojik yenilikler sayesinde izleyicilere farklı bir deneyimin kapılarını aralayan artırılmış 
gerçeklik yeni ve farklı bir sanat üretimi gerçekleştirilmesine zemin hazırlamıştır. Artırılmış gerçeklik 
ile oluşturulan görüntüler için farklı bir bağlam sağlamak ve izleyicileri bu bağlama çekmek için 
oluşturulan sergilerde yeni farklı yollar aranmaktadır. Akıllı telefonlar, tabletler veya gözlük gibi farklı 
teknolojik cihazlar aracılığıyla görüntüledikleri çalışmalar farklılaşmakta, canlanmakta ve izleyiciyi 
içine çekmektedir. Gün geçtikçe gelişen ve ilgi gören bir yapıya sahip olan artırılmış gerçekliğin mobil 
aygıtlarda kullanılması izleyicinin eser üzerindeki ilgisini talep etmektedir. Gündelik hayatın içinde 
birçok alanda kullanılmaya başlayan artırılmış gerçeklik sanat alanıyla da artık yoğun ilişkiler içerisine 
girmiştir. Müzelerin ve sanatçıların bu yeni artırılmış gerçeklik ile birlikte sunulan sergileme yöntemleri 
farklı bir ifade etme şeklini ortaya çıkartmıştır. Fiziksel mekan içerisinde var olan eserleri iki boyuttan 
üçüncü bir boyuta geçişini sağlayan artırılmış gerçeklik, hem müze için hem sanatçı için hem de izleyici 
için yeni bir deneyim olmuştur. 
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Tarihi Yapıların Yeniden İşlevlendirilmesi:  Bandırma Redif Kışlası Karargâhı Örneği 

 

Eylem GÜZEL1, Mustafa GÜLEN2 

Özet  

Tarihi yapılar, inşa edildikleri dönemin mimari üslubunu, toplumların sosyo-kültürel ve tarihi 
özelliklerini yansıtan en önemli değerler arasındadır. Yaşanan hızlı ve plansız kentleşme, koruma 
bilincinin yetersizliği gibi sebeplerle, yerel ve evrensel ölçekte bir döneme tanıklık eden, kültürel miras 
kapsamındaki sayısız tarihi yapı hasar görmekte, hatta yok olmaktadır. Bu yapıların korunarak gelecek 
kuşaklara aktarılması önemli bir konudur. Bunu sağlamanın yolarından biri olan ‘yeniden işlevlendirme’ 
sıkça başvurulan çağdaş bir koruma yöntemidir. Yeniden işlevlendirme, özgün işlevleri ile devam 
edemeyen tarihi yapıların, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda mekânsal ve yapısal özellikleri ile örtüşen 
yeni kullanım alanları ile yeniden hayat bulmasıdır. Kentsel belleğin gelecek nesillere aktarılması 
açısından önemli olan bu yapılar, toplumların tarihleri ile kurdukları birer köprü durumundadır. Bu 
bağlamda önemli örneklerden biri Balıkesir ilinin Bandırma ilçesinde yer alan ve 1902 yılında 
tamamlanmış olan Redif Kışlası Karargâhı (Eski Askerlik Şubesi Binası)’dır. Yapı, inşa edildiği tarihten 
itibaren askeri, sağlık ve eğitim kurumları bünyesinde farklı işlevlerle kullanılarak günümüze kadar 
gelmiştir.  

Bu çalışmada, tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesi kapsamında, Bandırma İlçesinin önemli 
prestij yapılarından biri olan Redif Kışlası Karargahı (Eski Askerlik Şubesi Binası) incelenmiştir. 
Çalışma kapsamında öncelikle, yapının tarihi ve mimari özellikleri üzerinde durulmuş, ardından yapının 
farklı zaman dilimlerinde, askeri, sağlık ve eğitim kurumları olarak kullanım aşamaları açıklanmaya 
çalışılmıştır. Günümüzde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversite’sine bağlı olarak hizmet veren binanın bu 
yeni işlevi ile korunması ve yapının bu şekilde kent ile üniversite arasında kültürel bir köprü kurması da 
ayrıca ele alınan diğer bir konudur. 

Anahtar Kelimeler: Bandırma, Redif Kışlası Karargâhı, Yeniden İşlevlendirme  

JEL Kodları: I, Q, R 

 

The Case Study of Bandirma Redif Barracks Headquarters 

Abstract  

The historical structures are among the most important assets that reflect the architectural style of 
the period when they were built, along with the socio-cultural and historical characteristics of the 
societies. Due to the fast and unplanned urbanization that we are experiencing, along with the lack of 
protection awareness, numerous historical structures that bearing witness to an age on local and 
universal scale within the scope of cultural heritage are damaged, and even perished. It is of vital 
importance to protect these structure for being handed down to the next generations. “Refunctioning”, 
as one of the methods for ensuring this, is a modern method of protection that is frequently applied. 
Refunctioning is the way of reviving the historical structures which cannot survive with their unique 
attributes, through the new areas of use matching with the spatial and structural attributes in line with 
the requirements of today’s world. Bearing a vital importance in terms of handing down the urban 
memory to the future generations, these structures are recognized as a bridge constituted by societies 
with the bricks of history. In this context, one of the most important examples is the Redif Barracks 
Headquarters dated as 1902, and located in Balıkesir province, Bandırma District (Previously used as 
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Recruiting Office Building). The structure has survived after being used for various functions within the 
scope of military, healthcare and education organization since 1902. 

In this study, the Redif Barracks Headquarters (Previously known as Recruiting Office Building) 
– as one of the most prestigious structures of Bandırma District - is examined within the scope of 
refunctioning of historical structures. First of all, the historical and architectural characteristics are 
analyzed in the study, then the use history of the same structure for military, healthcare and education 
purposes within different periods of time is described. Today, providing service as affiliated to Bandırma 
Onyedi Eylül University, protection of the building with its new function, along with being used as a 
cultural bridge between the city and the university are the other subjects examined within this study.  

Key words: Bandİrma, Redif Barracks Headquarters, Refunctioning 

JEL Codes: I, Q, R 

1. Giriş 

Kentlerin sahip olduğu kültürel miras, kolayca tahrip olabilen ve bir kez yok olduğunda da yerine 
yenisinin konmasının mümkün olmadığı, bir değerler bütünüdür. Bu değerler bütünü içerisinde yer alan 
mimari yapılar, kentlerin siluetinde geçmiş ve gelecek arasındaki bağın kurulmasını sağlayan en önemli 
unsurlarından biridir. Bu unsurların korunması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve geçmişten 
devraldığımız bu mirasın sonraki nesillere iletilmesi oldukça önemlidir. Özellikle 1950’lerden sonra 
yaşanan hızlı ve plansız kentleşme ile birlikte kentlerimizin büyük bir kısmında mevcut olan kültürel 
miras kapsamındaki sayısız tarihi yapı, ağır hasarlıdır veya yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Öte 
yandan bu yapıların bir kısmı ‘kişiliksiz’ beton bloklar arasına sıkışıp adeta görüş alanında çıkmıştır. 
Bu durumun önüne geçmek için başvurulan çağdaş yöntemler arasında “yeniden işlevlendirme”, tarihi 
değerlerin korunması, geliştirilmesi ve yeniden değerlendirilmesi açısından oldukça rağbet gören 
yollardan biridir. Yeniden işlevlendirme, özgün işlevleri ile devam edemeyen tarihi yapıların, günümüz 
ihtiyaçları doğrultusunda sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerin dikkate alınarak uygun veya özgün 
bir işlevle kullanılmasını, kentsel yaşama katılmasını sağlayan bir koruma anlayışıdır. Yeniden 
işlevlendirme ile topluma kazandırılan yapılar, farklı kamu kurumlarının kullanımına verilmektedir. Bu 
kurumlardan en önemlilerinden biri hiç kuşkusuz eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştiren 
üniversitelerdir. Türkiye’de özellikle 2000’li yıllar ile birlikte sayısal olarak artış gösteren 
üniversitelerin, meslek edindirme, üretme, düşünme ya da kişisel gelişime katkı sağlayan yer olmasının 
ötesinde toplumsal krizleri aşma, ekonomik ve bölgesel kalkınma gibi değerlerin temsil edildiği yerler 
olduğu anlayışı hâkim olmuştur. Bu gerekçelerle büyük kentlerin yanı sıra Anadolu’nun hemen her 
kentinde devlet üniversiteleri kurulmuştur. Yeni üniversite yerleşkelerinin oluşturulmasının, kentlerin 
kalkınması ve toplumla kurulacak ilişkilerin geliştirilmesi için son derece bilinçli bir karar olduğu 
aşikârdır.  

Üniversite kampüslerinin kent içinde mi yoksa dışında mı olması gerektiği sorusu güncelliğini 
korurken kent içinde yer alan üniversitelerin kentsel aktörlerle etkileşim ve iletişim ortamı sağladığı 
söylenebilir. Her üniversite için ideal yeni bir kampüs oluşturmak büyük bir maliyet gerektirdiği kadar 
çoğunlukla yeni kurulan birçok kampüsün de kültürel ve toplumsal bağlamdan kopuk olduğu, planlama, 
arazi kullanımı ve yerel ile kurulan ilişkinin yetersiz olduğu görülmektedir. Dünyanın birçok kentinde 
üniversite kampüsleri tarihi kent dokusu içinde mevcut binalara yerleşerek kentin ve toplumsal yaşamın 
bir parçası olmuşlardır. Türkiye’de de bu bağlamda birçok üniversite mevcut yapıların kullanılması 
yolunu tercih etmiştir. Bu üniversitelerden biri de Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’dir. Üniversite 
kentte atıl durumda kalan, yıkılmaya, yok olmaya yüz tutmuş kamu yapılarını kullanarak, yeniden 
işlevlendirerek gelecek kuşaklara aktarılmasına öncülük etmektedir. Böylelikle kentsel doku ile 
etkileşim halinde, yerin bağlamı ile ilişkili fiziksel bir çevrenin oluşturulduğu söylenebilir. Bu 
yapılardan biri olan ve döneminde Redif Kışlası Karargâhı olarak bilinen yapı, günümüzde Sağlık 
Bilimleri Fakültesi olarak kullanılmaktadır.   
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2. Redif Kışlası Karargâhı’nın Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne Dönüşüm Serüveni 

2.1. Konumu 

Redif Kışlası Karargâhı, İhsaniye Mahallesi, Kurtuluş Caddesi üzerinde yer almaktadır (Foto. 1). 
61 pafta, 288 ada, 10 parselde bulunan yapı, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescillenmiştir (Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Arşivi) 

Fotoğraf 1.  Redif Kışlası Karargâhı Hava Fotoğrafı 

 

Kaynak:  (https://www.google.com/intl/tr/earth/ Erişim Tarihi:14.11.2019) 

2.2. Tarihçesi 

Redif Kışlası Karargâhı’nın Bandırma kentinde kuruluşunun tarihçesinden önce Redif Askeri 
Teşkilatının tarihçesinden kısa olarak bahsedilmesi gerekmektedir. Sözlükte “arkadan gelen, takip eden” 
anlamındaki redîf kelimesi divan edebiyatında kafiye düzeniyle ilgili bir terim olarak kullanılmaktadır 
(Albayrak, 2007: 523). Türk Dil Kurumunda ise “şiirde uyaktan sonra tekrarlanan, aynı harflerden 
oluşan ek, yedek” anlamının dışında “son dönem Osmanlı ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra 
yedeğe ayrılan er” olarak tanımlanmıştır (tdk.gov.tr, Erişim Tarihi: 20.11.2019). Tarihte askerlik 
alanında redif kelimesinin kullanımı, Sultan II. Mahmud Dönemi’nde sancaklarda teşkil edilen orduya 
verilen isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Redif ordusu, aynı zamanda sancaklardaki kentlerde iç 
güvenlikten de sorumluydu (Özcan, 2007: 524-525). 

Osmanlı Devleti’nde güçlü yapısıyla varlığını kanıtlamış olan askeri teşkilat sisteminde, 
İmparatorluğun duraklama ve gerileme dönemlerinde görülen aksaklıklar nedeniyle çeşitli yeniliklere 
gidilmiştir. Bu açıdan özellikle Sultan III. Selim ve Sultan II. Mahmud’un girişimleri dikkat 
çekmektedir. III. Selim döneminde Nizamı-ı Cedid Ordusunun temelleri atılmıştır (Bolat, 2000: 1-7; 
Çadırcı, 2013: 54). Ancak yeni kurulan bu ordunun aleyhindeki yeniçeriler, ulema ve görevlerini 
kaybetmiş eski devlet yöneticileri gibi zümrelerin baskısı ve bu baskı neticesinde ortaya çıkan isyanlar 
nedeniyle III. Selim tahttan indirilmiş, Nizam-ı Cedid ocağı dönemi de kapanmıştır (Aydın-Özgen, 
2009: 53).  II. Mahmud Dönemi’nde 1826 yılında Yeniçeri Ordusu kaldırılmış ve yerine Asâkir-i 
Mansûre-i Muhammediyye isimli yeni bir ordu kurulmuştur (Çadırcı, 2013: 59-60; Çadırcı, 2008: 29). 
Yeni kurulan bu orduya destek amacı ile de tam adı Redif-i Asâkir-i Mansûre veya Asâkir-i Redife-i 
Mansûre adlı ordu kurulmuştur. Bu ordunun kuruluş amacı, halkı uzun süre mecburi hizmette tutmadan 
kendi bölgelerinde eğiterek iç güvenliğin sağlanmasıdır. Sözlük anlamı "arkadan gelen, birinin ardından 
giden kimse" olan redif kelimesi burada "fiili ve muvazzaf ordunun yedeği " (ihtiyat kuvvet) manasında 
kullanılmıştır (Özcan, 2007: 524). Redif Askeri Teşkilatı,  1834 yılı Ağustos başlarında toplanan 
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“Meclis-i Şûra”da alınan karar ile kurulmuştur. Bu karara uygun olarak İmparatorluğun dâhilinde 
bulunan bütün sancakların kapsadığı kazalarda subaylarıyla birlikte 1400'er kişilik birer tabur kurulacak, 
nüfusu yeterli olmayanlar civardakilerle birleştirilecekti (Çadırcı, 2013: 59-60; Çadırcı, 2008: 31-32). 
Redif birliği kurulması düşünülen yerlerde bu iş mütesellim, mutasarrıf ve valilere bırakılmıştır. 
Öncelikli olarak Anadolu'da Ankara, Çankırı ve Afyonkarahisar’da kurulan redif birlikleri daha sonra 
Batı, Orta ve kısmen Doğu Anadolu'nun bazı sancaklarında teşkil edilmiştir. Ayrıca bu sanacaklar 
Anadolu dışında Rumeli’de de yaygın bir biçimde varlıklarını sürdürmüşlerdir (Özcan, 2007: 524). 
Redif taburları, askeri personelin toplanma, eğitim ve sevk merkezi işlevini yürütmüştür. Redif birliğine 
yazılan askerler haftanın belirli günlerinde kendi bulundukları bölgelerde askeri talim görürler, diğer 
günlerde ise kendi işleri ile meşgul olurlardı. Böylece halkın uzun süre orduda tutulmaması, kendi 
bölgesinde eğitilmesi, iç güvenliğin sağlanması ve üretimin devamlılığı sağlanmış olurdu (Can, 2008: 
153). Redif teşkilatı ile ilgili düzenlemeler tarihsel süreci içinde ihtiyaca binaen değişip dönüştürülerek, 
31 Ağustos 1912 ye kadar devam ettirilmiştir (Özcan, 2007: 526). Redif Askeri Teşkilatının talimlerini 
gerçekleştirdikleri bina ve kışla yapıları, Sultan Abdülmecid döneminde ilan edilen Tanzimat Fermanı 
(1839) ile önem kazanmış ve ülkenin birçok bölgesine bu tesisler kurulmuştur. Sultan II. Abdülhamid 
döneminde inşa faaliyetleri hız kazanmıştır (Özgen, 2016; Can, 2008: 153). Bu süreçte ülkenin önemli 
noktalarında kuruma hizmet edecek yapılar inşa edilmiştir. Bandırma Redif Kışlası Karargâhı da bu 
yapılardan biridir.  

Redif Kışlası Karargâhı’nın (Bandırma Askerlik Şubesi Eski Binası) giriş cephesinde yer alan 
kitabede “Bandırma Redif Fırka-i Askeriye Dairesi 19 Ağustos 1318 ve 28 Cemazeyilevvel 1320” 
ibaresi yer almaktadır. Kitabe’de yer alan bu bilgiye göre yapının 1902 yılında tamamlandığı 
anlaşılmaktadır (Foto. 2). 

Fotoğraf 2. Yapının Giriş Cephesinde Yer Alan İnşa Kitabesi, Güzel 2019 

 

 

.  

 

 

 

 

Kaynak: http://www.ttk.gov.tr/genel/tarih-cevirme-kilavuzu/ Erişim Tarihi: 12.11.2019). 

Yapı, 1901-1925 tarihlerinde Redif Kışlası Karargâhı olarak kullanılmıştır. Aynı yıllar içinde 
(1915-1921 tarihlerinde) ayrıca Askeri Hastane olarak da faaliyet göstermiştir. Yapı 1921-1940 yılları 
arasında 127. Piyade Alayı Karargâhı, 1940-1950 yıllarında ise Konak Komutanlığı ve 231 numaralı 
Askeri Hastane olarak hizmet vermiştir. 1950 yılından 1986 yılına kadar Bandırma Askerlik Şubesi 
olarak kullanılmıştır (Foto. 3) (Bandırma Belediyesi, Bandırma Belediye Arşivi).  
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Fotoğraf 3. Redif Kışlası Karargâhının Eski Bir Fotoğrafı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Binası Dosya Evrakları 

Askerlik Şubesinin yeni binasına taşınmasıyla, 1986-1994 yılları arasında atıl durumda 
bırakılmıştır. Bu süreçte kullanılmadığı için hasar görmüştür. Yapı, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 
Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilmiştir. 1994 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yapının tamir ve 
restorasyonunu yapılarak Bandırma Anadolu Sağlık Meslek Lisesi olarak kullanılması sağlanmıştır 
(Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Binası Dosya Evrakları). Yapıda daha sonraki yıllarda tadilatların yapıldığı ya da tadilat kararlarının 
alındığı bilinmektedir. Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.05.2009/4666 
tarih- sayılı yazısında belirtildiği üzere “basit onarım kapsamında iç mekânda tavanların çürüyen 
ahşaplarının aslına uygun olarak değiştirilmesi ve dökülen boyaların aslına uygun olarak belediyenin 
denetiminde yapılması” kararı, bunlardan bir tanesidir (Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü Arşivi).  Redif Kışlası Karargâhı Binası, 1996 yılında Yüksek Öğretim Kurumu ile 
Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Balıkesir Üniversitesi’ne devredilmiştir. Bandırma 
Onyedi Eylül Üniversitesi’nin 23 Nisan 2015 tarihinde kurulması ile birlikte yapı, Balıkesir Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak kullanılmaya başlanmıştır (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yapı 
İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası Dosya Evrakları). Özgün işlevini 
yitirdikten sonra tarihsel süreçte farklı işlevlerle kullanılan yapının yeniden işlevlendirilerek 
kullanılması hasar görmesini ve yok olmasını engellemiştir.  

2.3. Yapının Mimari Özellikleri 

17. yüzyıla kadar kendi milli dinamiğinde varlığını sürdüren Osmanlı İmparatorluğu’nun, 18. 
yüzyıldan itibaren yaşamış olduğu Batılılaşma serüveni kuşkusuz imparatorluğun en önemli gördüğü ve 
eksikliğini en çok hissettiği askeri alanda olmuştur. Bunun resim ve mimarlık gibi sanat alanlarıyla 
yaşamın tüm kesimlerinde de izlenmesi daha sonraki bir süreçtir (Renda, 1977: 15; Arseven, 1970: 178-
179).  18. yüzyılın bazı siyasi olayları, Osmanlı Devleti’ni dışa açılmaya, daha doğrusu Batı’ya 
yönelmeye zorlayınca, toplumsal ortamda olduğu gibi sanatta da değişiklikler kendini göstermiştir. 
Tarihsel süreç içinde birbirini takip eden, farklı özelliklere sahip Avrupa ülkeleri sanatlarında görülen 
klasik, barok ve rokoko üslupları, 18. yüzyıl Osmanlı yapılarında da uygulanmaya başlanmıştır. 19. 
yüzyılda ise Batılı etkisinin iyice yoğunluk kazanmasıyla birlikte mimaride uygulanan üslup 
çeşitliliğinin de arttığı ifade edilebilir. Ampir üslubuyla beraber yüzyılın ortalarına doğru eklektisist 
akımının etkili olduğu bir mimari anlayış karşımıza çıkmaktadır (Renda, 1977: 15; Kuban, 1954: 8; 
Aslanapa, 1993: 276). 

 Batılılaşma sürecinde, Sultan II. Mahmut dönemiyle daha çok başkent İstanbul’da başlayan 
devleti temsil eden binaları inşa etme faaliyeti, Sultan II. Abdülhamit döneminde imparatorluk 
topraklarına yayılmış; tüm taşra kentlerinde görülmeye başlanmıştır. Kentler bu dönemde, Batı mimari 
akımlarının etkili olduğu, hükümet konağı, jandarma binaları, askerî binalar (redif daireleri), hastaneler, 
okullar ve saat kuleleri ile donatılmıştır (Aydın, 2012; Can, 2011). Bu yapılar arasında dikkat çeken 
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Redif Kışlaları İmparatorluğun gücünü simgeleyen birer anıt olarak karşımıza çıkmaktadırlar (Özgen, 
2016; Can, 2008). 

Sultan II. Abdülhamit döneminde (1876-1909) Bandırma’da yapılmış olan Redif Kışlası 
Karargâhı, imparatorluğun gücünü ve değişen askeri ve mimari kimliğini anlatır biçimde tasarlanmıştır. 
Dönemin askeri yapılarının genel mimari özelliklerinden biri olan Neoklasik anlayışın izlerini Redif 
Kışlası Karargâhı’nda görmek mümkündür. Yapı, genel olarak yalın tutulmuş iç düzenleme ve cephelere 
sahiptir. Yapı, cephelerde orta aksın dışa çekilmesiyle monotonluktan kurtarılmıştır. Ayrıca cephelerde 
görülen simetri anlayışı, dairesel kemerler, Antik Yunan ve Roma’ya öykünen sütunlu giriş ve bunun 
üzerindeki “Arma-i Osmani”’nin bulunduğu alınlık ile yapı üzerinde görülen diğer süsleme öğeleri 
Ampir üsluba da referans vermektedir (Aydın 2012).  

Redif Kışlası Karargâhı, yaklaşık olarak 26.40 x 20.10 boyutlarında dikdörtgen bir plana sahiptir. 
Simetrik olan yapının dört cephesinden de tüm katlar boyunca kısmi çıkmalar yapılmıştır. Yapı kütlesi 
kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda konumlanırken yapının ana girişi de kuzeydoğu tarafında yer 
almaktadır. Redif Binası’nın dış cepheleri orijinalliğini korumuştur. Ancak iç kısmında muhtelif 
kullanım amaçları doğrultusunda çeşitli birimler oluşturulmuştur. Kâgir yapım tekniğinin kullanıldığı 
yapıda duvar yüzeyinin köşelerinde taş plasterlere yer verilmiştir. Binada tavan ve döşemeler ahşaptır. 
Ahşap malzeme ayrıca iç kısımdaki merdiven sistemi ve taşıyıcılarda kullanılmıştır. Yapının giriş 
merdiveni ve bu kısımda yer alan sütunlar ise mermerdir.  

2.3.1. Plan Özellikleri ve Mekân Tanımlamaları  

Yapı, bodrum, zemin ve birinci kattan oluşmaktadır. Bodrum katına zemin kattan inilen iki kollu 
bir merdiven ile ulaşılmaktadır (Şek. 1; Foto. 4-5). Ayrıca bu katta yer alan kazan dairesine ana giriş 
cephesinde yer alan bir kapı ile de ulaşılabilmektedir. Yapının güneybatı cephesinde bulunan iki kapıdan 
yine bu kata ulaşmanın mümkün olduğu, plan üzerinden görülmektedir. Bu iki kapıdan biri yemekhane 
olarak kullanılan bölüme diğeri ise arşive açılmaktadır. Bu katta özgün haliyle uzun ve geniş bir hol 
mevcuttur. Muhdes duvarla bu kısmın bölündüğü görülmektedir. Holün her iki yanına sıralanmış 
mekânlar bulunmaktadır. Bu kısmın özgün haliyle hamam olarak kullanıldığı ve Er Hamamı olarak 
isimlendirildiği bilinmektedir.   

Şekil 1. Bodrum Kat Planı (İnş. Müh. M. ÜNEŞ) 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Binası Dosya Evrakları) 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 

704 
 

Fotoğraf 4. Bodrum Kata İnen Merdivenler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Güzel 2019 Fotoğraf 5: Bodrum Kat Giriş Holü, Güzel 2019 

Yapının ana girişine dokuz basamaklı, mermer kaplamalı bir merdiven ile ulaşılmaktadır. Binanın 
zemin katına iki kanatlı bir kapıdan girilmektedir (Şek. 2; Foto. 6). Bu katta uzun ve geniş bir giriş holü 
ile holün her iki yanına sıralanmış mekânlar bulunmaktadır. Girişte, holün sağ tarafındaki bir merdiven 
ile bodrum katına inilmektedir. Sol tarafta ise güvenlik ve danışma bulunmaktadır. Koridor boyunca 
ofisler, derslikler, uygulama sınıfı ve wc yer almaktadır. Koridorun sonundaki merdivenden birinci kata 
ulaşılmaktadır. Üç kollu olan merdivenin iki yanındaki kollar ara sahanlığa, ortadaki kol ise birinci kata 
ulaşmaktadır. Yapıya ait eski fotoğraflardan görülebildiği kadarıyla, ahşap korkuluklu merdiven 
orijinalliğini korumaktadır.     

Şekil 2. Zemin Kat Planı (İnş.Müh. M. ÜNEŞ)               Fotoğraf 6. Zemin Kat Giriş Holü, Güzel 2019 

 

 

 

Yapının birinci kat planı zemin kat planına benzerdir (Şek.3; Foto. 7-8). Merdivenden birinci kata 
çıkıldığında geniş ve uzun koridorun her iki yanına ofisler sıralanmıştır. Koridor balkonla 
sonlanmaktadır. Bu balkon aynı zamanda yapının ana girişi için bir saçak görevi görmektedir.  
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Şekil 3. Birinci Kat Planı (İnş.Müh. M. ÜNEŞ)      Fotoğraf 7. Birinci Kata Çıkış Merdivenleri, Güzel 2019 

                                                                                  

 

 

Fotoğraf 8. Birinci Kat Giriş Holü, Güzel 2019 

    

 

2.3.2. Cephe Düzenlemesi  

Dikdörtgen bir plana sahip olan yapının dört cephesi de açıktır. Simetrik formundan dolayı 
cepheler benzer özellikler taşımaktadır. Yapının ana girişinin bulunduğu kuzeydoğu cephesi, sütunlu 
girişi üzerinde yükselen balkonu ve gösterişli alınlığı ile döneminin mimari özelliklerinin en fazla 
hissedildiği cephesidir. Ana girişe dokuz basamaklı bir merdiven ile ulaşılmaktadır. Merdivenin iki 
yanından ve sahanlık boyunca süslemeli demir bir korkuluk yer almaktadır. Dört sütün ile taşınan ve üst 
katta balkona dönüşen bu ana giriş sahanlığı yapının kontuarlarının dışına taşarak anıtsal bir giriş 
yaratmıştır (Foto. 9). Birinci kat balkonun üstünde s ve c kıvrımlarıyla oluşturulmuş üçgen forma sahip 
bir alınlık yer almaktadır. Alınlığın her iki yanında birer hilal ve bunların ortasında ‘Arma-i Osmani’ 
olarak adlandırılan Osmanlı İmparatorluk arması yer almaktadır (Foto. 10). Ayrıca yapının ana giriş 
kapısının üstünde, cephenin ortasındaki basık kemerli kapı üzerinde bina kitabesi yer almaktadır. 
Kuzeydoğu cephesinde, zemin ve birinci katlardaki girişlerin her iki yanında 3 adet olmak üzere her 
katta toplamda 6 pencere bulunmaktadır. Tüm pencereler sövelidir. Zemin kattaki pencerelerin üstünde 
beşik kemer yer alırken birinci kattaki pencerelerde bulunan kemerler basıktır. 
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Fotoğraf 9. Kuzeydoğu Cephesi Genel Görünüm, Güzel 2019 

 

 

Fotoğraf 10. Arma-i Osmani Olarak Adlandırılan Osmanlı İmparatorluk Arması, Güzel 
2019 

 

Yapının güneybatı cephesinde dışa taşıntılı orta bölümde beşik kemerli 3 adet pencere yer 
almaktadır. Bu pencerelerin altında, bodrum katı aydınlatan kare formunda 3 adet pencere yer 
almaktadır. Bunların da her iki yanında bodrum kata ulaşmayı sağlayan birer kapı ve kapının yanında 
kemerli birer pencere bulunmaktadır. Ayrıca düşeyde konumlanan bu üç pencerenin sağ ve sol yanında, 
her katta 2 adet olmak üzere, toplamda 8 adet pencere yer almaktadır. Zemin kat pencereleri basık 
kemerli iken birinci kat pencereleri beşik kemerlidir. Bu cephede yer alan tüm pencerelerde söve 
bulunmaktadır. Yapının bu cephesi dâhil olmak üzere, tüm duvarları boyunca kat hizalarında devam 
eden taş plastırlar bulunmaktadır (Foto. 11). 
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Fotoğraf 11. Güneybatı Cephesi Genel Görünüm, Güzel 2019 

 

 

Yapının kuzeybatı ve güneydoğu cepheleri simetrik olup, her iki cephede her katta 7 adet 
pencere bulunmaktadır. Birinci kattaki pencereler basık kemerli olup ikişerli ve tekli olarak 
konumlanmıştır. Beşik kemerli zemin kat pencereleri ise birinci kat pencereleri hizasında yer 
almaktadırlar. Bodrum katta, diğer katların hizasında, sadece kemerden oluşan 7 adet açıklık 
bulunmaktadır. Tüm pencereler sövelidir (Foto. 12).  

Fotoğraf 12. Güneydoğu Cephesi Genel Görünüm, Güzel 2019 
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3. Sonuç 

Bandırma Redif Kışlası Karargâhı, Geç Osmanlı Mimarisi’nin Neoklasik üsluptaki en önemli 
örneklerinden biridir. 1901 tarihli bu askeri yapı, hem işlevsel hem de mimari olarak döneminin kayda 
değer örneklerinden biridir. Yapılış amacına uygun olarak 1986’ya kadar Türk Silahlı Kuvvetleri 
tarafından kullanılmıştır.  Sonraları Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilen bina, 1994 yılında yapılan 
restorasyonun ardından, Bakanlık tarafından Bandırma Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’ne verilmiş, 1996 
yılında da Balıkesir Üniversitesi’ne devredilmiştir. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin 23 Nisan 
2015 tarihinde kurulması ile birlikte yapı, Balıkesir Üniversitesi’nden devralınmıştır ve halen Sağlık 
Bilimleri Fakültesi olarak kullanılmaktadır.  

Büyük ölçüde özgün durumunu koruyan bu eşsiz yapı, Bandırma’nın tarihsel sürecinde çok 
önemli bir yere sahiptir. Günümüzde, yapılış amacından farklı olarak yeniden işlevlendirme ile 
üniversite bünyesinde bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli teşkilatlarından biri olan 
Redif Teşkilatı’nın mazisini taşıyan yapı, yine askeri amaçla kullanıldığı sonraki dönemlerde de sayısız 
insanın hayatına dokunmuştur. Bu dokunuşlar günümüzde Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak devam 
etmektedir. Mimari yapıların da tıpkı insanlar gibi ruhları vardır ve bu ruh, yalnızlığa, terk edilmişliğe 
bırakıldığında yok oluşa doğru sürüklenir. Onu hayatta tutan faydacılığın kaybetmemiş olması ve içinde 
alınan soluklardır. Günümüzde yapı, çalışanları ve öğrencileri ile bir bütün halindedir. Dışardan ise, 
önünden bakılmadan geçilmeyecek bir heybete sahiptir. Bandırma Redif Kışlası kentin gizli tarihidir. 
Kitaplardan okuyamayacağımız bir tarihi sunar bize, mimari karakterindeki renkleriyle. Bu yapının 
günümüzde kullanımı sürdürerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan Bandırma Onyedi Eylül 
Üniversitesi’nin bu konudaki duyarlılığı ve tercihi de takdire değerdir. Askerlik şubesi olarak başlayan 
serüvenine eğitim –öğretim kurumu olarak devam etmesi, kentin tarihinin bu vesile ile korunarak 
geleceğe aktarılması, kent belleği açısından oldukça önemlidir (Foto. 13). 

Fotoğraf 13. Redif Kışlası Karargâhı (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi), Güzel 2019 
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Kurumsal Mimari Tasarım Ve Kurum Kimliği İlişkisi 

 

Eren GÖRGÜLÜ1 

Özet 

Yaşadığımız yüzyılda kurumları ifade eden yapısal biçimler ve kimlik anlayışı sanayi devrimi ile 
gerçekleşen bilimsel, teknolojik ve toplumsal değişimlerin sonucunda rekabet ortamının değişmesiyle 
birlikte artık daha geniş bir alanı kapsamaktadır. Kurumların toplum ve kamuoyu ile doğrudan 
iletişimini gerçekleştiren kurumsal kimlik; görsel tasarım, bütünleşik iletişim ve örgütsel davranış 
çerçevesinde algılanmaktadır. Kurumu ifade edecek güçlü ve güvenilir bir imajın oluşturulması 
kurumsal kimlik içerisinde tamamen bütün bir tasarım sisteminin şekillenmesiyle gerçekleşebilir. Bu 
kimlik sistemi içerisinde toplanan ve kurumu ifade eden görsel verilerin kurumların amaçladığı şekilde 
güven duygusu ve akılda kalıcılığı çağrıştırması için totaliter bir görsellik stratejisinin izlenmesi 
gerekmektedir. Görselliğin ön plana çıktığı mimari yapı ve mimari tasarım bileşenlerinin (renk, biçim, 
malzeme vb) kullanımı ile benzersiz, kendine özgü, akılda kalıcı, farklı ve dikkat çekici bir kimlik 
oluşturulabildiği gibi kurumlar arası rekabette öne geçmede de önemli olabilmektedir. Mimari tasarımın 
kurum kimliğinin değerini artıran bir yapıya sahip olması ile bütünleşik bir süreç ortaya çıkmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Mimari tasarım, Kurumsal tasarım, Kurum kimliği 

 

 The Relationship Between Corporate Architectural Design and Corporate Identity 

 

Abstract 

The structural forms and identity perceptive that expresses institutions in the century we live in 
now cover a wider area with the change of competitive environment as a result of scientific, 
technological, and social changes realized by the industrial revolution. Corporate identity, which realizes 
the direct communication of institutions with the society and the public, is perceived by visual design, 
integrated communication, and organizational behaviour. The realization of a strong and reliable image 
to express the organization can be achieved by shaping a whole design system within the enterprise. It 
is necessary to follow a totalitarian visualization strategy in order to ensure that the visual data collected 
in this identity system and the expression of the institution is called for the sense of trust and persistence 
as intended by the institutions. With the use of architectural structure and architectural design 
components (color, form, material, etc.) where visuality stands out, a unique, distinctive, memorable, 
original, and remarkable identity can be created and it can also be important in getting ahead in the 
competition among intitutions. An integrated process emerges with the fact that architectural design has 
a structure that increases the value of corporate identity.  

Keywords: Architectural Design, Corporate Design, Corporate Identity 

1. Giriş 

Tarihte ilk olarak bireylerin kendilerini bir bütün olarak ifade etme, bir arada olma, ortak bir ruh 
oluşturma ve hedeflerini bir bütünsellik içinde iletme amacı ile kullandıkları kurumsal kimliğin ilk 
izlerine soyluların, kralların ve şehirlerin kullandıkları armalarda ve orduların üniformalarında 
rastlanmaktadır. Bayrak ve üniforma kullanımı ile belirli bir ideolojiye veya hükümdarlığa aidiyet, 
diğerlerinden ayrılma, belirli kimliklere bağlılığın kanıtlanması amaçlanmaktaydı. Daha sonra ise 
küresel koşulların yaratmış olduğu etkiler karşısında kurumlar da bir kimliğe sahip olma, kendilerini 

                                                           
1 Öğr. Gör. Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz MYO Grafik Tasarım Programı, Türkiye, erengorgulu@gmail.com 
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tanımlama ve bütünleşme ihtiyacından kaynaklanan kurum kimliği oluşturma yoluna gitmeye 
başlamışlardır (Okay, 2003, s:17).  

Olins, (1991:34) kuramsal kimliğin " şirketin iletişim kurarken yaptığı her şey" olduğunu ileri 
sürmektedir. Bu iletişim alanı çok disiplini de bünyesinde barındırmaktadır. Psikoloji, pazarlama, halkla 
ilişkiler, örgütsel davranış, tasarım, stratejik yönetim gibi birçok alan kurum kimliği kavramı ve kapsamı 
içerisinde yerini almaktadır.  Kurumsal kimlik alanının çok disiplinli doğası, kurumsal kimliğin çok 
farklı tanımlarının yapılmasına yol açmıştır. Ne kurumsal kimliğin evrensel olarak kabul görmüş bir 
tanımının ne de kurumsal kimliğin inşasını sağlayan belirli unsurların bulunmadığına şüphe yoktur. 
(Melewar ve Harrold, 2000). 

Kurumsal kimlik kavramına ait asıl değişikliklerin yaşandığı 90’lı yıllarda, teknolojik ilerlemeler, 
küresel piyasadaki pazar dinamikleri, tüketici değer ve davranışlarından kaynaklanan etkiler kavramın 
ilgi çekici bir biçimde şekillenmesinde etkili olmuştur. Piyasada bulunan birçok seçeneğin yanı sıra, 
bilgiye sahip daha doğru tercihler yapan tüketicilerin bulunması, örgütlenmeler, ticarette yaşanan 
değişiklikler bu ilgiyi açıklamaktadır. Kurumsal kimlik ortaya bir tasarım anlayışı olarak ortaya çıktı ve 
1970'lerde bir tasarım sorunu olarak yönetsel ilgiyi üzerine çekti. Bu ise; kurumsal kimliğin stratejik bir 
araç ve rekabet avantajı sağlayan bir kaynak olarak görülmesine yol açtı (Downey, 1987). Özellikle son 
yıllarda diğer alanlarda olduğu gibi tasarım anlayışı da küreselleşme ve rekabet koşulları nedeniyle 
kimlik belirleme konusu önem kazanmıştır. Bazı şirketlerin bu süreci hali hazırda var olan kimlik 
anlayışı içerisinde devam ettirirken bazı şirketlerde kurum kimliğini yansıtan görsellerde yalınlaştırma 
stratejisi gütmüşlerdir.  

“Kurumsal kimlik ile ilgili günümüz literatüründe üç ana yaklaşım bulunmaktadır. Bu 
yaklaşımlardan ilki kurumsal kimliği grafik tasarım olarak ele almakta, ikinci yaklaşım kurumun 
bütünleşik iletişimi olarak görmekte ve üçüncüsü ise örgütsel bir davranış çerçevesinde, disiplinler arası 
bir oluşum olarak ele almaktadır (Van Riel ve Balmer,1997:340).” 

Şekil 1. Kurumsal Kimlik Yaklaşımları 

 

 

Yakın zamana kadar kurumsal kimliğin sembolik ifadesi olarak akla ilk, kurumun logosu ve 
görsel malzemelerde kullanılan ortak dil gelmekteydi (Wathen, 1988, s: 212).  
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Şekil 2. Görsel Kimlik Kılavuzlarında yer alan materyaller 

          Görsel Kimlik Kılavuzlarında yer alan materyaller  

 TEMEL UNSURLAR Amblem / Logotype kullanımı 

(Oranlar, Renkler, Özel Renkler – Siyah/Beyaz, Zeminli Kullanım, Minumum 

Ölçülerde Kullanım, Hatalı Kullanım, Yazı Karakteri, Farklı Logo ile Kullanım 

vb.)  

K
U

R
U

M
  İ

Ç
İ  

Kurumsal Evraklar Antetli Kağıt, Zarflar (Diplomat Zarf, Torba Zarf, CD zarfı vb.), Kartvizit, Dosya, 

Bloknot, Muhasebe dokümanları  

Basılı Materyaller  Billboard ve raket Kullanımı şekilleri, Afiş ve Poster Şablonları 

Tanıtıcı Materyaller  Dergi ve Süreli Yayınlar, Katalog, Davetiyeler 

Dijital Uygulamalar Web Sitesi Arayüz Tasarımları, E-Kartlar, Sunum Şablonları 

Promosyon Malzemeleri 

ve Diğer Uygulamalar 

Promosyonlar: Kalem, Kitap Ayracı, Kupa, USB Bellek, T-shirt, Şapka, Önlük 

Hediyelik Eşya Uygulamaları, Magnet, Kokart, Rozet, Etiketler vb. Şirket giyim 

ve davranış kuralları 

K
U

R
U

M
 

D
IŞ

I   Araç tasarımları, Bina cephesi, Tabelalar, Totem vb Dış Reklam Araçları  

 

Şekil 3. Geleneksel dönem kurum kimliği örneği.  

 

Kaynak: <https://www.dijitalajanslar.com/kurumsal-kimlik-tasarimi/>,15.09.2019. 

 

Bu tasarım anlayışında yapılan görsel kimlik kılavuzunda belirli olan biçimler kurumun 
yansıttığı sayfa düzeni, renk, font, görsel gibi tasarım elemanlarıdır. Ancak geleneksel tasarım anlayışı 
kapsamında değerlendireceğimiz bu tasarım anlayışı yerini, etkileşim içerisinde olabilecek yeni bir 
biçime bırakmıştır. İlk olarak günümüz kurumsal kimlik öğelerinin en önemlisi olan logo tasarımları 
artık esnek (flexible) bir yapıya bürünmüştür. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte görüntüleme 
cihazlarında (özellikle cep telefonu, tablet ve bilgisayar) yer alan görsellerin şekillenmesi önem arz 
etmeye başlamıştır. Ayrıca kurum ile etkileşime girecek olan fiziksel mekânlarında kullanıldığı yeni bir 
biçime dönüşmüştür. Mimari yapının da kurumsal kimlik anlayışındaki tasarım sürecine dahil edilmesi 
bir çok yönden kurum etkileşimini arttıracak yeni bir stratejidir. Tasarım anlayışının görsel kimlikle 
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birlikte mimari tasarımı da içine alarak oluşturduğu bu yeni biçim sayesinde kurumsal görsel ve hedef 
kitle arasında etkileşimi artırmaktadır. Mimari açıdan hem iç hem de dış yapının kurumsal kimliği 
yansıtacak şekilde tasarlanması hedef kitle ile kurum arasındaki ilişkileri (kolay algılanma, tanınırlık, 
güven duygusu vb) daha etkin bir şekilde ortaya çıkaracaktır. 

 

2. Kurumsal Mimari Tasarım Ve Kurum Kimliği İlişkisi 

Günümüz tasarım anlayışı içerisinde yer alan mimari tasarım, hem kurumun farklılığını ortaya 
koymaktadır hem de bütün bir tasarım anlayışı içerisinde olduğunu göstermektedir. Kurumların var olan 
mevcut yapılarının yerini daha ilgi çeken kurumsal kimlik anlayışına paralel mimari tasarımların sürece 
dahil edilmesiyle bütün bir tasarım anlayışı ortaya konulmaktadır. Kuruma ait iç ve dış mimarinin, 
kurum kimliğini yansıtacak şekilde düzenlendiği birçok örnek verilebilir. Ancak bu mimari tasarımları 
kurum kimliğine yansıtırken oluşturulan yeni biçim içerler yatırım gerektiren bir yapıya sahiptir. Mimari 
yapının referans noktası olarak ele aldığı logo, ambalaj tasarımı, satış yeri tasarımı, renk gibi biçimler 
kurum kimliği ile doğrudan bağlantılı olarak yapılmaktadır. Bu biçimler kurum mimarlığı içerisinde 
kendine yer bulmaktadır. Kurum mimarlığı ve kurumsal kimlik arasında gerçekleşen bu yeni biçimin 
başlangıcını kurumsal kimlik uygulamaları sayılmaktadır. Mimari yapının kurumsal kimlik içindeki yeri 
ve önemi mimari uygulamalardaki dönemlere, akımlara göre farklılık gösterebilmektedir. Özellikle 
Postmodernizm ve simgesel mimari ile ortaya çıkan ve konuşan mimari olarak nitelendirebileceğimiz 
tüketici ile iletişim içerisinde olan binalar günümüzde oldukça rağbet görmektedir. Tüketici her anlamda 
deneyimlediği kurumsal iletişim biçimlerine mimari tasarımda eklenmiştir. Bu mimari tasarım 
içerisinde aynı zamanda, iç mimari ve peyzajda girmektedir ve bu yapılar kurumsal kimlik içerisinde 
mimari kimliği de güçlendirmektedir. Tüm bu biçimlerin mimari yapı içerisinde yer almasıyla birlikte 
kurumlara ait logo tasarımlarının mimari ile olan ilişkisi daha da ön plana çıkmıştır. Kurumun görünen 
yüzünü ifade eden logonun mimari yapıyı yansıtır bir şekilde kullanılmasına birçok örnek verilebilir. 

Farklı bir tasarım diline sahip, İtalya’nın Maranello şehrinde bulunan ve 2015 yılında Wilmotte 
&Associés tarafından yapılan Ferrari Merkez Ofis Binası mimari tasarımın kurum kimliği içerisinde 
yansıtılmasına örnek olarak gösterilebilir. Ferrari markasını anımsatacak en önemli biçimin renk olduğu 
bu tasarımda Ferrari kırmızısı ve çizgiler belirgin bir şekilde görülmektedir. Ferrari markası ayrıca 
İspanya’da kurumsal kimliğin ön planda olduğu mimari yapı olarak da kurumsal kimliği referans alacak 
bir eğlence parkı inşa ettirmiştir. İkonik bir modelinin ızgarası ve kaputuna benzeyecek bu yeni mimari 
farklı bir yapı oluşturmaktadır. ‘Ferrari Land’ olarak tasarlanan bu yeni yapı, Ferrari spor otomobillerini 
çağrıştıracak şekilde tasarlanmıştır ve hız tutkusunu yansıtan fütüristik bir görselliğe sahiptir. 

Fotoğraf 1. Kurumsal kimliğin mimari tasarımda kullanımı (Ferrari Merkez Ofis Binası, 
Maranello) 

 

Kaynak:<https://www.homify.com.tr/projeler/423626/nuovo-edificio-ferrari-gestione-sportiva-maranello-
mo>, 28.09.2019. 
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Fotoğraf 2. Kurumsal kimliğin mimari tasarımda kullanımı (Ferrari Land, İspanya) 

 

Kaynak: <https://www.viator.com/en-AU/tours/Barcelona/PortAventura-and-Ferrari-Land-Day-Trip-
from-Barcelona/d562-2140P205>, 29.09.2019. 

Soyut mimari örneği olarak verebileceğimiz bir diğer bina ise Tchoban Voss Mimarlık tarafından 
2014 yılında tasarlanan Berlin’de bulunan Coca Cola Merkez Ofis Binası’dır. Ferrari Merkez Ofisi ile 
Coca Cola merkez ofisi arasındaki bağ firmayı doğrudan temsil etmek yerine kurumsal kimliği yansıtan 
biçimleri ve özellikle rengi seçmiş olmalarıdır. Firmalarla özdeşleşen kırmızı renginin ön planda olduğu 
mimari tasarımlarda Ferrari’yi temsil eden mimari aerodinamik çizgilerle kendini göstermektedir. 

Fotoğraf 3. Kurumsal kimliğin ve mimari tasarımda kullanımı (Coca Cola Merkez Ofis 
Binası, Berlin) 

 

Kaynak: <https://inhabitat.com/coca-colas-bright-red-berlin-hq-is-actually-pretty-green-thanks-to-energy-
saving-design/nps-tchoban-voss-coco-cola-berlin-clausgraubner-7/>, 05.11.2019. 

Somut bir tasarımı yansıtan ve Amsterdam’da bulunan Adidas firmasına ait satış mağazası, 2013 
yılında reklam kampanyası için yapılmıştır. Adidas ürünlerinin ambalajı olarak karşımıza çıkan bina 
ayakkabı kutusu formundadır. 

Fotoğraf 4. Adidas firmasına ait Amsterdam’da bulunan satış mağazası. 

 
Kaynak: <http://leftmetypeless.blogspot.com/2013/02/pop-up-store-for-adidas-looks-like.html>, 

05.11.2019. 
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1997 yılında NBBJ Mimarlık tarafından Ohio’da bulunan ve sepet firması olarak bilinen 
Longaberger, yine kurumun mimarisini sepet şeklinde (the big basket) tasarlatmıştır. Kurumsal kimliği 
ifade edecek görsel tasarımların tüketici kitlesine aktarımında firmaların ürünlerini mimari form olarak 
kullanarak analojik bir ilişki ile ifade ettikleri görülmektedir.  

Fotoğraf 5. Longeberger ofis binası, Ohio ve The Gherkin (30 St Mary Axe) Londra, 
İngiltere 

 

 

Kaynak: <https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/The_Big_Basket>, ve 

<https://blog.cadbull.com/articles/10-Most-Famous-Building-Design-By-Sir-Norman-Foster>, 12.11.2019. 

Kurum kimliği ile logo tasarımlarının arasında doğrudan bir referans alınarak tasarlanan mimari 
tasarımlarda günümüzde oldukça dikkat çekmektedir. Genel anlamda müze ve sanat galeri için dizayn 
edilen binaların kurum kimliğini oluşturan öğeler, mimarinin kendi yapısından esinlenerek oluşturan 
görsel yapı ile uyuşmaktadır. Mimari yapı ile logo tasarımının bu şekilde tasarlandığı yapılar 
Guggenheim Museum ve Royal Ontario Museum olarak örnek gösterilebilir. Mimarinin fütüristik yapısı 
logoyu oluşturan biçimleri etkilemiştir. 

Fotoğraf 6. Guggenheim Müzeleri (Bilbao, İspanya/New York, Amerika), Royal Ontario 
Müzesi, Kanada 

 

 

Kaynak: <https://artreport.com/discovering-francesco-clemente-at-the-bilbao-guggenheim/>, ve 
<http://archikey.com/building/read/2928/Royal-Ontario-Museum/1051/>, 15.11.2019. 

 

3. Sonuç 

Mimari tasarım ve görsel kimlik arasındaki etkileşim gün geçtikçe firmalar arasında daha yaygın 
bir hale gelmektedir. Mimari tasarım, kurum kimliği tasarımı içerisinde görsel kimlikle birlikte yer 
alırken, kurumun imajını yansıtan önemli bir öğesi olmasıyla birlikte hedef kitlenin algısını etkileyen 
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bir yapıya sahiptir. Geleneksel kurum kimliği anlayışından günümüze doğru ilerledikçe değişen, gelişen 
ve kapsamı büyüyen bir kimlik anlayışı ortaya çıkmıştır. Özellikle ilk olarak kurumun görünen yüzünü 
yansıtan logo tasarımlarıyla başlayan bu süreçte, öncelikli olarak bazı kurum ve kuruluşlar kurumsal 
kimliklerinde yalınlaşmaya gitmiş, ardından günümüz teknolojisine ayak uydurabilecek esnek yapılarda 
logolar üretmişlerdir. Tüm bunlarla birlikte mimari tasarımında kurum kimliği içerisinde yer alacak 
şekilde yapılandırılması bütüncül bir tasarım anlayışının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Mimari 
tasarımın ortaya koyduğu yeni boyut, doku, renk, form vb. niteliklerin doğrudan yapı ile 
ilişkilendirilmektedir. Ayrıca mimari tasarım bütünsel kimlik tasarımının da gerektirdiği biçimi etkili ve 
güçlü bir şekilde aktaran önemli bir unsur haline gelmiştir. Kurum kimliği içerisinde yer alan biçimler 
ve formlar farklı kurumlarda kimi soyut kimi somut bir örnek teşkil edecek şekilde düzenlenmiştir. 
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini Tercih Eden Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Profili 

 

Ayşe ÇiÇEK KORKMAZ1, Dilek AVCI2, Serap ALTUNTAŞ3 

Özet  

Bu çalışma, Türkiye’de 2015 yılında kurularak bir devlet üniversitesi olan Bandırma Onyedi 
Eylül Üniversitesi’nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin genel profilini belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. Çalışma ile öğrencilerin yaşı, geldikleri ülkeler, üniversiteye kayıt tarihi, okuduğu fakülte, 
bölüm, öğrenim tipi gibi demografik özelliklerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu araştırmanın çalışma 
grubunu üniversitenin bünyesinde öğrenim gören 1043 yabancı uyruklu öğrenci oluşturmaktadır. Bu 
amaç doğrultusunda, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı arşiv 
verilerinden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler 
sonucunda; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin yabancı uyruklu öğrencilerin çoğunlukla 21-26 yaş 
aralığında, Azerbeycan, Somali ve Türkmenistan ülkelerinden geldiği, en çok lisans eğitimi ile İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gördükleri belirlenmiştir. Sonuç olarak, üniversite bünyesinde 
öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci profilinin belirlenmesinin bundan sonra yapılacak araştırmalara 
yol gösterici olacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Yabancı Uyruklu Öğrenci, Öğrenci Profili, 
Eğitim 

Jel Kodu: I, IO 

Profile of Foreign Students Who Prefer Bandırma Onyedi Eylül University 

Abstract 

This study was carried out to determine the general profile of foreign students educated at 
Bandırma Onyedi Eylül University which was founded in 2015 as a state university. The study aims to 
determine the demographic characteristics of students such as age, countries of origin, university 
enrollment date, faculty, department and type of education. The study group of this study consists of 
1043 foreign students studying within the university. For this purpose, Bandırma Onyedi Eylül 
University Student Affairs Department archive data were also used. The data obtained were analyzed 
using SPSS program.  As a result of analysis; ıt was determined that foreign students of Bandırma 
Onyedi Eylül University, mostly from 21-26 age group, come from Azerbaijan, Somalia and 
Turkmenistan countries and mostly educated at the Faculty of Economics and Administrative Sciences 
with bachelor's degree.  As a result, it is thought that determining the profile of foreign students studying 
at the university will guide the researches to be done from now on. 

Keywords: Bandirma Onyedi Eylül University, Foreign Students, Student Profile, Education 

JEL Codes: I, IO 

1. Giriş 

Dünyada teknoloji ve ulaşım alanında olduğu gibi eğitim alanında da hızlı bir gelişim ve değişim 
söz konusudur.  Özellikle küreselleşme eğitim alanında önemli değişikliklere zorlamış ve uluslararası 
etkilere açık hale getirmiştir. Uluslararası etki olarak yabancı uyruklu öğrenci hareketliliği eğitim alanı 
içerisinde önemli bir yer tutmaya başlamıştır (Özçetin, 2013:19). 1990’ların başına kadar, Türkiye 
üniversite düzeyinde yurtdışına öğrenci gönderen bir ülke iken 1990’lardan sonra bu durum tam tersine 
dönüşerek Türkiye yabancı öğrencilere ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Bugün Türkiye her geçen yıl 

                                                           
1 Dr. Öğr. Üyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye, akorkmaz@bandirma.edu.tr 
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yabancı uyruklu öğrenci sayısını artıran bir ülke konumundadır (Özçetin, 2013:19).  Türkiye’de artan 
üniversite sayısıyla birlikte yabancı uyruklu öğrenci sayısı doğru orantılı olarak artmaktadır. 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilgi Yönetim Sistemi istatistiklerine gore, Türkiye’de 2019-2020 eğitim 
öğretim yılında üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı 154.505’dir (YÖK, 2019).  
Yabancı uyruklu öğrenciler, üniversitelerde eğitim kalitesini ve çeşitliliğinin artmasına öncülük 
etmektedir. Uluslararası öğrenci hareketliliğini başlatan bu öğrenciler, ev sahibi ülkenin ve ilgili 
üniversitenin eğitiminin dünyada tanınmasına, uluslararası diplamalar sayesinde farklı ülkelerde iş 
imkanı bulabilmelerine imkan sağlamaktadır. Bunların yanı sıra yabancı uyruklu öğrenciler ev sahibi 
ülke ekonomisine fayda sağlamakta ve ilgili üniversitelerin nicelik ve nitelik olarak kalitesini 
artırmaktadır. Bu açıdan yabancı uyruklu öğrencilerin mevcut durum analizinin yapılması son derece 
önemlidir. Yapılan bu analizler sonucunda elde edinilen veriler sayesinde yabancı uyruklu öğrencilerin 
genel profilinin belirlenerek iyileştirmeler yapılmasına ve daha sonra gelecek olan yabancı uyruklu 
öğrenci adaylarına öncülük edecektir (Yıldıran ve ark., 2016) 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 26 yıllık köklü bir geçmişe sahip olup, Balıkesir 
Üniversitesi’nden devraldığı eğitim kurumları ile akademik hayatına başlamıştır. Üniversite  23 Nisan 
2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6640 sayılı kanun ile kurularak “Geleceğe 
Açılan Köprü” misyonuyla  ülkemizin en genç ve dinamik üniversitelerinden birisidir. Üniversite 2019-
2020 eğitim öğretim yılı itibariyle toplamda altı yerleşkede dört enstitü, dokuz fakülte, bir yüksekokul 
ve sekiz meslek yüksekokulu ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren üniversite, 12.688  
(6.918 erkek, 5.770 kız) öğrencisi ile hızla gelişme yolunda ilerlemektedir. Bu öğrencilerden 1043’ü 
yabancı uyruklu öğrencisidir. 

Bu çalışma, Bandırma Onyedi Eylül Üniversite’sinde öğrenim gören yabancı uyruklu 
öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, uylukları, üniversiteye kayıt tarihi, öğrenim türleri, okudukları sınıf, fakülte, 
bölümüne ilişkin genel profilini belirlemek amacıyla gerçekleştrilmiştir.  Bu amaçla gerçekleştirilecek 
bir çalışmanın, üniversite bünyesinde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin profilini ortaya koyarak 
gelecekte eğitim almak için Türkiye’yi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini tercih edecek yabancı 
uyruklu öğrencilere gerekli verilerin rehberlik edeceği düşünülmektedir.  

2.  Gereç ve Yöntem 

2.1. Araştırmanın Evreni Ve Örneklemi 

Çalışmanın evrenini, üniversite bünyesinde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler oluştururken; 
örneklemini 2010-2019 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde üniversitede öğrenim gören 1043 yabancı 
uyruklu öğrenci oluşturmaktadır. 

2.2. Veri Toplama ve Analiz Yöntemi  

Araştırmanın verileri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı arşiv 
verilerinden yararlanılmıştır. Elde edinilen veriler üzerinden frekans ve yüzde oranları hesaplanarak 
tablo ve grafikler üzerinden yorumlanmıştır.  

3. Bulgular ve Tartışma 

Araştırmada elde edilen verilerin ışığında konu ile ilgili bulgular ve yorumlar tablo ve grafiklerle 
birlikte aşağıda sunulmuştur.  

Yabancı uyruklu öğrencilerin yaş ortalaması 22.09 ± 3.76 ( min=15, max=52) olup,  15-20 yaş 
aralığını %39.9’unu, 21-26 yaş aralığını %50’sini ve 27 ve üzeri yaş aralığını %10.1’ini oluşturmaktadır. 
Yaş verilerinden de görüldüğü üzere büyük çoğunluğunun 19 (%14.8) yaşında olduğu, 21-26 yaş 
aralığında toplandığı görülmektedir (Tablo ve Grafik 3.1).  
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Tablo ve Grafik 3.1. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yaş ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

 

Tablo ve Grafik 3.2. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı 
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Üniversite bünyesinde öğretim gören yabancı uyruklu öğrencilerden erkek öğrenci sayısı 733 
(%70.27), kız öğrenci sayısı 310 (%29,72)’dur (Tablo ve Grafik 3.2).  Konu ile ilgili literatürde yapılan 
çalışmalar incelendiğinde (Gülnar ve Balcı, 2010; Gülnar, 2011;Paksoy ve ark., 2012; Yıldıran ve ark, 
2016) erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerin sayısından fazla olduğu ön plana çıkmıştır.  Bu sonuca 
göre, erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla kendi başlarına başka bir ülkede yaşayabilme isteklerinin 
fazla olduğu ya da aileleri tarafından daha fazla desteklendikleri söylenebilir.  

Tablo ve Grafik 3.3’de yabancı uyruklu öğrencilerin uyluklarına gore dağılımı verilmektedir. 
Buna gore BANÜ’ye yüksek öğrenim görmek için gelen yabancı uyruklu öğrencilerden, ilk sırada 181 
öğrenci ile Azerbaycan kökenlidir. Ardından 140 öğrenci Somali uyruklu, 123 öğrenci Türkmenistan 
uyruklu öğrenci bulunuyor. Öğrencilerin önemli bir çoğunluğunu Türk Cumhuriyetleri’nden gelen 
öğrenciler oluştururken, genel olarak bakıldığında öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun Afrika 
kitasında yer alan ülkelerden (n=395) öğrenim için geldiği, gelişmiş ülkelerden gelen öğrenci sayısı ise 
yok denecek kadar azdır. Yine de üniversitenin toplam öğrenci sayısına oranla yabancı uyruklu öğrenci 
sayısı düşük kalmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenci sayısının artmasının yanı sıra öğrencilerin kalitesi 
ve sahip oldukları akademik yeterliliklerde bir üniversitenin niteliğini ve başarısını artıran bir kriter 
olduğundan (YÖK, 2019) üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması için tanıtım 
faaliyetlerine ağırlık vermesi gerekmektedir.   

Tablo ve Grafik 3.3. Uyruklarına Göre Yabancı Uyruklu Öğrenci Dağılımı 

 

Yabancı uyruklu öğrencilerin üniversiteye kayıt tarihine gore dağılımı Tablo ve Grafik 3.4’de yer 
almaktadır. Öğrencilerin %62.03’ü 2019 yılında, %25.88’i 2018 yılında, %1.24’ü ise 2017 yılında 
üniversiteye kayıt yaptırdığı görülmektedir. Genel olarak bu veriler, 2018 yılından itibaren üniversiteye 
kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenci sayılarında artişın olduğunu ve bu artışların da devem edeceğini 
göstermektedir.  Bu üniversite için olumlu bir gelişmedir ve üniversitenin toplam öğrenci sayısı 
içerisindeki oranı değerlendirilecek olursa bu oranın %8.2 civarında olduğu görülmektedir.  
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Tablo ve Grafik 3.4. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversiteye Kayıt Tarihi Dağılımı 

 

Yabancı uyruklu öğrencilerin üniversite bünyesinde öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim 
proğramlarına göre dağılımı Tablo ve Grafik 3.5.’de değerlendirildiğinde; öğrencilerin % 78.8’i lisans 
eğitimi, %14.5’i önlisans, %5.8’i yüksek lisans eğitimi görmektedir. Öğrencilerin çoğunluğu lisans 
eğitimi için Türkiye’yi ve üniversiteyi tercih ederken, doktora eğitimi için de ülkemize geldiği 
görülmektedir.  

Tablo ve Grafik 3.5. Öğrencilerin Öğrenim Görmekte Oldukları Yükseköğretim 
Proğramlarına Göre Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördükleri sınıf düzeyi dağılımı Grafik ve Tablo 3.6’da yer 
almaktadır.  Buna göre, öğrencilerin %75.8’i birinci sınıf, %11.4’ü ikinci sınıf ve %10.9’u dördüncü 
sınıfta eğitim görürken en az %0.5 ile üçüncü sınıfta oldukları görülmüştür. Bu durum, öğrencilerin 
üniversiteye kayıt yaptırma süreleri ile paralellik göstermektedir (Bkz. Tablo 3.4).  
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Tablo ve Grafik 3.6- Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Gördükleri Sınıf Düzeyi 
Dağılımı 

 

 

 

Tablo ve Grafik 3.7.Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Birimlerine Göre Dağılımı 
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 Üniversite bünyesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim birimlerine göre 
dağılımı Tablo 3.7’de incelendiğinde, tabloya göre sırasıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi ve Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin öğrenci sayılarının toplam 
öğrenci sayısı içerisinde ağırlıklı olduğu görülmektedir.  

Tablo 3.8’de yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördükleri programlara göre dağılımı 
incelendiğinde, ilk beşi sırasıyla; iktisat, işletme, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, 
maliye programları yer almaktadır. Bu durum, öğrencilerin tercih ettikleri eğitim birimleri ile paralellik 
göstermektedir (Bkz. Tablo 3.6). 

Tablo 3.8. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Gördükleri Programlara Göre Dağılımı  

 Program n % 

İktisat 86 8,2 
İşletme 84 8,1 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 79 7,6 
Uluslararası İlişkiler 76 7,3 
Maliye 74 7,1 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 53 5,1 
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 52 5 
Hemşirelik 49 4,7 
Yönetim ve Organizasyon Bölümü 45 4,3 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 41 3,9 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 33 3,2 
Yönetim Bilişim Sistemleri 31 3 
Medya ve İletişim 29 2,8 
Beslenme ve Diyetetik 28 2,7 
Tarih 28 2,7 
Sağlık Yönetimi 27 2,6 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 26 2,5 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 22 2,1 
Türk Dili ve Edebiyatı 22 2,1 
Muhasebe ve Vergi Bölümü 20 1,9 
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü 19 1,8 
Dış Ticaret Bölümü 18 1,7 
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü 18 1,7 
Ekonometri 12 1,2 
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 10 1 
Hukuk 10 1 
Gıda İşleme Bölümü 9 0,9 
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri 9 0,9 
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 9 0,9 
Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Teknolojileri 8 0,8 
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 7 0,7 
Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları 4 0,4 
Elektrik ve Enerji Bölümü 4 0,4 
Sanat Tarihi 1 0,1 

TOPLAM 1043 100 
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4. Sonuç  

2010-2019 Eğitim-Öğretim dönemi kapsamında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde 
öğrenim göre yabancı uyruklu öğrencilerin profilini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmadan elde 
edilen bulgular ışığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.  

Araştırma kapsamına alınan yabancı uyruklu öğrencilerden çoğunlukla erkek, 19 yaşında ve 21-
26 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun Azerbeycan, Somali ve 
Türkmenistan uyruklu olduğu, en çok lisans eğitiminin birinci sınıfında Ikstisadi ve Idari Bilimler 
Fakültesi’nde yer alan programlarda öğrenim gördükleri belirlenmiştir. Bu çalışma Bandırma Onyedi 
Eylül Üniversitesi’nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin profilinin belirlenmesine yönelik ilk 
araştırmalardan birinin oluşturmaktadır. Sonuç olarak, bu çalışmanın Bandırma Onyedi Eylül 
Üniversitesi için bundan sonraki yapılacak çalışmalara yol gösterici olacağını düşünülmektedir.  Ayrıca 
Türkiye’nin tamamında üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin genel bir profili 
belirlenerek öğrencilerin yaşadığı sorunların belirlenmesi konusunda çalışmalara daha fazla ihtiyaç 
duyulmaktadır. Böylelikle ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin genel bir profilinin 
belirlenmesi, mevcut durumun değerlendirilmesinde, geleceğe yönelik geliştirici karaların alınmasında 
ve gelecek olan yabancı öğrencilere rehberlik etmesi noktasında yararlı olacaktır.   

Kaynaklar 

Gülnar, B. (2011). Yabancı Öğrencilerde Kültürleşme ve medya kullanımı. Global Media Journal, 2(3), 
51-68. 

Gülnar, B., & BALCI, Ş. (2010). Televizyon izleme motivasyonları ve kültürleşme: Yabancı uyruklu 
üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 
(28), 447-483. 

Özçetin, S. (2013). Yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal uyumlarını etkileyen 
etmenler. Yüksek Lisans Tezi,  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Hizmet 
Anabilim Dalı, Ankara.  

Paksoy, H. M., Paksoy, S., & Özçalıcı, M. (2012). Türkiye’de Yüksek Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu 
Öğrencilerin Sosyal Sorunları: Gap Bölgesi Üniversiteleri Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 85-94. 

Yıldıran, C., Özkan, D., Büyükyılmaz, O. (2016) Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Durum 
Analizi: Karabük Üniversitesi. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 1(1):20-34.  

Yıldıran, C., Özkan, D., ve Büyükyılmaz, O. (2016). Yabancı uyruklu lisans öğrencilerinin durum 
analizi: Karabük Üniversitesi. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 1(1), 20-34. 

YÖK. (2019). 2018 - Üniversite Yıllık İzleme Ve Değerlendirme Raporu"nu Açıkladı. Erişim 
Tarihi 18.11.2019, https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2019/2018-universite-izleme-ve-
degerlendirme-raporu.aspx  

YÖK. (2019). Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. Erişim Tarihi 20.10.2019, 
https://istatistik.yok.gov.tr/



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 

725 
 

Üniversite Birimlerine Göre Akademik Personelin Cinsiyete Dayalı Ayrışması: Bandırma 
Onyedi Eylül Üniversitesi’nin Tüb Üyesi Üniversitelerle Karşılaştırması 

 

Muhammet ATALAY1, Ayşe Nur ÇİFTÇİ2 

Özet 

Toplumsal cinsiyet, meslek seçimi ve işe alımlarda önemli etkilere sahiptir. Akademik camiada 
ise toplumsal cinsiyetin etkileri, diğer çalışma alanlarına göre daha sınırlıdır. Yine de hemşirelik gibi 
bazı branşlarda kadınların, madencilik, denizcilik, inşaat gibi bazı alanlardaysa erkeklerin yoğunlaşması 
söz konusudur. Bu çalışmanın ilk amacı da Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi’ne bağlı önlisans ve 
lisans düzeyindeki öğretim kurumların görev yapan akademik personelin, unvanlara ve toplamlara göre 
birimler arasında cinsiyete dayalı ayrışmasının olup-olmadığının sınanmasıdır. Çalışmanın ikinci 
amacıysa Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi’ndeki mevcut durumun üniversitenin yakın ilişki 
içerisinde olduğu dört Trakya Üniversiteler Birliği üyesi üniversitedeki durumla karşılaştırılmasıdır. 
Uygulamada kullanılan veriler YÖK istatistiklerinden derlenmiş olup 2018-19 eğitim-öğretim yılındaki 
akademisyen sayılarına dayanmaktadır. Birimlerde görev yapan kadın ve erkek sayılarına göre 
ayrışmanın olup-olmadığına ilişkin ayrışma sınaması ise veri setinin özelliğine göre t testi ve Mann-U 
testleriyle gerçekleştirilmiştir. Elde edilen ilk bulgu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi’nde görev 
yapan akademisyenlerde hiçbir unvanda cinsiyete dayalı ayrışmanın olmadığı yönündedir. 
Karşılaştırmaya konu olan diğer dört üniversiteler Trakya Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi’nde de cinsiyete dayalı ayrışma 
görülmemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, toplumsal cinsiyet, istatistik 

JEL Kodları: I23, J16, C12, C1 

Gender-Based Discrimination of Academic Staff By University Units: Comparison of Bandirma 
Onyedi Eylül University and other Trakya Universities Union Members 

Abstract 

Gender has a significant impact on career choice and recruitment. In the academic community, 
the effects of gender are more limited than in other fields of study. Nevertheless, in some branches 
such as nursing, women are concentrated, while in some areas such as mining, maritime and 
construction, men are concentrated. The first aim of this study is to determine whether there is a 
gender-based separation of academic staff working at associate and bachelor level at Bandırma Onyedi 
Eylül University. The second aim of the study is to compare the current situation of Bandırma Onyedi 
Eylül University with the situation in the four member universities of the Trakya Universities Union 
(TÜB) where the university is in close relationship. The data used in the application are compiled from 
YÖK statistics and are based on the number of academicians in the 2018-19 academic year. According 
to the characteristics of the data set, the t-test and Mann-U tests were conducted to determine whether 
or not there is a division according to the number of men and women working in the units. The first 
finding is that there is no gender-based segregation in any title among academicians working at 
Bandırma Onyedi Eylül University. The other four universities that are subject to comparison are not 
gender-based at Trakya University, Çanakkale Onsekiz Mart University, Kırklareli University and 
Tekirdağ Namık Kemal University. 

Key Words: Higher education, gender, statistics  

JEL Codes: I23, J16, C12, C14 
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1. Giriş 

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, 2015’te kuruluşu gerçekleşen yeni kurulan 
üniversitelerimizdendir. Her ne kadar kurucu fakülte olarak kabul edilebilecek konumda olan Bandırma 
İİBF’nin Balıkesir Üniversitesi bünyesinde uzun yıllara dayanan köklü geçmişi bulunsa da, 
üniversitenin kuruluşu sonrasında yeni fakültelerin, bölümlerin ve programların oluşturulmasıyla 
birlikte hem öğrenci hacmi sürekli artmakta hem de öğrencileri yetiştirecek öğretim elemanlarına 
duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu ihtiyaçsa beraberinde üniversiteye akademik personel alımının çoğu 
kurumsallaşmasını tamamlamış eski üniversitelere göre oldukça hızlı oluşuna yol açmaktadır.  

Üniversitelerimizde her akademik unvanda istihdam edilen akademisyende, en az azından diğer 
faaliyet alanlarına göre cinsiyetler arasında ayrışma oldukça sınırlıdır. Ancak süratli ilave istihdam 
ihtiyacının bulunduğu yeni üniversitelerde gerçekleştirilen akasdemisyen alımlarında, cinsiyete dayalı 
ayrışma yaşanabilmektedir. Bu çalışmanın amacı da Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi’ne bağlı 
lisans ve önlisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyeti gerçekleştiren birimlerde görevli akademisyen 
varlığında cinsiyete dayalı ayrışmanın olup-olmadığının test edilmesidir. Test sonuçlarının 
değerlendirilmesi amacıyla da Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi’nin yakın ilişki içerisinde olduğu 
dört TÜB üyesi üniversitedeki durum da test edilerek karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmada parametrik 
olmayan fark testlerinden Mann-U testi kullanılmıştır. Veriler ise 2018 yılına ait olup, YÖK’ün ilgili 
istatistik portalından derlenmiştir. 

2. Toplumsal Cinsiyet ve Akademisyenlik Mesleği 

İnsanoğlu erkek veya dişi olarak doğmasına karşılık toplum tarafından bireyden cinsiyetine dayalı 
olarak beklenen rollerin öğretilerek yetiştirilmesiyle birlikte toplumsal cinsiyet kimliği oluşmaktadır 
(Günay ve Bener, 2011: 158). Toplumsal cinsiyet cinsel kimliğin toplumsal kurgulanışı olup, 
toplumdaki kültürel dinsel ve ideolojik yapının desteklediği geniş bir sosyal işbölümünü de beraberinde 
getirerek hem kadının hem de erkeğin toplumdaki statüsünü şekillendirmektedir (Özçatal, 2011: 24). 
Bireylerin sosyal katılımları ile iş bölümünün şekillenmesinde en eski ayrım cinsiyet rollerinin etkisine 
dayanmaktadır (Vatandaş: 2007: 34). Buna göre şekillenen toplumsal cinsiyet ilişkileriyse bireyin, eril 
ve dişiliğin ötesinde anne-baba olma, kız-erkek çocuk olma, karı-koca olma gibi özellikleriyle 
oluşturduğu ilişkiler bütünü halini almaktadır (Dedeoğlu, 2000: 158). Cinsiyete dayalı iş bölümü, kadın 
ve erkekleri ayrıştırmakla sınırlı kalmayıp ekonomik kaynaklara erişimde de cinsiyete dayalı 
ayrıştırmaya etki etmekte olup cinsiyet temelli çeşitli ayrımcılık ve engellemeleri de beraberinde 
getirdiği için sosyo kültürel ve ekonomik gelişimi de olumsuz yönde etkilyebilmektedir (Özaydınlık, 
2014: 94).  

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de toplumsal cinsiyet temelinde belirlenen rol dağılımının 
bir neticesi olarak eğitim ve ekonomik olanaklardan kadınlar yeterince faydalanamamaktadırlar (Turan 
vd. 2011:168). Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı dünya ortalamasının yarısına ancak 
ulaşmakta olup dünya genelinin aksine yıllar içerisinde de düzenli bir düşüş eğilimi göstermiştir. Üstelik 
küresel toplumsal cinsiyet eşitsizliği raporunda da cinsiyet eşitsizliği bileşenleri içerisinde yer alan 
ekonomik katılım ve fırsat bileşeni açısında en eşitsiz son beş ülkeden birisi konumundadır (Urhan ve 
Etiler, 2011: 193). Dolayısıyla ülkemizde kadının çalışma hayatında yer bulması, istihdam 
olanaklarından yararlanması son derece sınırlıdır.  

Ülkemizde akademik istihdam olanakları açısından konu ele alındığında, kadınlara yönelik 
toplumsal cinsiyet temelinde oluşan anlamlı bir ayrımcılığın olmadığı görülmektedir. Hatta kadınların 
en iyi temsil edildikleri alanın akademik iş piyasası olduğu görüşleri de oldukça yaygındır. Akademisyen 
varlığı içerisindeki kadın ağırlığı, Avrupa ülkeleri ve ABD’ndeki ağırlığın son derece üzerindedir 
(Öztürk, 2017: 204). Buna karşılık cinsiyete dayalı mesleki ayrışmanın sadece meslekler arasında 
olmayıp meslek içerisindeki çalışmalarda da olacağı ön plana çıkartılmaya başlamıştır (Öztan ve Doğan, 
2015: 193). Rektör yardımcılığı ve dekanlıklarda %9, rektörlük makamında kadın akademisyen 
ağırlığının %7,5 oluşu gerekçe gösterilerek özellikle idari görevlerde kadın akadmisyenlere yönelik 
cinsiyete dayalı eşitsizliğin olduğu vurgulanmaktadır (Bkz. Şentürk, 2015: 9). Bir diğer eleştiri de kadın 
akademisyenlerin kadın olmaları sebebiyle kendilerine yüklenen toplumsal cinsiyet rolünün yol açtığı 
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aile içerisinde gerçekleştirmeleri gereken ev işlerinin yükseköğretim kurumlarında yapısal eşitsizlik 
sebebi olduğu yönünde olup buna dayanarak da sayısal eşitliğin cinsiyetler arası eşitlik açısından 
yetersiz kaldığı şeklindedir (Başarır ve Sarı, 2015: 42-43). Ancak bu konuda da tam bir fikir birliği 
olduğu savunulamaz. Örneğin Özkanlı ve Korkmaz (2000: 63) çalışmalarında öğretim görevlileri ve 
uzmanlarda erkeklerin akademik ilerlemede kadınlara göre daha avantajlı oldukları yönündeki eğilimin 
daha baskın olmasına karşılık, diğer akademik kadrolarda yer alan deneklerdeyse ağır basan görüş 
akademik ilerlemede cinsiyet ayrımı yoktur yönünde gerçekleşmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere 
akademik istihdamda toplumsal cinsiyetin eşitsizliğe yol açıcı etkisinin olup-olmadığını tespitte objektif 
kriterlere göre istihdam ağırlıklarının karşılaştırmasından başka veri de bulunmamaktadır. Eleştiriler 
genel olarak sübjektif nitelikten sıyrılamamaktadır. 

3.  Uygulama 

3.1. Veriler Ve Yöntem 

Beş üniversitenin bünyelerindeki önlisans ve lisans düzeyinde eğitim veren kurumlarında görev 
yapmakta olan akademik personele ilişkin veriler 2018 yılına ait olup, Yüksek Öğretim Kurumu’nun 
bilgi sisteminden derlenmiştir (YÖK (2019), Yükseköğretim bilgi yönetim sistemi, 
http://istatistik.yok.gov.tr, 14.11.2019). Uygulamada ilk olarak normallik testleri gerçekleştirilmiştir. 
Ardından da cinsiyetler arasında farklılığın olup olmadığının test edilmesine geçilmiştir. Bütün 
uygulamalar SPSS 24.0 istatistik paket programında yapılarak, elde edilen bulgu tablolarının 
raporlaması gerçekleştirilmiştir. Normallik testleri için hipotezler ise şunlardır: 

Erkek akademik personel için 

H0: Akademik personel sayıları erkekler için normal dağılımı sağlamaktadır. 

H1: Akademik personel sayıları erkekler için normal dağılımı sağlamamaktadır. 

 

Kadın akademik personel için 

H0: Akademik personel sayıları kadınlar için normal dağılımı sağlamaktadır. 

H1: Akademik personel sayıları kadınlar için normal dağılımı sağlamamaktadır. 

3.2. Normallik Testlerine İlişkin Bulgular 

Cinsiyetler arasında farkın olup-olmadığının tespiti amacıyla ilk olarak normallik testlerinin 
yapılması gerekir. Böylelikle uygulanacak olan test yönteminin parametik bir test mi olacağı, yoksa 
parametrik olmayan testin mi uygulanacağına karar verilmektedir. Normallik testi için Kolmogorv-
Smirnov veya Shapiro-Wilk testleri yaygın olarak tercih edilmektedir. Gözlem sayısının az olması 
durumunda ise Shapiro-Wilk testinin kullanılması önerilmektedir. Aşağıda Tablo 1, 2, 3, 4 ve 5 de 
verilen test sonuçları, tüm üniversitelerde personelin ünvanlarına göre dağılımında erkek ve kadın 
grupları için normal dağılımın bulunmadığını göstermiştir. Bu nedenle fark testlerinde parametrik 
olmayan testler tercih edilmelidir. 

Normallik testi ilk olarak Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi için gerçekleştirilmiştir. Buna 
göre akademik unvanlarına göre akademik personel sayılarının hem erkek hem de kadın 
akademisyenlerde normal dağılım koşulunun sağlamadığı tespit edilmiştir (p<0,05). 

Tablo 1. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akademik Personel (Ünvana Göre) 
Sayılarının Cinsiyet Gruplarına Göre Normallik Testleri 

Akademik 
unvanlar 

                      
Grup 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Test 
İstatistiği 

Serbestlik 
Derecesi 

p Değeri 
Test 

İstatistiği 
Serbestlik 
Derecesi 

p Değeri 

Profesör 
Erkek 0,358 15 0,000 0,572 15 0,000 

Kadın 0,458 15 0,000 0,484 15 0,000 
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Doçent 
Erkek 0,354 15 0,000 0,514 15 0,000 

Kadın 0,453 15 0,000 0,472 15 0,000 

Dr.Öğr.Üyesi 
Erkek 0,188 15 0,160 0,820 15 0,007 

Kadın 0,345 15 0,000 0,602 15 0,000 

Öğr.Üyeleri 
Erkek 0,256 15 0,009 0,660 15 0,000 

Kadın 0,365 15 0,000 0,581 15 0,000 

Öğr.Görevlisi 
Erkek 0,241 15 0,019 0,796 15 0,003 

Kadın 0,263 15 0,006 0,782 15 0,002 

Arş.Görevlisi 
Erkek 0,365 15 0,000 0,612 15 0,000 

Kadın 0,356 15 0,000 0,562 15 0,000 

Toplam 
Erkek 0,349 15 0,000 0,644 15 0,000 

Kadın 0,303 15 0,001 0,699 15 0,000 

Normallik testi ikinci olarak Trakya Üniversitesi için gerçekleştirilmiştitir. Buna göre akademik 
unvanlarına göre akademik personel sayılarının hem erkek hem de kadın akademisyenlerde normal 
dağılım koşulunun sağlamadığı tespit edilmiştir (p<0,05). 

 

Tablo 2. Trakya Üniversitesi Akademik Personel (Ünvana Göre) Sayılarının Cinsiyet 
Gruplarına Göre Normallik Testleri 

Akademik 
unvanlar 

                      
Grup 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Test 
İstatistiği 

Serbestlik 
Derecesi 

p Değeri 
Test 

İstatistiği 
Serbestlik 
Derecesi 

p Değeri 

Profesör 
Erkek 0,381 31 0,000 0,324 31 0,000 

Kadın 0,353 31 0,000 0,427 31 0,000 

Doçent 
Erkek 0,300 31 0,000 0,616 31 0,000 

Kadın 0,317 31 0,000 0,617 31 0,000 

Dr.Öğr.Üyesi 
Erkek 0,237 31 0,000 0,746 31 0,000 

Kadın 0,218 31 0,001 0,774 31 0,000 

Öğr.Üyeleri 
Erkek 0,321 31 0,000 0,543 31 0,000 

Kadın 0,256 31 0,000 0,666 31 0,000 

Öğr.Görevlisi 
Erkek 0,261 31 0,000 0,571 31 0,000 

Kadın 0,317 31 0,000 0,464 31 0,000 

Arş.Görevlisi 
Erkek 0,378 31 0,000 0,315 31 0,000 

Kadın 0,366 31 0,000 0,352 31 0,000 

Toplam 
Erkek 0,297 31 0,000 0,446 31 0,000 

Kadın 0,276 31 0,000 0,493 31 0,000 

Normallik testi üçüncü olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi için gerçekleştirilmiştitir. 
Buna göre akademik unvanlarına göre akademik personel sayılarının hem erkek hem de kadın 
akademisyenlerde normal dağılım koşulunun sağlamadığı tespit edilmiştir (p<0,05). 

Tablo 3. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Personel (Ünvana Göre) 
Sayılarının Cinsiyet Gruplarına Göre Normallik Testleri 

Akademik 
unvanlar 

                      
Grup 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Test 
İstatistiği 

Serbestlik 
Derecesi 

p Değeri 
Test 

İstatistiği 
Serbestlik 
Derecesi 

p Değeri 

Profesör 
Erkek 0,408 38 0,000 0,352 38 0,000 

Kadın 0,362 38 0,000 0,569 38 0,000 

Doçent 
Erkek 0,366 38 0,000 0,461 38 0,000 

Kadın 0,320 38 0,000 0,535 38 0,000 

Dr.Öğr.Üyesi 
Erkek 0,348 38 0,000 0,586 38 0,000 

Kadın 0,263 38 0,000 0,682 38 0,000 

Öğr.Üyeleri Erkek 0,348 38 0,000 0,480 38 0,000 
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Kadın 0,258 38 0,000 0,658 38 0,000 

Öğr.Görevlisi 
Erkek 0,189 38 0,001 0,864 38 0,000 

Kadın 0,206 38 0,000 0,790 38 0,000 

Arş.Görevlisi 
Erkek 0,373 38 0,000 0,455 38 0,000 

Kadın 0,360 38 0,000 0,389 38 0,000 

Toplam 
Erkek 0,270 38 0,000 0,576 38 0,000 

Kadın 0,284 38 0,000 0,629 38 0,000 

 

Normallik testi dördüncü olarak Namık Kemal Üniversitesi için gerçekleştirilmiştir. Buna göre 
akademik unvanlarına göre akademik personel sayılarının hem erkek hem de kadın akademisyenlerde 
normal dağılım koşulunun sağlamadığı tespit edilmiştir (p<0,05). 

 

Tablo 4. Namık Kemal Üniversitesi Akademik Personel (Ünvana Göre) Sayılarının 
Cinsiyet Gruplarına Göre Normallik Testleri 

Akademik 
unvanlar 

                      
Grup 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Test 
İstatistiği 

Serbestlik 
Derecesi 

p Değeri 
Test 

İstatistiği 
Serbestlik 
Derecesi 

p Değeri 

Profesör 
Erkek 0,367 25 0,000 0,374 25 0,000 

Kadın 0,444 25 0,000 0,554 25 0,000 

Doçent 
Erkek 0,348 25 0,000 0,584 25 0,000 

Kadın 0,362 25 0,000 0,634 25 0,000 

Dr.Öğr.Üyesi 
Erkek 0,286 25 0,000 0,692 25 0,000 

Kadın 0,258 25 0,000 0,739 25 0,000 

Öğr.Üyeleri 
Erkek 0,326 25 0,000 0,633 25 0,000 

Kadın 0,300 25 0,000 0,703 25 0,000 

Öğr.Görevlisi 
Erkek 0,173 25 0,051 0,830 25 0,001 

Kadın 0,164 25 0,082 0,866 25 0,004 

Arş.Görevlisi 
Erkek 0,353 25 0,000 0,418 25 0,000 

Kadın 0,347 25 0,000 0,439 25 0,000 

Toplam 
Erkek 0,293 25 0,000 0,634 25 0,000 

Kadın 0,287 25 0,000 0,655 25 0,000 

Normallik testi beşinci olarak Kırklareli Üniversitesi için gerçekleştirilmiştir. Buna göre 
akademik unvanlarına göre akademik personel sayılarının hem erkek hem de kadın akademisyenlerde 
normal dağılım koşulunun sağlamadığı tespit edilmiştir (p<0,05). 

Tablo 5. Kırklareli Üniversitesi Akademik Personel (Ünvana Göre) Sayılarının Cinsiyet 
Gruplarına Göre Normallik Testleri 

Akademik 
unvanlar 

                      
Grup 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Test 
İstatistiği 

Serbestlik 
Derecesi 

p Değeri 
Test 

İstatistiği 
Serbestlik 
Derecesi 

p Değeri 

Profesör 
Erkek 0,375 20 0,000 0,664 20 0,000 

Kadın 0,496 20 0,000 0,441 20 0,000 

Doçent 
Erkek 0,314 20 0,000 0,540 20 0,000 

Kadın 0,467 20 0,000 0,509 20 0,000 

Dr.Öğr.Üyesi 
Erkek 0,351 20 0,000 0,632 20 0,000 

Kadın 0,258 20 0,001 0,622 20 0,000 

Öğr.Üyeleri 
Erkek 0,306 20 0,000 0,655 20 0,000 

Kadın 0,255 20 0,001 0,654 20 0,000 

Öğr.Görevlisi 
Erkek 0,223 20 0,010 0,820 20 0,002 

Kadın 0,204 20 0,029 0,821 20 0,002 

Arş.Görevlisi Erkek 0,275 20 0,000 0,668 20 0,000 
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Kadın 0,362 20 0,000 0,681 20 0,000 

Toplam 
Erkek 0,240 20 0,004 0,789 20 0,001 

Kadın 0,236 20 0,005 0,789 20 0,001 

 

3.3. Fark Testlerine İlişkin Bulgular 

Normallik testleri ile ilgili bulgular neticesinde parametrik olmayan fark testleri uygulanması 
gerektiği ortaya çıkmış bulunmaktadır. Fark testleri için hipotezler şunlardır: 

H0: Akademik personel sayılarında, erkekler ile kadınların sıra ortalamaları arasında fark yoktur 
(İki grubun dağılımları aynıdır). 

 

H1: Akademik personel sayılarında, erkekler ile kadınların sıra ortalamaları arasında fark vardır 
(İki grubun dağılımları farklıdır). 

Şimdi her bir üniversite için iki grup arasındaki sıra ortalamasının farkını test eden Mann-Whitney 
U Testi sonuçları yorumlanacaktır. 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde akademik personel sayıları için;  

 Profesörlerde erkeklerin sıra ortalaması (16,80) ile kadınların sıra ortalaması (14,20) arasında 
fark yoktur. 

 Doçentlerde erkeklerin sıra ortalaması (16,43) ile kadınların sıra ortalaması (14,57) arasında 
fark yoktur. 

 Doktor Öğretim Üyelerinde erkeklerin sıra ortalaması (17,73) ile kadınların sıra ortalaması 
(13,27) arasında fark yoktur. 

 Öğretim üyelerinin tamamında erkeklerin sıra ortalaması (18,07) ile kadınların sıra ortalaması 
(12,93) arasında fark yoktur. 

 Öğretim Görevlilerinde erkeklerin sıra ortalaması (16,30) ile kadınların sıra ortalaması (14,70) 
arasında fark yoktur. 

 Araştırma Görevlilerinde erkeklerin sıra ortalaması (15,67) ile kadınların sıra ortalaması (15,33) 
arasında fark yoktur. 

 Öğretim elemanlarının tamamında erkeklerin sıra ortalaması (18,70) ile kadınların sıra 
ortalaması (12,30) arasında fark vardır. 

Tablo 6. Bandırma Onyedi Eylül  Üniversitesi Akademik Personel (Ünvana Göre) 
Sayılarının Cinsiyet Gruplarına Göre Parametrik Olmayan Fark Testleri 

  Profesör Doçent 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Öğretim 
Üyeleri 

Öğr. 
Görevlisi 

Arş. 
Görevlisi 

Toplam 

Mann-Whitney U 93,000 98,500 79,000 74,000 100,500 110,000 64,500 

Wilcoxon W 213,000 218,500 199,000 194,000 220,500 230,000 184,500 

Z -1,040 -0,747 -1,469 -1,653 -0,517 -0,124 -2,000 

p Değeri (2-Kuyruk) 0,298 0,455 0,142 0,098 0,605 0,902 0,046 

* Gruplar: Erkek ve Kadın 

 

Trakya Üniversitesinde akademik personel sayıları için;  

 Profesörlerde erkeklerin sıra ortalaması (32,42) ile kadınların sıra ortalaması (30,58) arasında 
fark yoktur. 

 Doçentlerde erkeklerin sıra ortalaması (33,53) ile kadınların sıra ortalaması (29,47) arasında 
fark yoktur. 

 Doktor Öğretim Üyelerinde erkeklerin sıra ortalaması (31,23) ile kadınların sıra ortalaması 
(31,77) arasında fark yoktur. 
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 Öğretim üyelerinin tamamında erkeklerin sıra ortalaması (32,08) ile kadınların sıra ortalaması 
(30,92) arasında fark yoktur. 

 Öğretim Görevlilerinde erkeklerin sıra ortalaması (30,81) ile kadınların sıra ortalaması (32,19) 
arasında fark yoktur. 

 Araştırma Görevlilerinde erkeklerin sıra ortalaması (31,24) ile kadınların sıra ortalaması (31,76) 
arasında fark yoktur. 

 Öğretim elemanlarının tamamında erkeklerin sıra ortalaması (31,97) ile kadınların sıra 
ortalaması (31,03) arasında fark yoktur. 

 

Tablo 7. Trakya Üniversitesi Akademik Personel (Ünvana Göre) Sayılarının Cinsiyet 
Gruplarına Göre Parametrik Olmayan Fark Testleri 

  Profesör Doçent 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Öğretim 
Üyeleri 

Öğr. 
Görevlisi 

Arş. 
Görevlisi 

Toplam 

Mann-Whitney U 452,000 417,500 472,000 462,500 459,000 472,500 466,000 

Wilcoxon W 948,000 913,500 968,000 958,500 955,000 968,500 962,000 

Z -0,458 -0,965 -0,120 -0,254 -0,304 -0,121 -0,205 

p Değeri (2-Kuyruk) 0,647 0,334 0,904 0,799 0,761 0,903 0,838 

* Gruplar: Erkek ve Kadın 
 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde akademik personel sayıları için;  

 Profesörlerde erkeklerin sıra ortalaması (36,41) ile kadınların sıra ortalaması (40,59) arasında 
fark yoktur. 

 Doçentlerde erkeklerin sıra ortalaması (38,96) ile kadınların sıra ortalaması (38,04) arasında 
fark yoktur. 

 Doktor Öğretim Üyelerinde erkeklerin sıra ortalaması (37,21) ile kadınların sıra ortalaması 
(39,79) arasında fark yoktur. 

 Öğretim üyelerinin tamamında erkeklerin sıra ortalaması (37,49) ile kadınların sıra ortalaması 
(39,51) arasında fark yoktur. 

 Öğretim Görevlilerinde erkeklerin sıra ortalaması (38,63) ile kadınların sıra ortalaması (38,37) 
arasında fark yoktur. 

 Araştırma Görevlilerinde erkeklerin sıra ortalaması (35,37) ile kadınların sıra ortalaması (41,63) 
arasında fark yoktur. 

 Öğretim elemanlarının tamamında erkeklerin sıra ortalaması (36,66) ile kadınların sıra 
ortalaması (40,34) arasında fark yoktur. 

Tablo 8. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Personel (Ünvana Göre) 
Sayılarının Cinsiyet Gruplarına Göre Parametrik Olmayan Fark Testleri 

  Profesör Doçent 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Öğretim 
Üyeleri 

Öğr. 
Görevlisi 

Arş. 
Görevlisi 

Toplam 

Mann-Whitney U 642,500 704,500 673,000 683,500 717,000 603,000 652,000 

Wilcoxon W 1383,500 1445,500 1414,000 1424,500 1458,000 1344,000 1393,000 

Z -0,970 -0,203 -0,512 -0,402 -0,053 -1,403 -0,728 

p Değeri (2-Kuyruk) 0,332 0,839 0,608 0,688 0,958 0,161 0,467 

* Gruplar: Erkek ve Kadın 

 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde akademik personel sayıları için;  

 Profesörlerde erkeklerin sıra ortalaması (26,66) ile kadınların sıra ortalaması (24,34) arasında 
fark yoktur. 

 Doçentlerde erkeklerin sıra ortalaması (26,42) ile kadınların sıra ortalaması (24,58) arasında 
fark yoktur. 
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 Doktor Öğretim Üyelerinde erkeklerin sıra ortalaması (26,12) ile kadınların sıra ortalaması 
(24,88) arasında fark yoktur. 

 Öğretim üyelerinin tamamında erkeklerin sıra ortalaması (26,50) ile kadınların sıra ortalaması 
(24,50) arasında fark yoktur. 

 Öğretim Görevlilerinde erkeklerin sıra ortalaması (24,76) ile kadınların sıra ortalaması (26,24) 
arasında fark yoktur. 

 Araştırma Görevlilerinde erkeklerin sıra ortalaması (24,90) ile kadınların sıra ortalaması (26,10) 
arasında fark yoktur. 

 Öğretim elemanlarının tamamında erkeklerin sıra ortalaması (25,32) ile kadınların sıra 
ortalaması (25,68) arasında fark yoktur. 

 

Tablo 9. Namık Kemal Üniversitesi Akademik Personel (Ünvana Göre) Sayılarının 
Cinsiyet Gruplarına Göre Parametrik Olmayan Fark Testleri 

  Profesör Doçent Dr. Öğr. Üyesi 
Öğretim 
Üyeleri 

Öğr. 
Görevlisi 

Arş. 
Görevlisi 

Toplam 

Mann-Whitney U 283,500 289,500 297,000 287,500 294,000 297,500 308,000 

Wilcoxon W 608,500 614,500 622,000 612,500 619,000 622,500 633,000 

Z -0,711 -0,512 -0,310 -0,500 -0,363 -0,312 -0,087 

p Değeri (2-Kuyruk) 0,477 0,609 0,757 0,617 0,717 0,755 0,930 

* Gruplar: Erkek ve Kadın 

 

Kırklareli Üniversitesinde akademik personel sayıları için;  

 Profesörlerde erkeklerin sıra ortalaması (22,43) ile kadınların sıra ortalaması (18,58) arasında 
fark yoktur. 

 Doçentlerde erkeklerin sıra ortalaması (22,33) ile kadınların sıra ortalaması (18,68) arasında 
fark yoktur. 

 Doktor Öğretim Üyelerinde erkeklerin sıra ortalaması (21,20) ile kadınların sıra ortalaması 
(19,80) arasında fark yoktur. 

 Öğretim üyelerinin tamamında erkeklerin sıra ortalaması (21,83) ile kadınların sıra ortalaması 
(19,18) arasında fark yoktur. 

 Öğretim Görevlilerinde erkeklerin sıra ortalaması (21,38) ile kadınların sıra ortalaması (19,63) 
arasında fark yoktur. 

 Araştırma Görevlilerinde erkeklerin sıra ortalaması (20,48) ile kadınların sıra ortalaması (20,53) 
arasında fark yoktur. 

 Öğretim elemanlarının tamamında erkeklerin sıra ortalaması (22,15) ile kadınların sıra 
ortalaması (18,85) arasında fark yoktur. 

 

Tablo 10. Kırklareli Üniversitesi Akademik Personel (Ünvana Göre) Sayılarının Cinsiyet 
Gruplarına Göre Parametrik Olmayan Fark Testleri 

  Profesör Doçent Dr. Öğr. Üyesi 
Öğretim 
Üyeleri 

Öğr. 
Görevlisi 

Arş. 
Görevlisi 

Toplam 

Mann-Whitney U 161,500 163,500 186,000 173,500 182,500 199,500 167,000 

Wilcoxon W 371,500 373,500 396,000 383,500 392,500 409,500 377,000 

Z -1,372 -1,225 -0,383 -0,723 -0,487 -0,014 -0,893 

p Değeri (2-Kuyruk) 0,170 0,220 0,702 0,470 0,627 0,989 0,372 

* Gruplar: Erkek ve Kadın 
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4. Sonuç 

Toplumsal cinsiyet çalışma hayatında cinsiyetler arasında eşitsizliklere yoğun şekilde yol 
açmaktadır. Özellikle yüksek vasıfa ihtiyaç duyulmayan alanlarda bu eşitsizliğin şiddeti daha da 
fazlalaşmaktadır. Akademik yaşamın gerektirdiği yüksek vasıf, yüksek bilgi birikimi, beraberinde 
toplumsal cinsiyetin eşitsizliğe yol açıcı etkilerini sınırlamaktadır. Ancak yeni kurulan üniversitelerin 
kuruluş süreçlerini tamamlamaları için gereken süreçte toplumsal cinsiyetin etkileri sınırlı düzeyde de 
kalsa görülebilmektedir. 

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, daha dört yıllık kısa kuruluş geçmişine rağmen süratle 
büyüyen üniversitelerimizdendir. Buna karşılık toplumsal cinsiyetin eşitsizliğe yol açıcı yansımaları son 
derece sınırlıdır. Analiz edilen yedi akademisyen grubuna ve sayısal hacimlerde üniversite birimlerine 
göre kadın-erkek arasındaki fark, sadece tüm akademisyenlerin toplamı açısından mevcuttur. Diğer altı 
akademisyen kadro hacmine göre cinsiyete dayalı bir ayrışmanın olmadığı görülmüştür.  

Üniversitenin yakın ilişki içerisinde bulunduğu dör TÜB üyesi üniversite için yapılan tets 
bulgularının da hiçbir unvana ve hiçbir üniversieteye göre cinsiyete dayalı ayrışmayı sağlamadığı tespit 
edilmiştir. Bu tespit hem Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi’nin yakın koşullara sahip komşu devlet 
üniversiteleriyle mukayese edilmesine imkân tanımış, hem de üniversiteler arasında toplumsal cinsiyet 
bağlamında bir ayrışmanın olup-olmadığını görmek açısından önemli olmuştur.  

Bandırma hariç diğer dört üniversitenin tamamında, cinsiyete dayalı bir ayrışmanın olmadığı 
tespit edilmiştir. Bir diğer önemli tespit ise Bandırma’nın toplumsal cinsiyete dayalı ayrıştırmacı 
etkisinin tek bir akademisyen kesiminde geçerli olmasıdır. Dolayısıyla her ne kadar diğer dört üniversite 
kadar eşitlikçi bir yapı sağlanamamış olsa da çoğu unvada bu eşitlik sağlanabilmiştir. Dolayısıyla da 
bilimsel çalışmalar açısından üniversitenin önemli katkı sağlayabilmesi için toplumsal cinsiyete dayalı 
ayrışma yerine profesyonel deneyim ve bilgi birikiminin oluşup gelişmesi gerekir. Bu da çok uzun bir 
süreç alsa da akademik gelişimi süratle destekler. Bu çalışmada da elde edilen bulgular, unvan bazında 
Bandırma Üniversitesi’nde cinsiyet ayrışmasının ve ayrımcılığının olmamasına karşılık akademisyen 
bütününe göre söz konusu ayrışmanın olduğu yönündedir. Dolayısıyla Bandırma Üniversitesi’nde 
öğretim kadrosuna dahil edilecek akademisyenlerde, cinsiyet eşitsizliğini giderici uygulamaların 
gerçekleştirilmesi ihtiyacı mevcuttur.  
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Kamu Üniversitelerindeki Akademik İş Piyasasında Bölgesel Uzmanlaşma Ve Bandırma Onyedi 
Eylül Üniversitesi 

 

İskender GÜMÜŞ1, Murat ÇİFTÇİ2 

Özet  

Bu çalışmanın amacı akademik unvanlara göre 125 kamu üniversitesi içerisinde Bandırma’daki 
akademik iş piyasasında mevcut olan bölgesel uzmanlaşmanın analiz edilmesidir. Çalışmada kullanılan 
veriler YÖK’ten 2019 yılı için temin edilmiştir. Analiz yöntemi olarak uzmanlaşma katsayısı olarak da 
ifade edilen lokasyon katsayısı tekniğinden yararlanılmıştır. Gerçekleştirilen uygulama sonucunda 
Bandırma’da akademik istihdamda 1,29 ile 1,45 arasında değişen katsayı değerleri, doktor öğretim üyesi 
ve öğretim görevlisi kadrolarında bölgesel uzmanlaşmanın mevcut olduğunu göstermektedir. Kadrolara 
göre 125 kamu üniversitesi arasında bölgesel uzmanlaşma düzeyinin Bandırma’daki sırası 
incelendiğinde, en yüksek bölgesel uzmanlaşma sırasının kadın öğretim görevlileri için 29.’luk olarak 
gerçekleştiği görülmektedir. En düşük bölgesel uzmanlaşma sırasıysa hem kadın hem de erkek araştırma 
görevlisi kadroları için 100’üncülük olduğu sonucuyla karşılaşılmaktadır. Profesörlükte 64.’lükle 67.’lik 
arasında değişen bölgesel uzmanlaşmışlık sırası, doçentlik kadrolarında 50.’likle 72.’lik arasında 
değişirken, doktor öğretim üyesi kadrolarında 34.’lükle 43.’lük arasındadır. Öğretim görevliliği 
kadrosundaysa bu sıra 29.’lukla 38.’lik arasında değişmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İş piyasası, kamu iş piyasası, profesyonel meslekler, çalışma ekonomisi. 

JEL Kodları: J44, J45, J48 

Regional Specialization in Academic Labour Market in Public Universities –Case of 
Bandirma Onyedi Eylul University 

 

Abstract 

The purpose of this study is to analyze the regional specialization in the academic labour market 
in Bandırma among 125 public universities according to academic titles. The data used in the study was 
obtained from YÖK for 2019. As the analysis method, the location coefficient technique, which is also 
referred to as the specialization coefficient, was utilized. As a result of the implementation, coefficient 
values ranging from 1.29 to 1.45 in academic employment in Bandırma indicate that there is regional 
specialization in the positions of doctoral faculty members and lecturers. When the ranking of regional 
specialization level in Bandırma among 125 public universities is examined according to the academic 
staff, it is seen that the highest regional specialization rank is 29th for female lecturers. The lowest 
regional specialization rank is 100 for both male and female research assistants. The Professors’ rank 
ranges from 64 to 67 in regional specialization while associate professors range from 50 to 72 and 
asistant professors range between 34 and 43. For lecturers, the range is between 29 and 38. 

Keywords: Labour market, public labour market, professional occupations, labor economics. 

Jel Codes: J44, J45, J48 

1. Giriş 

Akademisyenler, bir ülkenin en önemli beşeri sermaye unsurları arasında yer alırlar. Bir yandan 
ülkedeki ekonomik, sosyal, teknik ilerlemenin başat aktörleri olarak araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
içerisinde son derece önemli fonksiyon üstlenirken, diğer yandan da yükseköğretim düzeyinde nitelikli 

                                                           
1 Dr. Öğr. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli, Türkiye, iskender.gumus@klu.edu.tr. 
2 Doç. Dr., Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye, muratciftci@trakya.edu.tr. 
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eleman yetiştirilmesinde görev alırlar. Dolayısıyla akademisyenler, ülke kalkınmasının itici güçleri 
arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. 

Yükseköğretim, elbette tek başına akademisyen varlığıyla şekillenmez. Aynı zamanda 
kütüphanelerden laboratuvarlara kadar çok geniş yelpazede bilgiye erişim araçlarına ve aynı zamanda 
da bilgiyi işleyerek türetmeyi sağlayacak teknik imkânlara sahipliği gerektirir. Günümüzde bilgiye 
erişim noktasında geçmişe göre anlamlı bir kolaylaşma süreci yaşanmaktadır. Bu durumun ifade ettiği 
anlam ise artık bilgiye erişim araçlarına sahip olmanın kurumların yahut kuruluşların tekelinde 
olmadığıdır. Ancak bireysel çaba, bilgiye erişimde olduğu gibi bilgiyi türetmek noktasında çoğu zaman 
yetersiz kalmaya devam etmektedir. İşte bu noktada da üniversitelerin önemi sürmeye devam 
etmektedir. O halde yükseköğretimde bilgiye erişimden ziyade bilgiyi üretmeye imkân tanıyacak alt 
yapı önemli hale gelmektedir. Bu noktada da üniversiteler için akademisyenlerin herşey olmadığı açık 
olsa da çok şey oldukları ve bu özelliklerini uzun süre daha sürdüreceklerini söylemek mümkündür. 
Buradan hareketle üniversitelerin gelişme süreçlerinde akademisyen varlıkları önemli bir gösterge 
olmaya devam etmektedir. 

İş piyasalarındaki bölgesel yığılmalar, aynı zamanda bölgesel birimlerde söz konusu sektör, alt 
sektör veya iş kolundaki gelişmişliği ifade etmektedir. Son yıllarda gerek vakıf-devlet üniversiteleri 
arasındaki gerekse de devlet üniversiteleri arasındaki geçişkenlikte yaşanan hızlanma, akademik iş 
piyasasının da tıpkı sektörel, alt sektör veya işkolu ölçeğindeki gelişmişliğin ölçümünde bölgesel 
yığılmaların gösterge kabiliyetinde olması gibi bir fonksiyona ulaşmıştır. Bu çalışmada da akademik 
unvanlar bazında lokasyon katsayısından yararlanmak suretiyle 125 devlet üniversitesinin 2018 
yılındaki uzmanlaşma düzeyleri karşılaştırmalı olarak analiz edilerek Bandırma On Yedi Eylül 
Üniversitesi’nin konumuna ilişkin bir tespitte bulunmaya çalışılmaktadır. 

2. Akademik İş Piyasası 

Üniversiteler tarih boyunca bilimin gelişimine kaynaklık eden ve pek çok beyin göçünü tetikleyen 
unsur olma özelliğini göstermişlerdir. İlkçağda İskenderiye’nin bir çekim merkezi olarak başta Ege’deki 
Antik Uygarlıklardan pekçok bilim adamı ve filozofu çektiği bilinmektedir. Ortaçağ’da İslam Uygarlığı, 
bilim serüveninde kendini geliştirmek isteyen sayısız Avrupalı’yı konuk etmiştir (Keseroğlu ve Demir, 
2016: 369). Keza Ortaçağ Avrupası’nda oluşturulan ve çoğu halen akademik faaliyetlerini sürdüren 
Oxford, Cambridge ve Bologna Üniversiteleri gibi kurumlar, bugün dahi çekim merkezi olma vasıflarını 
sürdürmektedirler (Ülgen, 2010: 348-360). Sanayi İnkılâbı sonrasında İngiltere, Fransa, İtalya ve 
Almanya’daki üniversitelerin çekim merkezleri oluşu (Sargın, 2007: 134-135; Saklı ve Akdoğar-
Akbulut, 2017: 16-20), özellikle 19. yüzyılın sonlarından itibaren yönünü ABD’ye çevirmiştir. Halen 
ABD’deki üniversiteler çekim merkezi konumundadırlar ve gerek kendi arasında gerekse de uluslararası 
ölçekte akademisyen hareketliliğini destekleyecek bir akademik iş piyasasının oluşumuna ev sahipliği 
yapmaktadırlar (Doğramacı, 2007: 31-32). Bu hareketlilikte ve iş piyasası koşullarının oluşumunda 
kuşkusuz liberalizmin ve aristokrasi yerine mülkiyete dayalı tabakalaşmanın ABD’nin kuruluşundan bu 
yana belirleyici olması etkilidir. 

Türkiye’deki üniversiteler ve akademik iş piyasası incelendiğinde, yükseköğretimin 
Nizamülmülk’ün oluşturduğu Nizamiye medreselerine kadar geriye götürülmesi mümkündür. Fatih 
Sultan Mehmed Han’ın İstanbul’da fetih sonrasında kurduğu Sahn-ı Seman, uzun yıllar boyunca hem 
çekim merkezi olma vasfını üstlenmiş hem de önemli bir bilim yuvası olmuştur. Gerileme döneminde 
ise üniversitelerin batılı anlamda oluşturulması çabalarından söz etmek mümkündür. Bu kapsamda 
bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi’nin temelini oluşturan askeri yükseköğretim kurumu vasfında 
oluşturulan Mühendishane-i Bahri-i Hûmayun, 18. yüzyılda mühendislik eğitiminin başlatıldığı 
kurumdur. Bu kurumu tıp alanında Mekteb-i Tıbbiye’nin sosyal ve insani bilimler alanında ise 
Darulfunun’un kuruluşu izlemiştir (Sargın, 2007: 135-136; Saklı ve Akdoğar-Akbulut, 2017: 33-36). 
 Özetle Türkiye’de yükseköğretim sisteminin ve üniversitelerin kökeni Anadolu Selçuklularına 
kadar götürülebilen köklü bir geçmişe sahiptir. Cumhuriyetle birlikte Osmanlı mirası devralınırken 1933 
reformuna kadar köklü değişiklikler yapılmamıştır. Üniversite reformu sonrasında Nazilerden kaçan 
bilim insanlarının Türkiye’ye gelmesi, özellikle sosyal ve insani bilimlerde batılı anlamda ciddi 
ilerlemelerin yaşanmasına yol açmıştır. Yine de üniversitelerin ülke sathına yayılmaları uzun süre 
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boyunca gerçekleşememiştir. 1960’lı ve 70’li yıllar boyunca gerek üç metropol dışında yeni 
yükseköğretim kurumlarının oluşturulması, gerekse de özel yükseköğretim kurumlarının oluşturulması 
neticesinde, kendi aralarında akademisyen hareketliliğine imkan tanıyan akademik iş piyasasının da 
oluşumunu beraberinde getirmiştir. 1980 askeri darbesi sonrasında YÖK’ün kuruluşu ve özel 
üniversitelerin kapatılması, bir süreliğine akademik iş piyasasının canlılığını sınırlandırmış olsa da 
Demirel hükümeti döneminde her ile üniversite sloganıyla başlatılan genişlemeyle birlikte çok sayıda 
yeni devlet üniversitesinin 1992’de kuruluşunu beraberinde getirmiştir. Ardından vakıf üniversitelerinin 
kuruluşuna imkân tanınan yasal düzenlemeler getirilerek devletin yükseköğretim sistemindeki tekeli 
sınırlandırılmıştır.  

YÖK’le birlikte ABD’deki akademik iş piyasasında mevcut olan ikili iş piyasasının da oluşumu 
gerçekleşmiştir. Bilindiği üzere ABD’de doçent ve profesör kadrolarındaki akademik personel daimi 
kadrolu öğretim üyesiyken yardımcı profesör ve öğretici “bizdeki karşılığı öğretim görevlisi” 
pozisyonunda görev yapanla ise sözleşmeli olarak iş güvencesinden yoksun şekilde istihdam 
edilmektedirler. Türkiye’de de yardımcı doçent kadrosu doçentlikle asistanlık kadroları arasında bir 
geçiş kadrosu olarak 1982’den itibaren oluşturulmuştur. Bu tarihten sonra uzun yıllar boyunca 
maksimum 12 yıla kadar uzatılabilen ve en uzun sözleşme süresinin de 3 yıl olduğu bir düzenlemeyle 
yardımcı doçentlerin istihdamı gerçekleşmiştir. Bu durum aynı zamanda iş güvencesizliği anlamını 
taşıdığından, akademisyen hareketliliğini de desteklemiştir (Konuyla ilgili ABD ve Türkiye örneği için 
bkz Çiftçi, 2018a: 235-238). Diğer taraftan, Türkiye’de 2018 yılında çıkarılan 7100 sayılı kanunla 
yardımcı doçentlik unvanı kaldırılmış ve yerine doktor öğretim üyesi unvanı getirilmiştir.  

Türkiye’de kamu görevlilerinin kurumlar arası veya bölgesel birimler arası geçişleri 
incelendiğinde, 657’ye tabi devlet memurlarında bir iş piyasası hareketliliğini sağlayacak yapının 
yeterince olmadığı savunulabilir. Çünkü özellikle bölgesel birimler arasındaki hareketlilik, atama 
mekanizmasıyla kamu idaresinin yetkisine bırakılmıştır. Bu sebeple de emek arzının coğrafi 
hareketliliğini kendi taleplerine göre şekillendirme imkânı oldukça sınırlıdır. Dolayısıyla da özel sektör 
çalışanları için mevcut olan iş piyasası yapısının memurlar açısından da olduğunu savunmak bir hayli 
güçtür. Keza bu sınırlı durum kurumlararası geçişte istisnalar dışında neredeyse olanaksızdır. Hâlbuki 
2547 sayılı kanuna tabi devlet üniversitelerinde görev yapan akademisyenler açısından 657 sayılı 
kanuna tabi devlet memurlarına göre kurumlararası geçiş olanağı neredeyse özel sektördeki yapıya 
erişmiş durumdadır. Her aşamadaki öğretim elemanı şartları uygunsa bulunduğu kurum dışına 
gidebilmektedir. Bunda öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinde yaş sınırının bulunmayışı da oldukça 
etkilidir. Hatta devlet üniversitelerinden vakıf üniversitelerine geçiş ve ardından vakıf üniversitelerinden 
devlet üniversitelerine geri dönüş imkânları da oldukça fazladır. Kurum tarafından muvafakat verilmese 
bile istifa mekanizmasıyla yer değiştirme rahatlıkla yapılabilmektedir. Hâlbuki iş piyasasına girişte aynı 
esnekliğin diğer kamu kurumlarında bulunmaması, KPSS puanına göre alım yapan kamu kurumlarına 
her girişte ayrı bir sorunla karşılaşılmasına yol açmaktadır. Keza devlet memurluğu pozisyonlarının 
önemli bir bölümünde giriş yaşı sınırlarının bulunuşu da bu hareketliliğin önünü önemli ölçüde 
kesmektedir. 

3. Uygulama 

3.1. Veriler, Yöntem ve Literatür 

Uygulamada kullanılan veriler, YÖK’ün istatistik veri portalından derlenmiş olup yöntem olarak, 
lokasyon katsayısı tekniği kullanılmış. Bu yöntem 1938’den günümüze uluslararası ve ulusal literatürde 
yoğun olarak kullanılmaktadır. Lokasyon katsayı değeri, bölgesel birimlerde istihdama dayalı yığılma 
şiddetini ortaya koymaktadır. Böylece bölgesel birimin analize konu olan diğer bölgesel birimler 
karşısında gelişmişlik düzeyini tespit imkânı sunmaktadır. Buna göre, bölgesel birimin, analizi 
gerçekleştirilen sektör, alt sektör veya işkolu açısından çekim gücü olma düzeyini ortaya koymaktadır 
(Çiftçi, 2018b: 4-5). Katsayı değeriyse şu formülasyonla hesaplanmaktadır: 
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Formülasyondaki LQi,j, i üniversitesindeki j akademik kadrosunda görev yapanların bölgesel 
uzmanlaşma seviyesini, Ai,j i üniversitesindeki j akademik kadrosunda görev yapanların sayısını, Ai,n i 
üniversitesinin bütün akademisyen kadrosunu, Aj bütün devlet üniversitelerindeki j akademik 
kadrosunda görev yapanların sayısını, An ise bütün devlet üniversitelerindeki bütün akademisyenlerin 
sayısını sembolize etmektedir. 

Lokasyon katsayısı ne kadar büyük ise uzmanlaşma da o kadar güçlü olarak kabul edilmektedir. 
Ancak uzmanlaşma düzeylerinde eşik değerler de mevcuttur. Miller vd. (1991: 67) düşük düzeydeki 
uzmanlaşma başlangıcının oluşması için dahi katsayı değerinin en az 0,70 olması gerektiğini ifade 
etmektedirler. Güçlü bir uzmanlaşma için eşik değerin ne olduğu konusunda AB Komisyonunca 
desteklenen kümelenme projesine göre 2 değerine ulaşılması şarttır (Franco vd., 2014).  

4. Bulgular 

İlk olarak devlet üniversitelerinde görev yapan profesör kadrosundaki öğretim üyesi hacmine göre 
125 üniversitedeki bölgesel uzmanlaşma düzeylerinin tespiti gerçekleştirilmiştir. Buna göre köklü 
geçmişe sahip devlet üniversitelerinde bölgesel uzmanlaşma düzeylerinin yüksek olduğu, yeni kurulan 
üniversitelerde ise uzmanlaşma düzeylerinin düşük gerçekleştiği görülmektedir.  

Cinsiyete göre bir değerlendirme yapıldığında; erkek profesörler açısından, en yüksek bölgesel 
uzmanlaşmanın Ankara Üniversitesi’nde gerçekleştiği sonucuyla karşılaşılmaktadır. Ankara 
Üniversitesi’ni İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi izlemekte olup, üçüncü sırada Gazi Üniversitesi, 
dördüncü sırada Ege Üniversitesi ve beşinci sıradaysa İstanbul Üniversitesi yer almaktadır. Dikkat 
edilecek olursa bu üniversiteler hem en eski kuruluşa sahip üniversitelerdir ve hem de üç metropolde 
(İstanbul, Ankara ve İzmir) yığılmıştır. Buna karşılık son beş sırada en kötü uzmanlaşma performansına 
sahip üniversitelerin ise doğu bölgelerinde yer alan yeni kurulan üniversiteler olduğu görülmektedir. 
Buna göre en düşük uzmanlaşma düzeyindeki üniversite Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olup, bir 
sıra önde olan Hakkari Üniversitesi’dir. Sondan üçüncülük Munzur Üniversitesi’nde olup, sondan 
dördüncü sırayı Bayburt Üniversitesi ve sondan beşinci sırayıysa Muş Alparslan Üniversitesi işgal 
etmiştir. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ise 125 üniversite içerisinde 64. sırada yer alarak orta 
sıralardadır. Yeni kurulan diğer üniversitelerin uzmanlaşma durumunun sınırlılığı düşünüldüğünde, 
düşük bir performans sergilemediği sonucuna varılabilir (Tablo 1). 

Kadın profesörler açısından konu ele alındığında da erkek profesör kadrosuna göre üç metropolde 
yaşanan uzmanlaşmayla örtüşen bir yapı mevcuttur. Birinciliği koruyan Ankara Üniversitesi’ni bu defa 
Ege Üniversitesi takip ederken, üçüncü sırada Sağlık Bilimleri Üniversitesi bulunmaktadır. Dördüncü 
sırada Gazi Üniversitesi yer alırken beşinci sıradaysa İstanbul Üniversitesi bulunmaktadır. Dikkat 
edileceği üzere ilk beşteki üniversiteler içerisinde İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi yerine bu defa Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi yer almıştır. En düşük uzmanlaşma düzeyindeki üniversite Şırnak Üniversitesi 
olup, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ikinci sıradadır. Sondan üçüncülük Malatya Turgut 
Özal Üniversitesi’nde sondan dördüncü sırayı Kilis Yedi Aralık Üniversitesi ve sondan beşinci sırayı 
ise Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi işgal etmiştir. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ise 125 
üniversite içerisinde bu defa 4 sıra düşerek 68. sırada yer almıştır (Tablo 1).   

Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın profesörler bütünü açısından konu ele alındığındaysa Ankara 
Üniversitesi’nin birinciliği koruduğu, Ege Üniversitesi’nin ikinci sırada yer aldığı görülmektedir.  
Üçüncü sırada İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi yer alırken, dördüncü sırada Gazi Üniversitesi ve 
beşinci sırada da Sağlık Bilimleri Üniversitesi bulunmaktadır. En düşük uzmanlaşma düzeyindeki 
üniversite bu defa Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olup, sondan ikinci sırada Hakkari Üniversitesi 
yer almaktadır. Sondan üçüncülük Bayburt Üniversitesi’nde olup olup, sondan dördüncü sırayı Ağrı 
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İbrahim Çeçen Üniversitesi ve sondan beşinci sırayı ise Munzur Üniversitesi işgal etmiştir. Bandırma 
On Yedi Eylül Üniversitesi ise 125 üniversite içerisinde bu defa 67. sırada yer almıştır (Tablo 1).  

Tablo 1. Devlet Üniversitelerinde Profesör Kadrolarında Bölgesel Uzmanlaşma - 2018 

Üniversiteler 
Erkek 

Üniversiteler 
Kadın 

Üniversiteler 
Toplam 

LQ Sıra LQ Sıra LQ Sıra 
Ankara Ünv. 2,06 1 Ankara Ünv. 2,37 1 Ankara Ünv. 2,10 1 

İstanbul Ünv.-C.paşa 1,87 2 Ege Ünv. 2,22 2 Ege Ünv. 1,85 2 

Gazi Ünv. 1,85 3 Sağlık Bilimleri Ünv. 2,13 3 İstanbul Ünv.-C.paşa 1,84 3 

Ege Ünv. 1,74 4 Gazi Ünv. 2,04 4 Gazi Ünv. 1,84 4 

İstanbul Ünv. 1,62 5 İstanbul Ünv. 2,02 5 Sağlık Bilimleri Ünv. 1,78 5 

Bandırma 17 Eylül Ü. 0,67 64 Bandırma 17 Eylül Ü. 0,41 68 Bandırma 17 Eylül v. 0,60 67 

Muş Alparslan Ünv. 0,15 121 K.maraş İstiklal Ünv. 0,00 121 Munzur Ünv. 0,15 121 

Bayburt Ünv. 0,12 122 Kilis 7 Aralık Ünv. 0,00 122 Ağrı İbr. Çeçen Ünv. 0,14 122 

Munzur Ünv. 0,12 123 Malatya T. Özal Ünv. 0,00 123 Bayburt Ünv. 0,10 123 

Hakkari Ünv. 0,12 124 Sakarya Uyg. Bil. Ü. 0,00 124 Hakkari Ünv. 0,10 124 

K.Maraş İstiklal Ünv. 0,00 125 Şırnak Ünv. 0,00 125 K.Maraş İstiklal Ünv. 0,00 125 

 

Erkek doçentler açısından konu ele alındığında, en yüksek bölgesel uzmanlaşmanın Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi’nde gerçekleştiği sonucuyla karşılaşılmaktadır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ni 
İzmir Bakırçay Üniversitesi izlemekte olup, üçüncü sırada İzmir Demokrasi Üniversitesi, dördüncü 
sırada Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ve beşinci sırada ise İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü yer almaktadır. Dikkat edilecek olursa ilk beşteki üniversiteler üç metropolde yoğunlaşmaya 
devam etmekle birlikte, bu defa köklü üniversitelerden ayrılan veya kamulaştırılan üniversitelere 
yerlerini bırakmışlardır. En düşük uzmanlaşma düzeyindeki üniversite Kahramanmaraş İstiklal 
Üniversitesi olup, bir sıra önde olan Şırnak Üniversitesi’dir. Sondan üçüncülük Hakkari 
Üniversitesi’nde olup, sondan dördüncü sırayı şaşırtıcı bir şekilde Türk-Alman Üniversitesi ve sondan 
beşinci sırayı da bir doğu üniversitesi yerine Kırklareli Üniversitesi işgal etmiştir. Bandırma On Yedi 
Eylül Üniversitesi ise 125 üniversite içerisinde 72. sırada yer almıştır (Tablo 2).   

Kadın doçentler açısından konu ele alındığında da erkek profesör kadrosuna göre üç metropolde 
yaşanan uzmanlaşmanın çeşitlenerek Eskişehir ve Mersin’i de kapsadığı bir yapıyla karşılaşılmaktadır. 
Birinci sırada Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi yer almakta olup, ikinci en yüksek 
uzmanlaşma düzeyine sahip üniversite ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak tespit edilmiştir. Üçüncü 
sıradaki üniversite Galatasaray Üniversitesi olup, dördüncü sırada Eskişehir Teknik Üniversitesi yer 
alırken beşinci sırada Tarsus Üniversitesi bulunmaktadır. En düşük uzmanlaşma düzeyindeki üniversite 
Kahramanmaraş İstikal Üniversitesi olup, bir sıra önde olan Hakkâri Üniversitesi’dir. Sondan üçüncü 
sırayı Samsun Üniversitesi işgal etmekte olup, sondan dördüncü sırada Bingöl Üniversitesi ve sondan 
beşinci sıradaysa Iğdır Üniversitesi yer almaktadır. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ise 125 
üniversite içerisinde bu defa 22 sıra atlayarak 50. sıraya yükselmiştir (Tablo 2).   

Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın doçentler bütünü açısından konu ele alındığında ise Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi birinci sıradayken, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ikinci sırada, 
İzmir Demokrasi Üniversitesi üçüncü sırada, Eskişehir Teknik Üniversitesi dördüncü sırada ve 
Galatasaray Üniversitesi de beşinci sıradadır. En düşük uzmanlaşma düzeyindeki üniversite 
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olup, bir sıra önde olan Hakkâri Üniversitesi’dir. Sondan üçüncü 
sırayı Şırnak Üniversitesi işgal etmekte olup, sondan dördüncü sırada Kırklareli Üniversitesi ve sondan 
beşinci sıradaysa Türk-Alman Üniversitesi yer almaktadır. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ise 
125 üniversite içerisinde bu defa 62. sırada yer almaktadır (Tablo 2).  
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Tablo 2.  Devlet Üniversitelerinde Doçent Kadrolarında Bölgesel Uzmanlaşma - 2018 

Üniversiteler 
Erkek Üniversiteler Kadın Üniversiteler Toplam 

LQ Sıra  LQ Sıra  LQ Sıra 
Sağlık Bilimleri Ünv. 2,98 1 Ankara Müzik ve GSÜ 5,91 1 Sağlık Bil. Ünv. 3,18 1 

İzmir Bakırçay Ünv. 1,94 2 Sağlık Bilimleri Ünv. 3,49 2 Ankara Müzik &  GSÜ 2,21 2 

İzmir Demokrasi Ünv. 1,90 3 Galatasaray Ünv. 2,42 3 İzmir Demokrasi Ü. 1,84 3 

Ankara Müzik ve GSÜ 1,71 4 Eskişehir Tek. Ünv. 2,37 4 Eskişehir Tek. Ünv. 1,84 4 

İzmir Yüksek Tekn. E. 1,60 5 Tarsus Ünv. 2,04 5 Galatasaray Ünv. 1,83 5 

Bandırma 17 Eylül Ü. 0,86 72 Bandırma 17 Eylül Ü. 0,89 50 Bandırma 17 Eylül Ü. 0,88 62 

Kırklareli Ünv. 0,32 121 Iğdır Ünv. 0,11 121 Türk-Alman Ünv. 0,33 121 

Türk-Alman Ünv. 0,32 122 Bingöl Ünv. 0,08 122 Kırklareli Ünv. 0,30 122 

Hakkari Ünv. 0,21 123 Samsun Ünv. 0,00 123 Şırnak Ünv. 0,19 123 

Şırnak Ünv. 0,18 124 Hakkari Ünv. 0,00 124 Hakkari Ünv. 0,17 124 

K.maraş İstiklal Ünv. 0,00 125 K.maraş İstiklal Ünv. 0,00 125 K.maraş İstiklal Ünv. 0,00 125 

 

Erkek doktor öğretim üyeleri açısından konu ele alındığında, en yüksek bölgesel uzmanlaşmanın 
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde gerçekleştiği sonucuyla karşılaşılmaktadır. Bu üniversiteyi 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi izlemekte olup, üçüncü sırada İzmir Bakırçay Üniversitesi, dördüncü 
sırada Batman Üniversitesi ve beşinci sıradaysa Kastamonu Üniversitesi yer almaktadır. Dikkat edilecek 
olursa ilk beşteki üniversiteler yeni kurulan üniversitelerdir. En düşük uzmanlaşma düzeyindeki 
üniversite Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olup, bir sıra önde olan Ankara Üniversitesi’dir. Sondan 
üçüncülük Gazi Üniversitesi’nde olup, sondan dördüncü sırayı Bursa Uludağ Üniversitesi ve sondan 
beşinci sırayı da Ege Üniversitesi işgal etmiştir. Doktor öğretim üyeliği kadrolarında doçent ve 
profesörlük kadrolarındaki yüksek uzmanlaşma düzeyine sahip oluşları sebebiyle köklü üniversitelerin 
yer aldığı dikkat çekmektedir. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ise 125 üniversite içerisinde 43. 
sırada yer almıştır (Tablo 3).   

Kadın doktor öğretim üyeleri açısından konu ele alındığında birinci sırada Ankara Müzik ve 
Güzel Sanatlar Üniversitesi yer almakta olup, ikinci en yüksek uzmanlaşma düzeyine sahip üniversite 
ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak tespit edilmiştir. Üçüncü sıradaki üniversite Galatasaray 
Üniversitesi olup dördüncü sırada Eskişehir Teknik Üniversitesi yer alırken beşinci sıradaysa Tarsus 
Üniversitesi bulunmaktadır. En düşük uzmanlaşma düzeyindeki üniversite Gazi Üniversitesi olup, bir 
sıra önde olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstirüsü’dür. Sondan üçüncü sırayı Ankara Üniversitesi işgal 
etmekte olup, sondan dördüncü sırada Tarsus Üniversitesi ve sondan beşinci sıradaysa ODTÜ yer 
almaktadır. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ise 125 üniversite içerisinde bu defa 34. sırada yer 
almaktadır (Tablo 3).   

Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın doktor öğretim üyeleri bütünü açısından konu ele alındığındaysa 
İzmir Bakırçay Üniversitesi birinci sıradayken, İzmir Demokrasi Üniversitesi ikinci sırada, Alanya 
Alaaddin Keykubat Üniversitesi üçüncü sırada, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi dördüncü sırada ve 
Samsun Üniversitesi de beşinci sıradadır. En düşük uzmanlaşma düzeyindeki üniversite 
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olup, bir sıra önde olan Gazi Üniversitesi’dir. Sondan üçüncü sırayı 
Ankara Üniversitesi işgal etmekte olup, sondan dördüncü sırada İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve 
sondan beşinci sıradaysa Ege Üniversitesi yer almaktadır. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ise 125 
üniversite içerisinde bu defa 38. sırada yer almaktadır (Tablo 3).  

Tablo 3.  Devlet Üniversitelerinde Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarında Bölgesel 
Uzmanlaşma - 2018 

Üniversiteler 
Erkek 

Üniversiteler 
Kadın 

Üniversiteler 
Toplam 

LQ Sıra LQ Sıra LQ Sıra 

Alanya AKÜ 1,90 1 İzmir Bakırçay Ünv. 2,94 1 İzmir Bakırçay Ünv. 2,41 1 

Kırşehir Ahi Evran Ü. 1,87 2 İzmir Demokrasi Ünv. 2,88 2 İzmir Demokrasi Ünv. 2,31 2 

İzmir Bakırçay Ünv. 1,73 3 Samsun Ünv. 2,32 3 Alanya AKÜ 1,99 3 

Batman Ünv. 1,67 4 Ankara Müzik ve GSÜ 2,32 4 Kırşehir Ahi Evran Ü. 1,70 4 
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Kastamonu Ünv. 1,63 5 Alanya AKÜ 2,12 5 Samsun Ünv. 1,67 5 

Bandırma 17 Eylül Ü. 1,29 43 Bandırma 17 Eylül Ü. 1,40 34 Bandırma 17 Eylül Ü. 1,33 38 

Ege Ünv. 0,52 121 ODTÜ 0,52 121 Ege Ünv. 0,53 121 

Bursa Uludağ Ünv. 0,47 122 Tarsus Ünv. 0,48 122 İzmir Yüksek Tekn. E. 0,46 122 

Gazi Ünv. 0,45 123 Ankara Ünv. 0,39 123 Ankara Ünv. 0,36 123 

Ankara Ünv. 0,33 124 İzmir  Yüksek Tekn. E. 0,38 124 Gazi Ünv. 0,33 124 

K.maraş İstiklal Ünv. 0,25 125 Gazi Ünv. 0,23 125 K.maraş İstiklal Ünv. 0,33 125 

 

Erkek öğretim görevlileri açısından konu ele alındığında, en yüksek bölgesel uzmanlaşmanın 
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nde gerçekleştiği sonucuyla karşılaşılmaktadır. Bu üniversiteyi 
Malatya Turgut Özal Üniversitesi izlemekte olup, üçüncü sırada Kayseri Üniversitesi, dördüncü sırada 
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve beşinci sıradaysa Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
yer almaktadır. Dikkat edilecek olursa ilk beşteki üniversiteler yeni kurulan veya ayrılan üniversitelerdir. 
En düşük uzmanlaşma düzeyindeki üniversite İzmir Demokrasi Üniversitesi olup, bir sıra önde olan 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi’dir. Sondan üçüncülük İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde olup, sondan 
dördüncü sırayı İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi ve sondan beşinci sırayı da Erzurum Teknik 
Üniversitesi işgal etmiştir. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ise 125 üniversite içerisinde 38. sırada 
yer almıştır (Tablo 4).   

Kadın öğretim görevlileri açısından konu ele alındığında birinci sırada Malatya Turgut Özal 
Üniversitesi yer almakta olup, ikinci en yüksek uzmanlaşma düzeyine sahip üniversite ise 
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak tespit edilmiştir. Üçüncü sıradaki üniversite Sakarya 
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olup dördüncü sırada Kayseri Üniversitesi yer alırken beşinci 
sıradaysa TarsusÜniversitesi bulunmaktadır. En düşük uzmanlaşma düzeyindeki üniversite Ankara 
Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi olup, bir sıra önde olan İzmir Demokrasi Üniversitesi’dir. Sondan 
üçüncü sırayı Sağlık Bilimleri Üniversitesi işgal etmekte olup, sondan dördüncü sırada İstanbul 
Cerrahpaşa Üniversitesi ve sondan beşinci sıradaysa Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi yer 
almaktadır. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ise 125 üniversite içerisinde bu defa 29. sırada yer 
almaktadır (Tablo 4).   

Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın öğretim görevlileri bütünü açısından konu ele alındığındaysa 
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi birinci sıradayken, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ikinci sırada, 
Kayseri Üniversitesi üçüncü sırada, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi dördüncü sırada ve 
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi de beşinci sıradadır. En düşük uzmanlaşma düzeyindeki 
üniversite İzmir Demokrasi Üniversitesi olup, bir sıra önde olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’dir. 
Sondan üçüncü sırayı İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi işgal etmekte olup, sondan dördüncü sırada 
Erzurum Teknik Üniversitesi ve sondan beşinci sıradaysa Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi yer 
almaktadır. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ise 125 üniversite içerisinde bu defa 33. sırada yer 
almaktadır (Tablo 4). 

Tablo 4. Devlet Üniversitelerinde Öğretim Görevlisi Kadrolarında Bölgesel Uzmanlaşma - 
2018 

Üniversiteler 
Erkek 

Üniversiteler 
Kadın 

Üniversiteler 
Toplam 

LQ Sıra LQ Sıra LQ Sıra 

K.maraş İstiklal Ünv. 4,40 1 Malatya T. Özal Ünv. 3,57 1 K.maraş İstiklal Ünv. 4,03 1 

Malatya T. Özal Ünv. 3,58 2 K.maraş İstiklal Ünv. 3,02 2 Malatya T. Özal Ünv. 3,51 2 

Kayseri Ünv. 3,34 3 Sakarya Uyg. Bil. Ü. 2,93 3 Kayseri Ünv. 3,11 3 

Isparta Uyg. Bil. Ünv. 2,71 4 Kayseri Ünv. 2,83 4 Isparta Uyg. Bil. Ü. 2,53 4 

Sakarya Uyg. Bil. Ü. 2,31 5 Tarsus Ünv. 2,66 5 Sakarya Uyg. Bil. Ü. 2,44 5 

Bandırma 17 Eylül Ü. 1,40 38 Bandırma 17 Eylül Ü. 1,45 29 Bandırma 17 Eylül Ü. 1,42 33 

Erzurum Teknik Ünv. 0,37 121 Kütahya Sağ. Bil. Ü. 0,40 121 Kütahya Sağ. Bil. Ü. 0,44 121 

İstanbul Ünv.-C. 0,32 122 İstanbul Ünv.-C. 0,25 122 Erzurum Teknik Ünv. 0,43 122 

İstanbul Medeniyet Ü. 0,24 123 Sağlık Bilimleri Ünv. 0,22 123 İstanbul Ünv.-C. 0,29 123 

Sağlık Bilimleri Ünv. 0,10 124 İzmir Demokrasi Ü. 0,16 124 Sağlık Bilimleri Ünv. 0,14 124 

İzmir Demokrasi Ünv. 0,00 125 Ankara Müzik&GSÜ 0,00 125 İzmir Demokrasi Ü. 0,10 125 
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Erkek araştırma görevlileri açısından konu ele alındığında, en yüksek bölgesel uzmanlaşmanın 
Türk-Alman Üniversitesi’nde gerçekleştiği sonucuyla karşılaşılmaktadır. Bu üniversiteyi Kütahya 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi izlemekte olup, üçüncü sırada Erzurum Teknik Üniversitesi, dördüncü 
sırada Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve beşinci sıradaysa Adana Alparslan Türkeş Bilim 
ve Teknoloji Üniversitesi yer almaktadır. Dikkat edilecek olursa ilk beşteki üniversiteler daha çok sağlık 
bilimleri ve bilim-teknoloji üniversiteleridir. En düşük uzmanlaşma düzeyindeki üniversite İzmir 
Bakırçay Üniversitesi olup, bir sıra önde olan Kayseri Üniversitesi’dir. Sondan üçüncülük Malatya 
Turgut Özal Üniversitesi’nde olup, sondan dördüncü sırayı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve 
sondan beşinci sırayı da Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi işgal etmiştir. Bandırma On Yedi Eylül 
Üniversitesi ise 125 üniversite içerisinde 100. sırada yer almıştır (Tablo 5).   

Kadın araştırma görevlileri açısından konu ele alındığında birinci sırada Erzurum Teknik 
Üniversitesi yer almakta olup, ikinci en yüksek uzmanlaşma düzeyine sahip üniversite ise Karadeniz 
Teknik Üniversitesi olarak tespit edilmiştir. Üçüncü sıradaki üniversite Dicle Üniversitesi olup 
dördüncü sırada Necmettin Erbakan Üniversitesi yer alırken beşinci sıradaysa Adıyaman Üniversitesi 
bulunmaktadır. En düşük uzmanlaşma düzeyindeki üniversite İzmir Bakırçay Üniversitesi olup, bir sıra 
önde olan Ankara Müzik ve Güzal Sanatlar Üniversitesi’dir. Sondan üçüncü sırayı Kayseri Üniversitesi 
işgal etmekte olup, sondan dördüncü sırada Kayseri Üniversitesi ve sondan beşinci sıradaysa Samsun 
Üniversitesi yer almaktadır. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ise 125 üniversite içerisinde bu defa 
100. sırada yer almaktadır (Tablo 5).   

Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın araştırma görevlileri bütünü açısından konu ele alındığındaysa 
Erzurum Teknik Üniversitesi birinci sıradayken, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ikinci 
sırada, Dicle Üniversitesi üçüncü sırada, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi dördüncü sırada ve 
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi de beşinci sıradadır. En düşük uzmanlaşma 
düzeyindeki üniversite İzmir Demokrasi Üniversitesi olup, bir sıra önde olan Kayseri Üniversitesi’dir. 
Sondan üçüncü sırayı Malatya Turgut Özal Üniversitesi işgal etmekte olup, sondan dördüncü sırada 
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve sondan beşinci sıradaysa Isparta Uygulamalı Bilimler 
Üniversitesi yer almaktadır. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ise 125 üniversite içerisinde bu defa 
99. sırada yer almaktadır (Tablo 5).  

Tablo 5. Devlet Üniversitelerinde Araştırma Görevlisi Kadrolarında Bölgesel Uzmanlaşma 
- 2018 

Üniversiteler 
Erkek 

Üniversiteler 
Kadın 

Üniversiteler 
Toplam 

LQ Sıra LQ Sıra LQ Sıra 

Türk-Alman Ünv. 1,93 1 Erzurum Teknik Ünv. 1,68 1 Erzurum Teknik Ünv. 1,65 1 

Kütahya Sağ. Bil. Ü. 1,68 2 Karadeniz Teknik Ü. 1,52 2 Afyon.hisar Sağ.B.Ü. 1,45 2 

Erzurum Teknik Ünv. 1,66 3 Dicle Ünv. 1,50 3 Dicle Ünv. 1,43 3 

Afyon.hisar Sağ.BÜ 1,60 4 Necmettin Erb. Ü. 1,42 4 Kütahya Sağlık BÜ 1,43 4 

Adana A. Türkeş BTÜ 1,52 5 Adıyaman Ünv. 1,41 5 Adana A. Türkeş BTÜ 1,40 5 

Bandırma 17 Eylül Ü. 0,77 100 Bandırma 17 Eylül Ü. 0,70 100 Bandırma 17 Eylül Ü. 0,73 99 

K.maraş İstiklal Ünv. 0,30 121 Samsun Ünv. 0,25 121 Isparta Uyg. Bil. Ü. 0,32 121 

Isparta Uyg. Bil. Ünv. 0,29 122 Kayseri Ünv. 0,09 122 K.maraş İstiklal Ünv. 0,31 122 

Malatya T. Özal Ünv. 0,08 123 Malatya T. Özal Ünv. 0,08 123 Malatya T. Özal Ünv. 0,08 123 

Kayseri Ünv. 0,04 124 Ankara Müzik & GSÜ 0,00 124 Kayseri Ünv. 0,06 124 

İzmir Bakırçay Ünv. 0,00 125 İzmir Bakırçay Ünv. 0,00 125 İzmir Bakırçay Ünv. 0,00 125 
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5. Sonuç 

Türkiye’de devlet üniversitelerinin sayısında son yıllarda hızlı bir artış yaşanmıştır. Bu kapsamda 
2018 yılına gelindiğinde 125 devlet üniversitesinde görev yapan akademisyen sayısı 141.462 kişiye 
ulaşmıştır. Bu sayının 80.064’ü erkek olup, kadınların sayısı da 61.398 olarak gerçekleşmiştir. 
Unvanlara göre dağılımlar incelendiğinde toplam profesör sayısının 22.250’ye ulaştığı, doçent sayısının 
13.458 kişi olduğu, doktor öğretim üyesi kadrosunda görev yapan öğretim üyesi sayısının ise 31.740 
kişiye ulaştığı görülmektedir. Öğretim elemanlarının sayısal dağılımı ise 29.131 öğretim görevlisine 
karşılık 44.883 araştırma görevlisi şeklindedir. Üniversitelerin akademik personel varlığı, aynı zamanda 
diğer üniversiteler karşısındaki rekabet gücünü de göstermektedir. Yapılan çalışmada, akademik 
unvanlara göre devlet üniversitelerinde yaşanan uzmanlaşma düzeylerinde de ciddi bir değişkenliğin 
mevcut olduğu dikkat çekmektedir. 

Genelde üç metropolde yer alan köklü devlet üniversitelerinin akademisyen varlıkları içerisinde 
profesör kadrosundaki öğretim üyelerine göre yüksek düzeyde uzmanlaşma sağladıkları sonucuyla 
karşılaşılmaktadır. Doçentlik unvanına sahip akademisyen varlıkları açısındansa genelde üç 
metropoldeki köklü üniversitelerden kopan veya kapatılan Vakıf üniversitelerinin fiziki yapıları 
içerisinde yeni kurulan devlet üniversitelerinin uzmanlaşma sağladıkları dikkat çekmektedir. Diğer bir 
deyişle üç metropol içerisinde bir uzmanlaşma olmakla beraber, metropollerde yeni kurulan 
üniversitelerde doçent varlığına dayalı bir uzmanlaşma ile karşılaşılmaktadır. Birkaç doğu bölgelerinden 
gelen istisnalar dışında benzer durum doktor öğretim üyesi kadro varlıklarına göre de mevcuttur. Buna 
karşılık öğretim görevlisi varlığına göre uzmanlaşma, daha çok metropoller dışındaki küçük ve orta 
büyüklükteki kentlerde yeni kurulan üniversitelerde geçerlidir. Yani ilk kuruluşlarında öğretim üyesi 
varlıklarını yeterli düzeyde oluşturamayan bu üniversitelerde akademik faaliyetlerin, ağırlıklı olarak 
öğretim görevlileri kanalıyla gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür.  
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Ekler: Uygulamada Kullanılan Veriler 

 

Ek Tablo 1. Devlet Üniversitelerinde Akademik Unvanlara Göre Erkek Akademisyen 
Sayısı - 2018 

 Devlet Üniversiteleri Profesör Doçent Dr.Öğr.Üyesi Öğr.Gör. Arş.Gör. Toplam 
Abdullah Gül Ünv. 96 60 65 83 8 312 
Adana Alparslan Türkeş Bilim & Tek. Ünv. 113 111 6 116 5 351 
Adıyaman Ünv. 105 84 12 76 38 315 
Afyon Kocatepe Ünv. 59 51 64 22 109 305 
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ünv. 94 97 62 99 4 356 
Ağrı İbrahim Çeçen Ünv. 119 88 44 16 70 337 
Akdeniz Ünv. 28 39 103 53 84 307 
Aksaray Ünv. 75 15 11 55 108 264 
Alanya Alaaddin Keykubat Ünv. 112 81 1 29 117 340 
Amasya Ünv. 100 101 21 19 101 342 
Anadolu Ünv. 46 8 105 10 115 284 
Ankara Hacı Bayram Veli Ünv. 7 16 104 96 75 298 
Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Ünv. 27 4 80 51 119 281 
Ankara Sosyal Bilimler Ünv. 33 21 49 87 98 288 
Ankara Ünv. 1 83 124 84 58 350 
Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv. 11 13 84 115 78 301 
Ardahan Ünv. 101 115 55 23 52 346 
Artvin Çoruh Ünv. 116 109 39 13 74 351 
Atatürk Ünv. 8 42 85 112 71 318 
Aydın Adnan Menderes Ünv. 36 52 87 77 53 305 
Balıkesir Ünv. 45 38 69 58 92 302 
Bandırma Onyedi Eylül Ünv. 64 72 43 38 100 317 
Bartın Ünv. 104 91 29 47 44 315 
Batman Ünv. 103 112 4 50 77 346 
Bayburt Ünv. 122 113 7 21 86 349 
Bilecik Şeyh Edebali Ünv. 97 77 37 9 110 330 
Bingöl Ünv. 87 114 28 44 50 323 
Bitlis Eren Ünv. 117 120 72 7 88 404 
Boğaziçi Ünv. 21 9 108 113 20 271 
Bolu Abant İzzet Baysal Ünv. 60 31 54 70 73 288 
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ünv. 69 78 33 11 118 309 
Bursa Teknik Ünv. 85 63 34 102 9 293 
Bursa Uludağ Ünv. 9 30 122 79 42 282 
Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. 54 27 35 62 103 281 
Çankırı Karatekin Ünv. 89 66 17 39 97 308 
Çukurova Ünv. 10 74 117 86 32 319 
Dicle Ünv. 57 69 101 90 6 323 
Dokuz Eylül Ünv. 18 49 109 78 51 305 
Düzce Ünv. 71 45 36 57 81 290 
Ege Ünv. 4 37 121 80 72 314 
Erciyes Ünv. 23 22 102 105 26 278 
Erzincan Binali Yıldırım Ünv. 88 68 23 61 60 300 
Erzurum Teknik Ünv. 98 108 19 121 3 349 
Eskişehir Osmangazi Ünv. 24 33 97 111 19 284 
Eskişehir Teknik Ünv. 44 7 79 85 76 291 
Fırat Ünv. 20 70 92 103 28 313 
Galatasaray Ünv. 12 14 83 109 87 305 
Gazi Ünv. 3 24 123 91 66 307 
Gaziantep Ünv. 58 79 94 74 10 315 
Gebze Teknik Ünv. 22 25 116 108 11 282 
Giresun Ünv. 90 53 13 18 114 288 
Gümüşhane Ünv. 118 67 40 32 55 312 
Hacettepe Ünv. 15 50 120 93 13 291 
Hakkari Ünv. 124 123 98 12 7 364 
Harran Ünv. 68 65 45 63 64 305 
Hatay Mustafa Kemal Ünv. 62 96 70 82 12 322 
Hitit Ünv. 79 62 52 25 96 314 
Iğdır Ünv. 95 107 10 35 90 337 
Isparta Uygulamalı Bilimler Ünv. 43 103 118 4 122 390 
İnönü Ünv. 30 20 93 106 27 276 
İskenderun Teknik Ünv. 86 86 59 30 68 329 
İstanbul Medeniyet Ünv. 14 17 51 123 67 272 
İstanbul Teknik Ünv. 17 19 110 95 40 281 
İstanbul Ünv. 5 34 106 117 41 303 
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Ek Tablo 1 devam. Devlet Üniversitelerinde Akademik Unvanlara Göre Erkek 
Akademisyen Sayısı - 2018 

Devlet Üniversiteleri Profesör Doçent Dr.Öğr.Üyesi Öğr.Gör. Arş.Gör. Toplam 
İstanbul Ünv.-Cerrahpaşa 2 56 112 122 21 313 
İzmir Bakırçay Ünv. 38 2 3 72 125 240 
İzmir Demokrasi Ünv. 31 3 9 125 91 259 
İzmir Katip Çelebi Ünv. 52 12 46 120 34 264 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 34 5 119 97 16 271 
Kafkas Ünv. 77 94 25 56 63 315 
Kahramanmaraş İstiklal Ünv. 125 125 125 1 121 497 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. 48 110 57 46 83 344 
Karabük Ünv. 73 47 15 60 94 289 
Karadeniz Teknik Ünv. 16 99 107 101 14 337 
Karamanoğlu Mehmetbey Ünv. 111 61 41 75 15 303 
Kastamonu Ünv. 83 87 5 40 106 321 
Kayseri Ünv. 91 119 90 3 124 427 
Kırıkkale Ünv. 49 46 48 92 46 281 
Kırklareli Ünv. 120 121 42 14 43 340 
Kırşehir Ahi Evran Ünv. 92 106 2 31 116 347 
Kilis 7 Aralık Ünv. 107 100 31 52 29 319 
Kocaeli Ünv. 51 32 74 69 62 288 
Konya Teknik Ünv. 29 35 61 98 69 292 
Kütahya Dumlupınar Ünv. 70 55 60 17 105 307 
Kütahya Sağlık Bilimleri Ünv. 78 75 76 118 2 349 
Malatya Turgut Özal Ünv. 93 116 114 2 123 448 
Manisa Celâl Bayar Ünv. 47 59 96 66 30 298 
Mardin Artuklu Ünv. 115 76 27 36 65 319 
Marmara Ünv. 19 23 88 119 37 286 
Mersin Ünv. 40 80 99 54 47 320 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünv. 42 10 16 110 93 271 
Muğla Sıtkı Koçman Ünv. 55 26 78 42 95 296 
Munzur Ünv. 123 105 20 26 54 328 
Muş Alparslan Ünv. 121 118 30 24 39 332 
Necmettin Erbakan Ünv. 39 36 66 114 25 280 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ünv. 110 85 22 20 99 336 
Niğde Ömer Halisdemir Ünv. 65 28 32 48 102 275 
Ondokuz Mayıs Ünv. 26 11 115 89 31 272 
Ordu Ünv. 82 95 26 59 56 318 
Orta Doğu Teknik Ünv. 13 29 113 94 33 282 
Osmaniye Korkut Ata Ünv. 99 104 71 27 35 336 
Pamukkale Ünv. 41 48 91 73 48 301 
Recep Tayyip Erdoğan Ünv. 84 43 68 71 17 283 
Sağlık Bilimleri Ünv. 6 1 89 124 112 332 
Sakarya Uygulamalı Bilimler Ünv. 80 90 67 5 120 362 
Sakarya Ünv. 35 18 63 104 59 279 
Samsun Ünv. 76 40 14 33 111 274 
Selçuk Ünv. 25 64 111 45 80 325 
Siirt Ünv. 114 102 18 41 49 324 
Sinop Ünv. 102 117 38 8 104 369 
Sivas Cumhuriyet Ünv. 50 58 82 67 45 302 
Süleyman Demirel Ünv. 32 73 73 107 23 308 
Şırnak Ünv. 109 124 56 15 36 340 
Tarsus Ünv. 63 93 95 6 113 370 
Tekirdağ Namık Kemal Ünv. 56 41 50 65 85 297 
Tokat Gaziosmanpaşa Ünv. 74 57 75 43 57 306 
Trabzon Ünv. 61 71 77 28 89 326 
Trakya Ünv. 53 98 81 64 22 318 
Türk-Alman Ünv. 108 122 100 81 1 412 
Uşak Ünv. 66 54 8 49 107 284 
Van Yüzüncü Yıl Ünv. 67 44 47 88 24 270 
Yalova Ünv. 72 92 53 37 79 333 
Yıldız Teknik Ünv. 37 6 86 100 61 290 
Yozgat Bozok Ünv. 106 89 24 34 82 335 
Zonguldak Bülent Ecevit Ünv. 81 82 58 68 18 307 
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Ek Tablo 2. Devlet Üniversitelerinde Akademik Unvanlara Göre Kadın Akademisyen 
Sayısı - 2018 

Devlet Üniversiteleri Profesör Doçent Dr.Öğr.Üyesi Öğr.Gör. Arş.Gör. Toplam 
Abdullah Gül Ünv. 109 117 86 18 8 109 
Adana Alparslan Türkeş Bilim & Tek. Ünv. 104 58 60 93 5 104 
Adıyaman Ünv. 110 112 80 77 38 110 
Afyon Kocatepe Ünv. 74 90 55 22 109 74 
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ünv. 77 62 77 86 4 77 
Ağrı İbrahim Çeçen Ünv. 122 73 23 46 70 122 
Akdeniz Ünv. 23 34 95 54 84 23 
Aksaray Ünv. 75 42 11 72 108 75 
Alanya Alaaddin Keykubat Ünv. 102 96 5 26 117 102 
Amasya Ünv. 71 86 29 35 101 71 
Anadolu Ünv. 20 15 92 8 115 20 
Ankara Hacı Bayram Veli Ünv. 10 9 111 105 75 10 
Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Ünv. 114 1 4 125 119 114 
Ankara Sosyal Bilimler Ünv. 62 102 54 11 98 62 
Ankara Ünv. 1 56 123 81 58 1 
Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv. 34 8 82 75 78 34 
Ardahan Ünv. 112 85 25 43 52 112 
Artvin Çoruh Ünv. 121 98 47 34 74 121 
Atatürk Ünv. 32 32 46 119 71 32 
Aydın Adnan Menderes Ünv. 26 30 89 74 53 26 
Balıkesir Ünv. 24 12 71 63 92 24 
Bandırma Onyedi Eylül Ünv. 68 50 34 29 100 68 
Bartın Ünv. 78 70 17 62 44 78 
Batman Ünv. 97 109 50 15 77 97 
Bayburt Ünv. 123 114 36 30 86 123 
Bilecik Şeyh Edebali Ünv. 73 88 13 32 110 73 
Bingöl Ünv. 116 122 72 10 50 116 
Bitlis Eren Ünv. 101 115 26 50 88 101 
Boğaziçi Ünv. 14 17 108 28 20 14 
Bolu Abant İzzet Baysal Ünv. 53 49 49 90 73 53 
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ünv. 50 40 33 38 118 50 
Bursa Teknik Ünv. 105 81 58 42 9 105 
Bursa Uludağ Ünv. 15 13 116 79 42 15 
Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. 55 33 24 48 103 55 
Çankırı Karatekin Ünv. 113 52 27 83 97 113 
Çukurova Ünv. 13 36 114 78 32 13 
Dicle Ünv. 40 84 102 112 6 40 
Dokuz Eylül Ünv. 9 24 104 66 51 9 
Düzce Ünv. 80 76 57 73 81 80 
Ege Ünv. 2 10 120 94 72 2 
Erciyes Ünv. 30 35 109 104 26 30 
Erzincan Binali Yıldırım Ünv. 98 101 12 87 60 98 
Erzurum Teknik Ünv. 111 92 94 116 3 111 
Eskişehir Osmangazi Ünv. 19 43 98 111 19 19 
Eskişehir Teknik Ünv. 21 4 42 99 76 21 
Fırat Ünv. 25 72 87 109 28 25 
Galatasaray Ünv. 28 3 110 37 87 28 
Gazi Ünv. 4 22 125 80 66 4 
Gaziantep Ünv. 58 69 81 51 10 58 
Gebze Teknik Ünv. 46 64 100 89 11 46 
Giresun Ünv. 61 107 10 17 114 61 
Gümüşhane Ünv. 93 99 32 39 55 93 
Hacettepe Ünv. 7 28 113 101 13 7 
Hakkari Ünv. 124 124 85 9 7 124 
Harran Ünv. 86 97 41 61 64 86 
Hatay Mustafa Kemal Ünv. 42 83 51 102 12 42 
Hitit Ünv. 69 91 43 52 96 69 
Iğdır Ünv. 118 121 8 24 90 118 
Isparta Uygulamalı Bilimler Ünv. 36 16 115 6 122 36 
İnönü Ünv. 39 38 91 113 27 39 
İskenderun Teknik Ünv. 47 100 44 23 68 47 
İstanbul Medeniyet Ünv. 54 23 73 110 67 54 
İstanbul Teknik Ünv. 8 19 119 60 40 8 
İstanbul Ünv. 5 11 105 107 41 5 
İstanbul Ünv.-Cerrahpaşa 6 27 99 122 21 6 
İzmir Bakırçay Ünv. 18 60 1 100 125 18 
İzmir Demokrasi Ünv. 37 6 2 124 91 37 
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Ek Tablo 2 devam. Devlet Üniversitelerinde Akademik Unvanlara Göre Kadın 
Akademisyen Sayısı - 2018 

Devlet Üniversiteleri Profesör Doçent Dr.Öğr.Üyesi Öğr.Gör. Arş.Gör. Toplam 
İzmir Katip Çelebi Ünv. 56 18 93 103 34 56 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 31 67 124 31 16 31 
Kafkas Ünv. 72 75 14 69 63 72 
Kahramanmaraş İstiklal Ünv. 125 125 107 2 121 125 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. 59 94 79 68 83 59 
Karabük Ünv. 64 71 53 36 94 64 
Karadeniz Teknik Ünv. 43 59 103 117 14 43 
Karamanoğlu Mehmetbey Ünv. 107 63 56 64 15 107 
Kastamonu Ünv. 103 89 21 14 106 103 
Kayseri Ünv. 99 46 68 4 124 99 
Kırıkkale Ünv. 29 51 75 114 46 29 
Kırklareli Ünv. 96 116 63 20 43 96 
Kırşehir Ahi Evran Ünv. 76 54 35 49 116 76 
Kilis 7 Aralık Ünv. 119 110 37 45 29 119 
Kocaeli Ünv. 38 37 90 56 62 38 
Konya Teknik Ünv. 45 31 22 118 69 45 
Kütahya Dumlupınar Ünv. 82 48 45 13 105 82 
Kütahya Sağlık Bilimleri Ünv. 95 104 6 121 2 95 
Malatya Turgut Özal Ünv. 117 105 112 1 123 117 
Manisa Celâl Bayar Ünv. 35 47 84 95 30 35 
Mardin Artuklu Ünv. 88 118 28 27 65 88 
Marmara Ünv. 11 20 101 108 37 11 
Mersin Ünv. 22 45 97 41 47 22 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünv. 12 14 31 91 93 12 
Muğla Sıtkı Koçman Ünv. 60 29 64 19 95 60 
Munzur Ünv. 92 108 19 85 54 92 
Muş Alparslan Ünv. 94 120 52 88 39 94 
Necmettin Erbakan Ünv. 48 77 59 120 25 48 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ünv. 89 82 39 47 99 89 
Niğde Ömer Halisdemir Ünv. 66 61 15 53 102 66 
Ondokuz Mayıs Ünv. 27 26 118 98 31 27 
Ordu Ünv. 87 57 66 84 56 87 
Orta Doğu Teknik Ünv. 16 41 121 12 33 16 
Osmaniye Korkut Ata Ünv. 91 95 40 76 35 91 
Pamukkale Ünv. 33 21 96 70 48 33 
Recep Tayyip Erdoğan Ünv. 108 87 30 96 17 108 
Sağlık Bilimleri Ünv. 3 2 69 123 112 3 
Sakarya Uygulamalı Bilimler Ünv. 115 111 74 3 120 115 
Sakarya Ünv. 65 39 48 97 59 65 
Samsun Ünv. 70 123 3 16 111 70 
Selçuk Ünv. 41 53 106 55 80 41 
Siirt Ünv. 100 113 38 67 49 100 
Sinop Ünv. 106 44 9 33 104 106 
Sivas Cumhuriyet Ünv. 49 66 61 82 45 49 
Süleyman Demirel Ünv. 52 25 78 115 23 52 
Şırnak Ünv. 120 119 67 25 36 120 
Tarsus Ünv. 79 5 122 5 113 79 
Tekirdağ Namık Kemal Ünv. 51 74 62 40 85 51 
Tokat Gaziosmanpaşa Ünv. 90 68 70 65 57 90 
Trabzon Ünv. 67 65 20 92 89 67 
Trakya Ünv. 44 80 65 71 22 44 
Türk-Alman Ünv. 84 106 117 7 1 84 
Uşak Ünv. 81 79 7 44 107 81 
Van Yüzüncü Yıl Ünv. 63 55 16 106 24 63 
Yalova Ünv. 83 78 83 21 79 83 
Yıldız Teknik Ünv. 17 7 88 57 61 17 
Yozgat Bozok Ünv. 85 103 18 59 82 85 
Zonguldak Bülent Ecevit Ünv. 57 93 76 58 18 57 
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Ek Tablo 3. Devlet Üniversitelerinde Akademik Unvanlara Göre Toplam Akademisyen 
Sayısı - 2018 

Devlet Üniversiteleri Profesör Doçent Dr.Öğr.Üyesi Öğr.Gör. Arş.Gör. Toplam 
Abdullah Gül Ünv. 103 97 78 60 10 103 
Adana Alparslan Türkeş Bilim & Tek. Ünv. 116 100 24 106 5 116 
Adıyaman Ünv. 105 98 32 81 25 105 
Afyon Kocatepe Ünv. 57 60 64 18 103 57 
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ünv. 94 86 77 94 2 94 
Ağrı İbrahim Çeçen Ünv. 122 80 37 22 75 122 
Akdeniz Ünv. 28 33 99 55 81 28 
Aksaray Ünv. 74 21 8 66 104 74 
Alanya Alaaddin Keykubat Ünv. 114 90 3 24 117 114 
Amasya Ünv. 91 101 25 21 93 91 
Anadolu Ünv. 40 9 98 8 114 40 
Ankara Hacı Bayram Veli Ünv. 7 8 110 105 51 7 
Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Ünv. 15 2 63 78 120 15 
Ankara Sosyal Bilimler Ünv. 45 53 52 43 100 45 
Ankara Ünv. 1 74 123 90 52 1 
Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv. 18 7 85 98 82 18 
Ardahan Ünv. 104 113 42 25 62 104 
Artvin Çoruh Ünv. 120 111 41 16 70 120 
Atatürk Ünv. 12 34 76 118 50 12 
Aydın Adnan Menderes Ünv. 34 45 88 80 57 34 
Balıkesir Ünv. 38 22 74 61 92 38 
Bandırma Onyedi Eylül Ünv. 67 62 38 33 99 67 
Bartın Ünv. 96 82 21 56 67 96 
Batman Ünv. 97 114 11 39 89 97 
Bayburt Ünv. 123 116 14 19 85 123 
Bilecik Şeyh Edebali Ünv. 89 81 17 11 110 89 
Bingöl Ünv. 83 118 39 34 59 83 
Bitlis Eren Ünv. 115 120 57 7 84 115 
Boğaziçi Ünv. 19 10 108 65 78 19 
Bolu Abant İzzet Baysal Ünv. 61 38 51 83 55 61 
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ünv. 64 59 33 17 111 64 
Bursa Teknik Ünv. 90 73 43 84 24 90 
Bursa Uludağ Ünv. 13 20 120 82 39 13 
Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. 55 31 29 59 101 55 
Çankırı Karatekin Ünv. 100 56 22 58 71 100 
Çukurova Ünv. 8 51 116 89 37 8 
Dicle Ünv. 50 70 101 103 3 50 
Dokuz Eylül Ünv. 11 36 107 73 72 11 
Düzce Ünv. 78 54 45 68 54 78 
Ege Ünv. 2 16 121 92 73 2 
Erciyes Ünv. 22 28 102 108 14 22 
Erzincan Binali Yıldırım Ünv. 87 78 12 77 63 87 
Erzurum Teknik Ünv. 102 108 47 122 1 102 
Eskişehir Osmangazi Ünv. 20 39 96 111 17 20 
Eskişehir Teknik Ünv. 33 4 70 96 95 33 
Fırat Ünv. 16 67 90 109 28 16 
Galatasaray Ünv. 25 5 100 72 97 25 
Gazi Ünv. 4 27 124 91 42 4 
Gaziantep Ünv. 60 76 89 70 26 60 
Gebze Teknik Ünv. 32 43 109 101 8 32 
Giresun Ünv. 82 87 9 13 113 82 
Gümüşhane Ünv. 117 77 36 35 64 117 
Hacettepe Ünv. 10 44 117 100 23 10 
Hakkari Ünv. 124 124 94 9 9 124 
Harran Ünv. 65 71 40 69 65 65 
Hatay Mustafa Kemal Ünv. 54 94 65 95 19 54 
Hitit Ünv. 79 75 48 36 86 79 
Iğdır Ünv. 99 115 7 31 94 99 
Isparta Uygulamalı Bilimler Ünv. 37 66 118 4 121 37 
İnönü Ünv. 29 26 92 112 21 29 
İskenderun Teknik Ünv. 70 92 55 27 88 70 
İstanbul Medeniyet Ünv. 30 17 66 120 31 30 
İstanbul Teknik Ünv. 9 18 114 86 58 9 
İstanbul Ünv. 6 19 105 115 53 6 
İstanbul Ünv.-Cerrahpaşa 3 41 103 123 20 3 
İzmir Bakırçay Ünv. 36 13 1 93 125 36 
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Ek Tablo 3 devam. Devlet Üniversitelerinde Akademik Unvanlara Göre Toplam 
Akademisyen Sayısı - 2018 

Devlet Üniversiteleri Profesör Doçent Dr.Öğr.Üyesi Öğr.Gör. Arş.Gör. Toplam 
İzmir Demokrasi Ünv. 47 3 2 125 115 47 
İzmir Katip Çelebi Ünv. 59 12 72 116 15 59 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 39 24 122 62 11 39 
Kafkas Ünv. 77 88 15 67 83 77 
Kahramanmaraş İstiklal Ünv. 125 125 125 1 122 125 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. 49 110 67 57 60 49 
Karabük Ünv. 66 49 27 54 91 66 
Karadeniz Teknik Ünv. 21 85 104 113 6 21 
Karamanoğlu Mehmetbey Ünv. 113 61 46 76 22 113 
Kastamonu Ünv. 85 89 10 23 109 85 
Kayseri Ünv. 95 109 84 3 124 95 
Kırıkkale Ünv. 46 46 62 107 30 46 
Kırklareli Ünv. 119 122 49 14 46 119 
Kırşehir Ahi Evran Ünv. 86 95 4 37 106 86 
Kilis 7 Aralık Ünv. 108 107 34 52 38 108 
Kocaeli Ünv. 51 35 83 63 61 51 
Konya Teknik Ünv. 24 30 50 110 66 24 
Kütahya Dumlupınar Ünv. 72 50 59 12 105 72 
Kütahya Sağlık Bilimleri Ünv. 93 105 16 121 4 93 
Malatya Turgut Özal Ünv. 92 117 113 2 123 92 
Manisa Celâl Bayar Ünv. 48 52 91 85 27 48 
Mardin Artuklu Ünv. 111 91 26 32 79 111 
Marmara Ünv. 14 23 95 117 33 14 
Mersin Ünv. 35 64 97 47 68 35 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünv. 27 11 28 99 102 27 
Muğla Sıtkı Koçman Ünv. 58 29 80 30 96 58 
Munzur Ünv. 121 112 18 44 44 121 
Muş Alparslan Ünv. 118 119 35 38 35 118 
Necmettin Erbakan Ünv. 41 48 69 119 12 41 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ünv. 110 83 31 28 87 110 
Niğde Ömer Halisdemir Ünv. 68 40 20 51 98 68 
Ondokuz Mayıs Ünv. 23 15 115 97 16 23 
Ordu Ünv. 84 79 44 75 32 84 
Orta Doğu Teknik Ünv. 17 37 119 41 69 17 
Osmaniye Korkut Ata Ünv. 98 104 61 42 34 98 
Pamukkale Ünv. 42 32 93 74 49 42 
Recep Tayyip Erdoğan Ünv. 88 58 54 88 18 88 
Sağlık Bilimleri Ünv. 5 1 86 124 112 5 
Sakarya Uygulamalı Bilimler Ünv. 81 99 73 5 119 81 
Sakarya Ünv. 44 25 60 104 48 44 
Samsun Ünv. 69 63 5 26 116 69 
Selçuk Ünv. 26 55 111 46 56 26 
Siirt Ünv. 112 106 23 45 47 112 
Sinop Ünv. 109 102 13 10 107 109 
Sivas Cumhuriyet Ünv. 52 68 79 79 40 52 
Süleyman Demirel Ünv. 43 47 82 114 13 43 
Şırnak Ünv. 107 123 56 15 45 107 
Tarsus Ünv. 71 14 112 6 118 71 
Tekirdağ Namık Kemal Ünv. 56 57 58 53 80 56 
Tokat Gaziosmanpaşa Ünv. 80 65 75 49 43 80 
Trabzon Ünv. 62 72 53 50 74 62 
Trakya Ünv. 53 96 81 71 36 53 
Türk-Alman Ünv. 106 121 106 20 7 106 
Uşak Ünv. 73 69 6 48 108 73 
Van Yüzüncü Yıl Ünv. 63 42 30 102 41 63 
Yalova Ünv. 75 84 68 29 77 75 
Yıldız Teknik Ünv. 31 6 87 87 90 31 
Yozgat Bozok Ünv. 101 103 19 40 76 101 
Zonguldak Bülent Ecevit Ünv. 76 93 71 64 29 76 
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Meslek Yüksekokullarında Uygulamalı Mesleki Eğitim Konseptinin Analizi 

 

Muhammet ARUCU1, Taner KALAYCI2 

Özet 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, üniversite-sanayi-sektör iş birliği kapsamında meslek 
yüksekokullarındaki öğrencilerin istihdamına yönelik olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla 
3+1(uygulamalı eğitim) modelini 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulamaya başlamıştır. 6 meslek 
yüksekokulunda 9 farklı programın ders içeriklerinde yapılan müfredat düzenlemesi ile eğitim öğretimin 
3 dönemi yüksekokulda teorik olarak, 1 dönemi ilgili firma, kurum ve kuruluşlarda uygulamalı olarak 
alınmasını sağlayan istihdam odaklı modele geçilmiştir. Bu çalışmadaki amaç Türkiye’deki 
üniversitelerde uygulamalı eğitim ile mesleki uygulama modeli yapan meslek yüksekokullarının ilgili 
koordinatörlerinin görüş ve önerileri dikkate alınarak model uygulamasının sonucunda uygulamaya 
giden öğrencilerin modelin işleyişi ve uygulama sonrasında beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığını 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra küreselleşen dünyada mesleki eğitim sistemlerinin hem 
Türkiye'de hem de uluslararası alanda uygulaması, gelişimi ve sorunları literatür taraması ile 
incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde mesleki eğitimde yapılan uygulamaların hem 
öğrenme sürecinde hem de mezunların istihdam oranlarında artış olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mesleki eğitim, üniversite-sanayi-sektör, uygulamalı eğitim 

JEL Kodları: I21, J23, L00 

 

Analysıs of Applied Vocational Training Concept in Vocational Schools 

Abstract 

Bandırma Onyedi Eylül University has started to implement the 3 + 1 (applied training) model in 
2019-2020 academic year in order to ensure that the students in vocational schools will be trained for 
employment within the scope of university-industry-sector cooperation. With the curriculum 
arrangement made in the course contents of 9 different programs in 6 vocational schools, an 
employment-oriented model was introduced, which enables 3 semesters of education to be taken at 
school and 1 semester to be applied in relevant companies, institutions and organizations. With this 
objective practical training in universities in Turkey to study whether the professional practice model 
that vocational colleges about coordinating their views and suggestions, taking into account the model 
applications functioning model of the student from the application of the results and expectations after 
the application are met and tried to determine whether there is a difference between expectations. In 
addition to this globalized world and the vocational training system in Turkey in the international arena 
as well as application development and problems were investigated through literature. When the results 
of the study were examined, it was shown that the applications made in vocational education increased 
both the learning process and the employment rates of the graduates. 

Keywords: Vocational education, university-industry-sector, applied training 

JEL Codes: I23, L60, O32 

1. Giriş 

Meslek yüksekokullarında uygulamalı mesleki eğitim konsepti (3+1 işyeri uygulaması mesleki 
eğitim modeli); meslek yüksekokullarında 4 dönem üzerinden verilen eğitim öğretimin 3 dönemi örgün 
öğretim şeklinde, 1 dönemi ise işletmelerde/kurumlarda tam zamanlı uygulamalı eğitim olarak 
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düzenlenmesidir. Bu model ile öğrencilerin yaz dönemlerinde yapılan endüstri stajlarının statüsü 
genişletilerek uygulama deneyimleri artırılmış olmaktadır. Bu modelinin ana hedefi; iş dünyasının 
ihtiyaç duyduğu nitelikteki elemanı ve personeli günün teknolojileri ve bilgilerine sahip olarak iş 
dünyası ile birlikte yetiştirmektir. Modelin amacı ise, öğrencilerin öğretim yoluyla kazandıkları bilgi ve 
becerilerini ilgili kurum/kuruluşlarda uygulayarak, doğru karar verme becerilerini, işçi-işveren 
ilişkilerini, meslek hayatının yaşantılarını, takım çalışmasını, üretim ve iş güvenliği sistemlerini, yeni 
teknolojileri tanımalarını sağlayıcı faaliyetler ve işbaşında deneyim kazanmalarına olanak sağlamaktır 
(Sarıbıyık, M. 2013). 

Son zamanlarda, mesleki ve teknik program mezunlarının istihdam edilebilirlik üzerine yapılan 
araştırmalar incelendiğinde ülkelerin özellikle eğitim politikaları dikkat çekmiştir. Politikalar arasında, 
özellikle mesleki eğitimin istihdam edilebilirlik üzerindeki etkileri rol oynamaktadır. Mesleki eğitim 
programları insan sermayesini arttırdığından, hem gelir hem de istihdam edilebilirlik üzerinde olumlu 
etkiler oluşturmaktadır (Gelişli, Yücel ve diğ. 2016). Mesleki eğitimin etkisini değerlendirmeyi 
amaçlayan çalışmaların çoğu, ağırlıklı olarak niceliksel olmaktadır. Fakat mesleki eğitim konusunda 
uygulamalı eğitimin nitel yönden bakış açıları bu çalışmanın yenilikçiliği için dikkat çekmektedir. 

Uygulamalı ve etkileşimli öğrenme, eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğretenden öğrenene kadar 
fayda sağlamaktadır. Bu öğrenme modelinde öğrencinin etkin öğrenme ortamlarının benimsenmesi ile 
“öğrenme sürecinin yöneticisi” konumuna dönüşür. 1946'da Edgar Dale’nin yayınlanan öğrenme ve 
öğretmede sesli - görsel yöntemler adlı kitabında, toplum hangi yaş grubunda olursa olsun dinleyerek, 
okuyarak, görerek, tartışarak, deneyerek ve uygulayarak öğrenme gibi kavramların öğrenme ortamı ve 
kalıcılığı hakkında, öğrenenlerin yaşantı alanları ile öğrenme içeriğinin sunuluş biçimi arasında 
doğrudan bir ilişki olduğunu Şekil-1 deki gibi ifade etmiştir (Dale, E. 1946). 

Şekil 1. Edgar Dale'nin Yaşantı Konisi / Öğrenme Piramadi 

 

Özel sektörde veya çeşitli eğitim kurumlarında(Merkezi Eğitim Kurumları, Kurs & Sertifika & 
Eğitimin Merkezi vs.) eğitim, iş gücünün becerilerini geliştirme ortamının en etkili ve verimli olduğu 
yerdir. İşverenler çalışanları mevcut işleri için mümkün olduğunca çabuk eğitirler. Maliyetler, işe 
başlamadan önceki eğitime kıyasla düşüktür(işyerinde deneme suresi) ve eğitimli personel, aday 
personelin becerilerini kullanabilecekleri işlere otomatik olarak yerleştirir veya teknolojiye sahip olan 
daha büyük kurumlar hem geleneksel hem de yeni ortaya çıkan becerileri eğitmek için uzmanlığa 
sahiptir (Türk, K, Bakkal, S, Türk, D. 2017). 
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2. Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Mesleki Eğitim Modelleri 

Ekonomik ve teknolojik değişim çağında gelişmekte olan ülkeler eğitimde başarılı bir şekilde 
rekabet ettikleri takdirde ekonomi genelinde verimliliği artacaktır. Bu durum sadece sermaye yatırımı 
değil, aynı zamanda ekonomilerin ve mesleklerin yapısı değiştikçe yeni işler için yeni beceriler edinme 
esnekliğine sahip bir iş gücü gerektirmektedir. Sektörde çalışanlar ürün geliştirme, üretim ve verimlilik 
gibi kavramları arttırdığı takdirde ülkelerin kalkınmasına önemli bir katkı sağlar (Durmuş, A, Dağlı, A. 
2017). Sektör eğitiminin kapsamı ve kalitesi, ekonominin niteliğine ve belirli bir ülkedeki kalkınma 
seviyesine bağlı olarak değişen derecelerde sınırlıdır. Gelişmekte olan birçok ülkede ekonomik ve sosyal 
politikalar genellikle işverenlere ve işçilere beceri geliştirmeye yatırım yapma teşvikini bozmakta, bu 
da ihtiyaç duyulan eğitimin türü ve miktarı hakkında yanlış kararlara yol açmaktadır. Ayrıca bireyler, 
özellikle geri dönüşlerin maliyeti ve risklerinin yüksek olduğu daha uzun programlarda, eğitimlerini 
finanse etmek için kredi almakta sıkıntı çekerler (Su Jung Choi at. all 2019). Bu bakımdan bir ülkenin 
yetenekli işçilerinin ve teknisyenlerinin yetkinlik düzeyi, işgücünün esnekliği ve üretkenliği için 
önemlidir. 

Gelişmekte olan ülkelerde eğitimin gelişme düzeyi önemli ölçüde değişkenlik göstermektedir. 
Politika yapıcıların ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilerin geliştirilmesini ve sosyal olarak 
dezavantajlı kişilerin eşitlik hedeflerinin etkin bir şekilde ele alınmasını sağlayacak stratejiler 
yaratmalarına yardımcı olabilecek kamu eğitim politikalarının tasarısı önermektedir. Bu yaklaşımın ana 
unsurları ilk ve orta öğretimi güçlendirmek, özel sektör eğitimini teşvik etmek, kamu eğitiminde etkinlik 
ve verimliliği arttırmak ve eğitimi eşitlik stratejilerine tamamlayıcı olarak kullanmaktır (David Guile, 
Lorna Unwin 2019). 

Günümüzde ekonomisi ve dinamikleri güçlü olan ülkelerde üniversite-sanayi işbirliği temelli 
eğitimi dünyanın birçok yerinde görmek mümkündür. (Örneğin, İngiltere’de “Block Release”, “part-
time”; Almanya’da “Dual System”; Amerika’da “Cooperative Education” adı altında uygulama ağırlıklı 
eğitim modelleri mevcuttur). Pek çok ülkede, mesleki eğitimde ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ve 
endüstriyel altyapıları açısından çeşitli farklılıklar gözlemlenmiştir. Bu gözlemlerin mesleki eğitimin 
uygulama biçimi ve bulguları aşağıda gösterilmiştir (Gelişli, Yücel ve diğ. 2016), (F Rauner, R Maclean 
– 2008), (Middleton, John; Ziderman, Adrian; Van Adams, Arvil; 1991). 

2.1. Okul Temelli Uygulamalar 

“Tam Zamanlı Mesleki ve Teknik Eğitim Modeli” olarak tanımlanan bu model, 8-12 yıllık 
zorunlu eğitime dayanmaktadır. Bu süre tamamlandıktan sonra, bazı öğrenciler profesyonel hayata, 
bazıları ise (başarılı olanlar) yükseköğrenim kurumlarında eğitim almalarına yönlendirilir. Mesleki 
eğitim, öğrencilere meslekleri için gerekli olan bilgi ve becerileri sağlar. Bu eğitim modeli yaygın olarak 
Europe Kuzey Avrupa Ülkelerinde (İspanya, Portekiz, Yunanistan, Belçika, İsveç, Fransa ve İtalya), 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde (Mısır, Tunus, Ürdün, Cezayir, İsrail, Suriye, Türkiye), Rusya 
ve Bazı Balkan Ülkelerinde (Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Slovenya ve Sırbistan) ve Orta 
Güney Afrika Ülkelerinde (Madagaskar, Mali, Senegal) verilmektedir. 

2.2. Çıraklık sistemi (Okul tabanlı ve işyeri tabanlı: Çift sistemli) 

Bu sistemde, öğrenciler okulda teorik eğitim alırlar ve öğrencilere işyerinde uygulamalı eğitim 
verilir. Almanya, İsviçre, Danimarka ve Avusturya gibi ülkeler çıraklık modeline odaklanmaktadır. 
Benzer şekilde, ABD, Hollanda ve İngiltere her iki modeli birlikte kullanıyor. İkili sistemde, tam 
zamanlı zorunlu eğitimin ardından öğrenciler 2-3 yıl boyunca mesleki eğitim programlarında eğitim 
görmektedir. Bu sistem, öğrencilerin hem meslek okullarında (Berufsschule or vocational school) hem 
de işyerinde aynı anda eğitim almaları nedeniyle ikili sistem olarak adlandırılmaktadır. Alman 
ekonomisinde önemli bir unsur olan mesleki eğitim modeli, Alman eğitim sisteminin AB ülkelerinde 
güçlü olduğunu gösterir, okul ve istihdam arasındaki güçlü işbirliği sağlar. Mesleki eğitim ve okuldaki 
1-2 gün teorik eğitim ile geçen ikili sistem, öğrencilere gelecekteki kariyerleri için tecrübe ve istihdam 
olanakları sağlar. Buna benzer program Türkiye’de Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde kısmi ve 
bazı Meslek Yüksekokullarında 3+1 işyerinde uygulama modeli şeklinde uygulanmaktadır. Liselerde 2 



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 

753 
 

gün okulda 3 gün işyerinde, meslek yüksekokullarında 3 dönem okulda 1 dönem işyerinde şeklinde 
uygulanmaktadır. 

2.3. Gayri resmi uygulamalar 

Bu mesleki eğitim uygulaması, gelişmekte olan birçok ülkede kayıt dışı istihdama neden 
olmaktadır, bu büyük bir sorundur. Hindistan ve Afrika gibi birçok ülkede, mesleki eğitim veya öğretim, 
geleneksel veya gayrı resmi çıraklık sistemine dayanmaktadır. Bu sistem aynı zamanda gizli çıraklık 
olarak da adlandırılır. Bu sistem genellikle düşük işgücü piyasası ve ekonomisi zayıf olan ülkelerde 
uygulanmaktadır (Örneğin: Sahra altı ülkeleri, Güney ve Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri). 

3. Mesleki Uygulama Kazanımları Ve Yeterlilik Standartları  

Çalışmamızda 3+1 işyeri uygulaması mesleki eğitim modeli için küreselleşen dünyada mesleki 
eğitim sistemlerinin gelişimi ve sorunlarını analiz edilmiştir. Ayrıca, eğitim sistemindeki gelişimin 
mesleki eğitim üzerindeki etkilerini de incelenmiştir. Mesleki eğitimin hem Türkiye'de hem de 
uluslararası alanda gelişimi ve sorunları nitel araştırma yöntemiyle tasarlanmış betimleyici bir çalışma 
yapılmıştır. Çıraklık sistemi veya uygulamalı model ile nitelikli mesleki eğitim-öğretim alan neslin 
istihdamında kolaylığın oluştuğu görülmüştür. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde mesleki eğitim-
öğretim “tam zamanlı mesleki ve teknik eğitim”, ”çıraklık sistemi” ve ”işyerinde uygulama temelli” gibi 
uygulamalar yapılmaktadır. Sonuç olarak; 3+1 işyeri uygulaması eğitim modelinin gerekliliği görülmüş 
olup, bu süreçte tecrübe kazanılarak teorik ile pratik bilgi arasındaki ilişkinin kurulduğu, öğrencilere 
daha fazla avantaj ve kariyer planına katkı sağladığı gibi birçok faktör Şekil-2 de gösterilmiştir. 

Şekil 2. Uygulamalı mesleki eğitim konsepti sürecinde elde edilen kazanımlar 

 

 

Mesleki eğitim modelleri ile ilgili literatür taraması incelenerek teknik ve mesleki eğitim-
öğretimde yeterlilik standartları oluşturulmuştur ve ilgili konularda görüşler belirtilmiştir (Wahba, M. 
2012). Bu teknik ve mesleki eğitim-öğretimde yeterlilik standartları; sanayi/teknik veya diğer ilgili 
konularda eğitim ve öğretim için yetkinlik içeren ustaların, çırakların, kursiyerlerin, stajyerlerin veya 
öğrencilerin ihtiyaç analizleri dikkate alınarak ve müfredata dayanan geleneksel eğitim modelinin 
değiştirilmesiyle oluşturulmaktadır (Kodama, Fumio. 1970). 

4. Sonuç ve Öneriler 

Uygulamalı öğrenme çıktılarının ve değerlendirme mekanizmalarının kullanılması için öğrenene 
daha net odaklanan bir müfredat bir bütün oluşturur. Dolayısıyla, eğitimin kitleselleştiği ortamda sadece 
okumak ve duymak üzerine geleneksel öğrenmenin yetersiz kalacağı aşikârdır. Geleneksel öğretimde, 
“derse gel, dersi dinle, ödev ver, not al, oku ve verilen bilgiyi sınavlarda yansıt” gibi yaklaşımından 
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çıkıp, öğrenmeyi yönetmek ve uygulamak üzerine bir dizi strateji kullanarak etkileşimli ve gerçek 
yaşamla bağlantısını kurmak gibi kavramlar geliştirmelidir. Edgar Dale'nin yaşantı konisi göre, 
günümüzde çoğu insanın okuduğunun %10’ni, duyduğunun %20’sini, gördüğünün %30’unu, 
gözlemlediğinin %50’sini, başkalarıyla konuştuğunun %70’ini, yaptıklarının ve başkalarına 
öğrettiklerinin % 90’nını öğrendiğini görmekteyiz. Bu kavramları dikkate alarak öğrenme ve öğretme 
ile ilgili tüm öğretim elemanları ve öğrenciler teşvik edilmelidir. 

Mesleki eğitimin işgücü piyasasına etki değerlendirmesi konusunun son zamanlarda oldukça 
popüler hale geldiğini söyleyebiliriz. Mesleki eğitimin istihdam edilebilirlik üzerindeki etkisini 
değerlendirmeyi amaçlayan çalışmaların çoğu, ağırlıklı olarak niteliksel önlemlere odaklanmıştır. Fakat 
bu çalışma yenilikçiliği ve uygulamalı eğitimi vurgulamak için mesleki eğitim konusunda kapsamlı bir 
analiz yapılmıştır. Mesleki eğitimin istihdamına etkisini ölçmek için uygulanan yöntem ve bu alandaki 
ampirik araştırmaların ana bulguları ile ilgili iki konuya odaklanılmıştır. Sonuç olarak, mesleki eğitim 
konusundaki analizlerin ana bulguları, bu alanda kullanılan genel kavramların, iş birliği, uygulamalı 
eğitim analizinin kullanılmasının yanı sıra, bu mesleki sonuçlandırmaya yönelik genel bir eğilimin ortak 
bir şekilde anlaşıldığını göstermiştir. Uygulamalı eğitimlerin özellikle uzun vadede istihdam edilebilirlik 
üzerinde oldukça olumlu bir etkisi olduğu görülmüştür. 
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Bandırma Edincik Mahallesi’nin Sahip Olduğu Kültürel Miras Bağlamında Sürdürülebilir 
Kalkınma ve Eğitim 

 

Demet BİNAN1, Gülce GÜLEYCAN OKYAY2 

Özet 

Kültürel mirasın korunması ve sürdürülmesi; bağlantılı bulunduğu sosyal çevre ve yerel 
topluluklar ekseninde ele alınması gereken bir anlamsallığa işaret etmektedir. Mirasın fiziki 
bütünlüğünün korunması kadar; ilgili toplulukların yaşam kalitelerinin iyileşmesine katkıda bulunan bir 
farkındalık ve sahiplenme duygusu yaratılması düşüncesi esastır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
ekseninde yaşanabilir kentler oluşturmayı hedefleyen bu yaratım süreci ise; üniversitelerin etkin rol 
oynadığı yerel iş birliği olanakları ile mümkün olmaktadır.  

Bu çerçevede; MSGSÜ Restorasyon Anabilim Dalı ile Bandırma Belediyesi arasında yapılan 
protokol doğrultusunda; Edincik Mahallesi’nde detaylı ölçüm ve belgeleme çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Anabilim Dalına bağlı öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerinin katılımıyla, 2016 
ve 2017 yıllarında hayata geçirilen çalıştaylar kapsamında; alan ölçeğinde yapılan envanter ve 
değerlendirme çalışmalarının yanı sıra çok sayıda kültür varlığının rölöve, restitüsyon, restorasyon 
projeleri ve analiz çalışmaları hazırlanmıştır. 

Bildiri kapsamında; bahsi geçen çalışmaların gerçekleştirildiği arkaplan ile bağlantılı olarak; 
Edincik için yerel refaha katkıda bulunan, bölge halkı için iyileştirici değerler üretilebilecek bir gelecek 
senaryosunun olanaklılığı tartışmaya açılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Sürdürülebilir Kalkınma, Eğitim, Yerel İş birlikleri, Bandırma 
Edincik Mahallesi 

Sustainable Development and Education Regarding Cultural Heritage of Bandirma Edincik 
Neighbourhood 

Abstract 

Conservation and sustainability of cultural heritage, is a semantic phenomenon that must be 
evaluatedin relation with the social environment and local communities living there. To maintain the 
physical integrity of the existing heritage, the idea of creating a sense of awareness and ownership is 
considered essential. Creating livable cities in line with SDGs; therefore, is only possible through local 
cooperation opportunities where universities play an active role. 

Due toa protocol signed between MSFAU Conservation Division and Bandırma Municipality, 
two workshops realized in 2016 and 2017 with the participation of faculty members and graduate 
students. In addition to the inventory and assessment studies conducted on the urban scale, survey, 
restitution and restoration projects of cultural assets were analysis studies were prepared. 

Within the scope of this paper, possibility of a future scenario for Edincik that contributes to local 
welfare of the region is being discussed in connection with the background of the aforementioned 
studies. 

Keywords: Cultural Heritage, Sustainable Development, Education, Local Cooperations, Bandırma 
Edincik Neighborhood 
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1. Giriş 

Kültürel mirasın sahip olduğu öz değer ve sürdürülebilir bir gelecek düşüncesi ekseninde 
potansiyel durumda varolagelen iyileştirici etki yaratma kapasitesi; kapsayıcı, eşitlikçi, güvenli ve refah 
düzeyi yüksek yaşam çevreleri oluşturma bağlamında son yıllarda önemle üzerinde durulan bir konu 
başlığı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İnsan odaklı, kapsayıcı, temel hak ve sorumlulukları gözeten, çok paydaşlı ve iyi korunmuş bir 
miras vizyonuna açıkça işaret eden; Faro Sözleşmesi (Council of Europe, 2005), Kyoto Vizyonu 
(UNESCO, 2012), Floransa Bildirgesi (ICOMOS, 2014) gibi kimi öncü belgeler; uluslararası çağdaş 
koruma perspektifini yeniden tanımlamakta; kültürel mirasın sürdürülebilir kalkınma vizyonunun 
merkezindeki yerinin ve çevresel boyutlarda artan öneminin altını çizmektedir. Yenilikçi yaklaşımlara 
ve bireylerin miras erişme hakkına vurgu yapan bu yeni izlek; aynı zamanda tarihi çevrelerin 
yaşanabilirliğini artıran ve mevcut yapı stoklarının en etkin biçimde değerlendirilmesine olanak tanıyan 
bir rehber olarak değerlendirilebilir. 

Bu çerçevede, üniversiteler ve akademik çevreler başta olmak üzere mirasla ilişkili tüm etkin 
aktörlerin; bu potansiyelin, eğitimin araçsallaştırılması vasıtasıyla gerçeklenmesine katkıda bulunması 
gerektiği aşikardır. Kültürel mirasla ilişkili eğitim faaliyetlerinin kapsamının sosyal sorumluluk 
bağlamında genişletilmesi; koruma va yönetim pratiklerine ait somut süreçlerin hayata geçirilmesinin 
yanı sıra; yerel halkın sahip olduğu değerleri tanıması, anlamlandırması ve sahiplenmesine hizmet 
etmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu niteliğe sahip ve zamansal açıdan süreklilik arz eden 
faaliyetlerin; aynı zamanda miras alanlarının korunması ve topluluklarının yaşam kalitelerinin 
sürdürülebilir kalkınma ekseninde iyileştirilmesi yönünde katkı sağlaması esas kabul edilmektedir. 

Bu düşünceden hareketle; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık 
Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı tarafından geçtiğimiz yıllarda Bandırma İlçesi’ne bağlı Edincik 
Mahallesi’nde kapsamlı alan çalışmaları, çalıştaylar ve tek yapı ölçeğinde belgeleme ve koruma 
projeleri çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar, hem mahallenin sahip olduğu kültürel miras 
değerinin daha açık biçimde anlaşılması hem de bölgesel kalkınma senaryoları bağlamında insan ve 
refah odaklı, nitelikli değerlendirmeler yapılabilmesi açısından alternatif gelecek senaryoları 
tasarlanması bağlamında önem teşkil etmektedir.   

2. Edincik Mahallesi ve Sahip Olduğu Kültürel Miras 

Günümüzde Balıkesir İli Bandırma İlçesi’ne bağlı bir mahalle olan Edincik, ya da yerelde bilinen 
adıyla Aydıncık; Adresteia ismi altında izleri neolitik döneme dek takip edilebilen ve Marmara 
Bölgesi’nin güneyinde, Bursa ve Çanakkale yollarının kesişiminde yer alan önemli bir yerleşimdir 
(Aytekin, 1998; Darkot, 1986). Yerleşimin doğusunda Bandırma, güneybatısında Gönen, güneyinde 
Manyas Gölü, kuzeyinde Erdek Körfezi yer almaktadır (Şekil 1). Tarih boyunca önemli bir aks üzerinde 
varlığını sürdürmüş ve bir nevi önemli geçiş alanlarının üzerinde konumlanmış olan bu bölge, aynı 
zamanda Kyzikos antik kentine olan komşuluğu bakımından da değer taşımaktadır. Ancak zaman 
içerisinde limana olan uzaklığı doğrultusunda gelişme bakımından Bandırma’nın gerisinde kalmış ve 
ilgili kanunda3 gerçekleşen düzenleme akabinde idari anlamda bu ilçeye bağlı konuma gelmiştir. 

                                                           
36360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
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Şekil 1. Edincik Mahallesi’nin Konumu ve Havadan Görünümü 

 

Kaynak:(Google Earth, 2019; Düzenleyen: Okyay, 2019) 

Günümüzde halkının bir kısmı farklı bölgelere taşınmış, sakin bir yerleşim olarak 
nitelendirilebilecek olan Edincik; sahip olduğu potansiyelin ve kaynakların etkin biçimde kullanılması 
konusunda stratejik yönlendirmeye ihtiyaç duyan bir mahalle izlenimi uyandırmaktadır. Halkının büyük 
bir kısmı geçimini zeytincilik ve tavukçulukla sağlamakta olan mahalle; bir zamanlar yaygın olarak ipek 
böcekçiliği yapılan bir alandır. Yapılarda böceklik denilen birimler vasıtasıyla mekansal izleri hala 
okunabilmesine ragmen; bu üretim yıllar içerisinde yok olmuştur. Günümüzde, çevrede yer alan ve 
rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi sağlayan santraller ise; bölge açısından oldukça büyük bir önem arz 
etmektedir. 

Mahalle Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemi’nin izlerini taşıyan özgün ve çok katmanlı bir tarihi 
dokuya sahip olup Cumhuriyet Dönemi’nde de geleneksel yapım sisteminin devam ettiği 
anlaşılmaktadır. Devşirme malzeme kullanımının da gözlemlendiği ve günümüzde görece daha iyi 
durumda olan Ulu Cami, Buhye Cami, Kız Dede Türbesi, Tabaklar Deresi Hamamı gibi önemli anıtsal 
yapıların yanı sıra kent dokusunun belirgin bir unsuru olan ahşap sivil mimari örnekleri de bölgenin 
karakteristik kültürel miras öğeleri arasında yer almaktadır. 

Geleneksel Osmanlı konut mimarisinin özgün örneklerinden olan bu yapılar; sofalı ev özellikleri 
göstermekte olup plan tipolojisi sofa-oda ilişkisine göre farklılaşmaktadır (Başkaya, 1993). Sofalar esas 
veya ara katlarda çeşitli odalarla çevrelenmekte ve kimi yapılarda eyvana dönüşebilmektedir. Benzer 
biçimde; bir dönemin yaygın üretim pratiğini yansıtan böceklikler de, plan tipolojisinin şekillenişinde 
etkin rol oynamaktadır. 

Şekil 2. Edincik Mahallesi’nin Ahşap Sivil Mimari Dokusu 

 

Kaynak: Okyay, 2016 
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Cephe biçimlenişleri sokak ve parsel ilişkilerine bağlı olarak ortaya çıkmakta; yapı boyunca 
devam eden ya da kısmi; tek, çift ve köşe çıkmalara rastlanmaktadır. Yapının sokakla ilişkisini 
kuvvetlendiren ve farklı ritmlerde biçimlenen simetrik, asimetrik veya gönye çıkmalar ile yine cephe 
üzerinde simetrik ve asimetrik örnekleri bulunan yüksek girişler görsel zenginliği besleyen önemli 
unsurlardır (Şekil 2). Benzer biçimde; genellikle sokağa açılan giriş cephelerine sahip bu yapılarda, 
sıvalı ve/veya ahşap kaplamanın doğrudan okunabildiği bir mimari çeşitlilik görülür. 

Ahşap malzemenin yoğun biçimde kullanıldığı yapıların büyük bir çoğunluğunda; yapım sistemi 
olarak da ahşap tercih edilmiştir. Bu anlamda Edincik Mahallesi genelinde geleneksel yapım sisteminin, 
yığma taş-tuğla, ahşap karkas ve tuğla dolgulu hımış sistem olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. 
Bazı yapılarda bu sistemlerin karma olarak kullanıldığı ya da Cumhuriyet Dönemi’nde üst katların 
yıkılarak kalan katlarda ahşap duvarın dışının sıvandığı ve kargir yapı görünümü kazandığını da görmek 
mümkün olmaktadır.  

Benzer şekilde, günümüzde halkın zeytin üretimi yapmasına bağlı olarak; evlere bitişik olarak ya 
da ayrı parsellerde, yöre halkı tarafından “mağaza” olarak isimlendirilen yapılar inşa edildiği 
görülmektedir. Bu yapılar, bölgede üretime bağlı mimari değişimin özgün izlerini yansıtması 
bakımından karakteristik nitelik taşımaktadır. 

3. Edincik Mahallesi’nde Gerçekleştirilen Çalışmalar ve Düşündürdükleri 

Edincik Mahallesi’nin sahip olduğu kültürel mirasın korunması ve sürdürülmesine yönelik olarak 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim 
Dalı tarafından gerçekleştirilen çalışmaların tarihi yaklaşık otuz yıllık bir süreci kapsamaktadır. Prof. 
Dr. İlgi Yüce Aşkun yürütücülüğünde N. Başkaya (1993) tarafından hazırlanan “Edincik ve Sivil 
Mimari Değerleri Üzerine Bir Araştırma” başlıklı yüksek lisans tezi kapsamında; bölgede yer alan ve 
alanın sivil mimari karakterini meydana getiren yapılar üzerinden bir belgeleme çalışması yapılmıştır. 
Bu çalışma; alan ölçeğinde miras değerine sahip yapıların tespit ve analizlerini içermesine ek olarak; 
mevcut yapı tipolojisi, plan ve yerleşim kurgusu, malzeme kullanımı, cephe biçimlenişi gibi çeşitli 
değerlendirmeler vasıtasıyla Edincik’in tarihi kent dokusu ve özellikleri hakkında genel bir çerçeve 
çizmektedir. 

Öte yandan, mahallenin bugünkü durumunun anlaşılması ve geçen sürecin yapılar üzerindeki 
etkisinin izlenebilmesi bakımından detaylı tespit, analiz, ölçüm ve belgeleme çalışmalarına duyulan 
ihtiyaç, ardıl bir iş birliğini gerekli kılmıştır. Bu eksende; kurumlar arası bir diyalog süreci başlatılarak 
2016 yılında Anabilim Dalı ile Bandırma Belediyesi arasında kültürel çevrenin korunmasına yönelik bir 
protokol imzalanmıştır. Bu protokolü takiben, iki yıl sürecince envanterleme-tespit ile yapı ve çevre 
ölçeğinde analiz çalışmalarını içeren alan çalışmaları ve çalıştaylar düzenlenmiş; çalışmalara Koruma 
ve Restorasyon Lisansüstü Programı’nda öğrenimlerini sürdüren yüksek lisans öğrencileri ve anabilim 
dalı öğretim elemanları katılmıştır.  

Kentsel sit kapsamında olmayan bölgede; bu sınırın belirlenmesine yönelik olarak, alan ölçeğinde 
yapılan belgeleme, envanter ve değerlendirme çalışmalarının yanı sıra; tescil durumunun güncellenmesi 
ve yapıların mevcut durumunun izlenmesi amaçlanmıştır. Toplamda 400’e yakın yapıda gerçekleştirilen 
belgeleme çalışmaları kapsamında; mevcut tescil listesinde ve önceki çalışmada yer almayan, bir 
bölümünü yakın geçmiş ve Cumhuriyet Dönemi’ne ait özgün yapıların oluşturduğu önemli bir miras 
katmanının da tespit edilerek; çağdaş koruma yaklaşımıyla uyumlu güncel bir değerlendirme yapılması 
ve bölgenin sahip olduğu niteliklerin daha iyi anlaşılması hedeflenmiştir. 

Bu hedefle bağlantılı olarak; çalışma alanı sınırı; yerleşimi boydan boya geçen ana cadde, meydan 

ve çarşı bölgesi esas aks kabul edilmek üzere, bu aksa açılan ve organik olarak biçimlenen ahşap mimari 

dokunun nitelikli örneklerini yansıtan sokaklar çevresinde belirlenmiştir. İki yıl boyunca iki farklı 

öğrenci grubu ile yürütülen çalışmalarda; özellikle özgün yapıların yoğunlaştığı ve kentsel sitin 

belirlenmesinde öncelikli kabul edilebilecek kısımlara odaklanılması istenilmiş ve kültür varlıklarının 

belgelenmesine yönelik olarak Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA-TÜKSEK projesi kapsamında 

oluşturulan Türkiye Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri fişleri kullanılmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan 
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analizlerde; parsellerdeki yapılaşma izleri güncellenmiş, yapılar; işlev, yapısal sağlamlık, özgünlük, kat 

adedi, yapım tekniği, kullanım ve tescil durumu gibi çeşitli açılardan irdelenmiştir (Şekil 3).  

Şekil 3. Edincik Mahallesi’nde Gerçekleştirilen Alan Çalışmasından Örnekler 

 

Kaynak: MSGSÜ Restorasyon Anabilim Dalı, Sitler ve Değerlendirmesi Dersi Arşivi; Binan, 2017. 

Buna göre; seçilen çalışma alanı, büyük ölçüde konut işlevini sürdüren sivil mimari örneklerden 
oluşmakta olup çarşı bölgesinde yoğunlukla ticaret ve konut+ticaret işlevine rastlamak mümkün 
olmaktadır. Yapı sakinlerinin birçoğunun çevre merkezlerde yaşadıkları; fakat mahallede de evlerini 
belli zamanlarda kullanmaya devam ettikleri gözlemlenmiştir. Genel olarak sahipsiz kalan ya da etkin 
olarak kullanılmayan bu yapılar; zaman içerisinde oldukça yıpranmış olup bazıları kendi haline terk 
edilmiş durumdadır. Halkın evlerini onarma konusunda isteksiz olduğu, mahallede yaşamaya devam 
edenlerin ise; genelde dar gelirli gruplardan olması sebebiyle onarım bütçesini karşılayamayacak 
durumda oldukları anlaşılmaktadır. 

Bandırma Belediyesi’nden temin edilen listeye göre alanda 47 adet tescilli kültür varlığı 
bulunduğu belirlenmiş ve yapılan tespitlerde bu sayının kent dokusunun bütünsel niteliği göz önünde 
bulundurulduğunda oldukça yetersiz kaldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, çalışmalar dahilinde mevcut 
tescilli yapıların yanı sıra; sahip olduğu nitelikler bakımından tescile önerilmesi uygun bulunulan 104 
adet yapı da korunması gerekli kültür varlığı olarak değerlendirmeye alınmıştır. 

Bunların dışında kalan yapılar ise; mimari dokuyla parsel, gabari, malzeme vd. nitelikleri 
bakımından uyum/uyumsuzluk teşkil etmeleri bağlamında sınıflandırılmış ve mahalle genelindeki 
tahribatlar ve koruma sorunları tespit edilmeye çalışılmıştır. Buna göre; çalışma alanı dahilinde 
gözlemlenilebilen bozulma %25 düzeyinde olup tahribatın yoğunlaştığı noktalarda betonarme 
yapılaşmalara da sıkça rastlamak mümkün olmaktadır. Bu oran, doku geneliyle kıyaslandığında 
bütüncül bir koruma yaklaşımını olanaklı kılması bakımından olumludur.  

Tescilli ve tescile önerilen yapılar için ise; daha önceki alan çalışmalarında da yararlanılan mimari 

ölçütler (Binan 2013, 16-18) vasıtasıyla korunmuşluk durumu analizi yapılarak mevcut stoğun belge 

niteliği ve özgün karakterini ne ölçüde sürdürmeyi başarabildiği anlaşılmaya çalışılmıştır. Korunmuşluk 

durumu “iyi” olarak nitelenen yapıların oranı oldukça düşük olmakla birlikte; özgünlük bakımından 

“orta” olarak değerlendirilen ve mevcut bozulmalarına karşılık Edincik’in mimari karakterine dair belge 

niteliği taşımakta olan kültür varlıkları; alanda tespiti yapılan yapıların yaklaşık olarak yarısını 

oluşturmaktadır. Kısmi bozulmalarla da olsa günümüze dek ulaşabilmiş bu yapılar sayesinde; yerleşim 

genelinde bir doku bütünlüğünden söz edebilmek mümkündür. Bölgenin gelecek potansiyeli 



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 

761 
 

bakımından olumlu olarak nitelendirilebilecek bu durum; bir ölçüde halkın çevre yerleşimlerde 

yaşamasıyla ya da yakın dönemde yapılan TOKİ konutlarına taşınmasıyla açıklanabilmektedir.  

Şekil 4. Edincik Mahallesi’nde Gerçekleştirilen Tek Yapı Ölçeğindeki Çalışmalardan 
Örnekler 

 

Kaynak: MSGSÜ Restorasyon Anabilim Dalı Arşivi; Çizen: Ş. Özgören ve E. Cansız, Yürütücü: B. Kıraç 

Tek yapı ölçeğinde ise; mahalle için belirleyici ve özgün karakterini büyük ölçüde korumayı 
başarmış 13 adet sivil mimarlık örneği seçilerek detaylı ölçüm ve çizim çalışmaları yapılmıştır (Şekil 
4). Buna ek olarak; onarılarak yeniden kullanıma kazandırılması durumunda mahalle açısından önemli 
bir değer teşkil edecek Tabaklar Deresi Hamamı’nda da gerekli çalışmalar hazırlanmıştır. Bu kapsamda; 
kurula verilmek üzere bu önemli kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri 
tamamlanmış; gerekli raporlamalar ve analiz çalışmaları yapılmıştır. 

Yapı bazındaki değerlendirmelerde; yukarıda bahsedilen çalışmalara ek olarak ilgili kurumlarda 
araştırmalar ve kişisel arşiv taramaları yapılmış; ev sahipleri ile gerçekleştirilen görüşmeler vasıtasıyla 
yapıların önceki durumlarına yönelik irdelemelerde bulunulmuştur. Restitüsyon çalışmalarına da veri 
sağlayan bu görüşmeler; aynı zamanda ev sahiplerinin gereksinimlerinin anlaşılmasına katkıda 
bulunmuş ve hazırlanan restorasyon önerilerine kaynaklık etmiştir. 

4. Değerlendirme ve Sonuç 

Koruma olgusu ancak toplulukların yaşantısının, refahının, kültürel devamlılığının, mevcut 
kaynaklarının iyi bir biçimde muhafaza edilmesinin ve iyileştirilesinin ayrılmaz bir unsuru olarak 
değerlendirildiğinde yeni anlam dizgelerine referans verebilir. Bu durumu mümkün kılan öğelerin 
başında ise; temel hak ve sorumluluklar, toplumsal biraradalık, sürdürülebilir ortak bir gelecek, aidiyet 
ve kimlik gibi sosyal bileşenlerden meydana gelen bir bağlamsallık yer almaktadır. 

Bu eksende, kültürel mirasın da bir temel hak ve sorumluluk olarak ele alınması gerekliliği 
önemle vurgulanması gereken bir konudur. Aynı biçimde tarihi çevre eğitiminin kamu yararı gözeten 
uygulamalarla bütünleşik ve sistematik bir süreklilik dahilinde desteklenmesi esastır. Eğitim sürecinin 
devamlı pratiklerle pekiştirilmesi ve sosyal sorumluluk destekli bir uygulama alanı açılması kadar; yerel 
iş birliklerine yönelik ağ ve olanakların artırılarak akademik faaliyetlerin mevcut kapsamının bu 
doğrultuda geliştirilmesi de gerekmektedir. 

Bandırma’nın Edincik Mahallesi’nde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen alan çalışması ve 
çalıştayların; yukarıda sözü edilen bu sistematik yaklaşım çerçevesinde değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Alanda yürütülen araştırmalar ve elde edilen sonuç ürünler; bölgede yapılması muhtemel 
diğer çalışmalar açısından önemli bir başlangıç niteliği taşımakta olup yerinde edinilen verilere bağlı 
olarak yapılan analiz çalışmaları dahilinde; bu önemli miras alanının güncel durumu ve taşıdığı 
potansiyelin tespiti ve değerlendirilmesi mümkün olmuştur. 

Öte yandan; yapılan çalışmalar, noktasal ve yapı ölçeğinde değil; bütüncül, kapsayıcı ve bölgesel 

bir yaklaşım geliştirilmesi gerekliliğini açıkça ortaya koymuştur. Yerel halk açısından; bölge yaşantısını 
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canlandırarak çevrenin yaşanabilirliğini artıracak, ekonomik olanakları geliştirecek ve iş imkanı 

sağlamaya yönelik uzun vadeli stratejiler geliştirilmesine duyulan ihtiyaç büyüktür. Edincik’in sahip 

olduğu kültürel miras ise; bu stratejilerin gerçekleşmesine olanak tanıyacak ve bölge halkının arzuladığı 

refah düzeyine ulaşmada kolaylaştırıcı rol üstlenebilecek önemli bir unsur ve her koşulda korunması 

gerekli, yeniden üretilemeyecek bir kaynaktır.  

Bu kaynağın etkin ve topluma olumlu katkı sağlayacak biçimde değerlendirilmesi; bölgede yaşam 
kalitesini yükseltecek bir yönetim sürecinin ve gelecek vizyonunun kurgulanması ile mümkün olacaktır. 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri dahilinde öngörülen yaşam alanlarına ulaşılmasına yönelik gündem 
esas kabul edilmek üzere; sürecin genelden özele giden, üst ölçekli bir planlamayla şekillendirilmesine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Çok yönlü ve disiplinli irdelemeler yordamıyla dikkatlice planlanması gereken 
bu süreç; sistemli ve uzun soluklu koruma politikaları geliştirilmesine duyulan gerekliliği de mutlak 
kılmaktadır.  

Kentsel sit sınırlarının belirlenerek yapılan çalışmalar dahilinde mevcut tescil sayısının 
artırılması; etkin bir alan yönetim planı hazırlanarak bölgede doku bütünlüğü ve özgünlüğü esas alınacak 
biçimde daha geniş kapsamlı, çok paydaşlı ve çağdaş koruma ilkelerini gözeten bir değerlendirme 
yapılması; hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin kurul süreçlerinin tamamlanarak 
Edincik kent hafızasında yer etmiş ya da sahip olduğu mimari nitelikler bağlamında üstün değer arz 
eden tescilli yapıların onarımlarının tamamlanması gibi kimi somut adımlar; bu anlamda öne çıkan 
öncelikli eylem planlarıdır. 

Fiziksel, sosyal ve ekonomik boyutuyla hedefe yönelik olarak doğru biçimde gerçekleştirilecek 
bu eylemler ışığında; hem yapıların sahip olduğu değerin bölge halkı tarafından daha iyi anlaşılması ve 
halkın konuya ilişkin farkındalığının yükselmesi sağlanacak hem de alanın yaşanabilirliğine katkıda 
bulunulacaktır. Bu doğrultuda, bildirinin konusunu oluşturan çalıştaylar; söz edilen sürecin 
kurgulanmasına yönelik olarak üniversitelerin etkin rol üstlendiği etkinliklerin verimli birer örneği 
olarak kabul edilebilir. Bu tür faaliyet ve kurumsal iş birliklerinin sayısının artırılarak bölge halkının 
bilinçlendirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik sistematik kapasite geliştirme süreçleri tasarlanması 
öncelikli bir yaklaşım olarak benimsenmelidir 
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Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi: Bandırma İçin Bir Model Önerisi 

 

Özlem AYDOĞDU ATASOY1 

Özet 

Zeytinin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Zeytin, doğadan sofralarımıza fidanla gelen ve 
kutsallık atfedilebilecek besinlerden birisidir. Bu nedenle, zeytin ve zeytinyağı sadece ülkemizde değil 
tüm dünya literatüründe farklı bilim dalları tarafından değişik şekillerde ele alınmıştır. Diğer yandan 
insan, içine doğduğu kültürü yaşamak, yaşatmak, sürdürmek, korumak ve gelecek nesillerine aktarmak 
eğilimindedir. Bunun yapılabilmesi ise kültürel değerlerimizin muhafaza edilebileceği ortamları 
bulmaktan geçmektedir. Bu ortamlardan birisi de müzelerdir. Bu çalışmanın amacı, Balıkesir ilinin 
zeytincilik yapılan ilçelerinden birisi olan Bandırma’da bir zeytin ve zeytinyağı müzesi kurulmasını 
model önerisi olarak sunmaktır. Bu model önerisinde yer alan konular, öncelikle zeytin (özellikleri, 
tarihi, türleri, faydaları, halk inanışlarındaki yeri, vb.), zeytinyağı (yapım aşamaları, türleri, faydaları, 
kullanım alanları, vb.),’na dair konular; ardından model önerisi olarak sunulan “Bandırma Zeytin ve 
Zeytinyağı Müzesi”nin oluşturulma sürecinin nasıl, müze binasının neresi, müzenin içinde hangi 
bölümler olabileceği;  müzede kimlerin çalışabileceği, müzenin kapladığı alanın ne kadar olması 
gerektiği, müze dükkânında nelerin yer alacağı, müzenin kurulmasına hangi kurumların katkı 
sağlayabileceği gibi konulardır. Bu müzenin hem Bandırma’nın daha geniş kitleler tarafından 
tanınmasına vesile olacağı, hem ilçede iç turizmi canlandıracağı hem de ilçe ekonomisine katkı 
sağlayacağı öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Zeytin, Zeytinyağı, Müze, Kültür, Bandırma. 

Jel Kodu: Q26 

Olive and Olive Oil Museum: The Suggestion of A Model for Bandirma 

Abstract 

The history olive and olive oil is as old as the history of humanity. Mentioned as a sacred food in 
the holy books and as the symbol of peace in mythology, olive is one of the foods that comes to our 
tables from nature as a sapling and can be attributed with holiness. For this reason, olive and olive oil 
have been treated in different ways by different scientific fields in the literature of not only our country 
but also of the entire world. Being extraordinarily healthy for human health, olive is the indispensable 
element of breakfast tables, particularly. On the other hand, a person tends to live, sustain, conserve, 
protect and pass culture to next generations. It is only possible by finding the environments where our 
cultural values can be conserved. One of these environments is a museum. The purpose of this study is 
to propose the foundation of an olive and olive oil museum as a model in Bandırma, one of the districts 
of Balıkesir where olive cultivation is made. The titles that are thought to be included in this model 
proposal are the historical process that olive went through in historical periods, olive collection tools, 
transportation and storage containers, tools used in olive cultivation (presses/clamps), olive and its types, 
olive oil and its types, olive oil production stages, facts about olive and olive oil in traditions-customs 
and social applications, soap production section, sales section, etc. It is anticipated that the museum that 
is proposed to be established will conduce to have Bandırma known by larger populations, and it will 
both invigorate domestic tourism and contribute to the district’s economy. 

Key Words: Olive, Olive Oil, Museum, Culture, Bandirma. 

Jel Code: Q26 
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1. Zeytin 

“Oleaceae (Zeytingiller)” familyasından olan zeytin, en eski tarım ürünlerinden biri olup, meyvesi 
yağ bakımından zengindir. (Arslan, 1999: 85) Adının kökeni Yunanca elaia, Latince olea’dan gelir. 
Boyu 2-10 metre arasında değişen ancak 15-20 metreye kadar da çıkabilen bir bitkidir. Meyveleri 
önceleri yeşil iken ekim-kasım aylarında mor renge dönerek olgunlaşır. Genellikle 300-400 yıl gibi uzun 
ömürlü bir ağaç olan zeytinin 2000 yıl yaşayanları olması onun olasılıkla kuraklıktan etkilenmeyen bir 
bitki olmasındandır. (Dara, 2010: 473) Ülkemizde özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgelerinde çok 
fazla zeytin ağacı bulunmakta olup, Araştırmacı Nevzat Çağlar Tüfekçi’ye göre bu sayı ülke genelinde 
170 milyona yakındır. (http://www.yarimadagazetesi.com/yazi/milas-zeytin-muzesi-uzerinedusunceler/ 
06 Şubat 2019 tarihli köşe yazısı) 

İster yeşil, ister siyah hali olsun tadının acılığından dolayı zeytinin dalından koparılıp hemen 
yenmesi mümkün değildir. Zeytinin tadı ancak birtakım işlemlerden geçirilerek (genellikle de salamura 
edilerek) yenebilecek duruma gelir ya da zeytin, yağı çıkarılarak tüketilir. 

Zeytin’in Akdeniz’e kıyısı olan tüm ülkeler için özel ve önemli bir bitki olduğu tartışılamaz. 
Zeytinin önemi sadece bir besin olmasından kaynaklanmamakta, bu besin aynı zamanda dini kitaplarda 
mukaddes bir besin; mitolojide barışın simgesi; olimpiyat yarışlarında şampiyon olanların başlarına taç; 
sadece iyi ve dürüst insanlar tarafından tarımı yapılmasına izin verilen bir bitki; Sezar'ın adaletinin 
simgesi; kimi tanrıların altında doğması şart olan bir ağaç, Müslümanlar için Ramazan ayında iftar 
yaparken ağıza alınan ilk iki besinden biri (diğeri hurma), vb. şekillerde karşımıza çıkmaktadır. 

1.1. Tarihi 

Zeytinin anayurdunun Mardin, Maraş ve Hatay üçgeni (bugünkü Güneydoğu Anadolu Bölgesi) 
olması en güçlü ihtimaldir. Oradan da Akdeniz ve Hazar havzasına, Ege Adaları, Yunanistan ve 
İspanya’ya yayıldığı tahmin edilmektedir. (Atilla, 2003: 17) Bir başka kaynak da zeytinin anavatanının 
Akdeniz ve Ege kıyıları olduğunu tezini doğrulamakta ve zeytinin, asıl yurdunun Anadolu’nun çeşitli 
bölgelerinde, örneğin güneyde Akdeniz’de Toroslar’ın eteklerinde, Antalya ve İçel’de, batıda Muğla’da, 
Aydın Çine’de kendi kendine yetişen ve çoğalan yabani zeytin ağaçları, Bafa ve Kuşadası yörelerinde 
yabani zeytin ağaçlarının adeta ormana dönüşmeleri, İzmir Çeşme’de ve daha kuzeyde Çanakkale, 
Balıkesir ve Bursa’ya kadar yer yer kendini göstermesi zeytin ağacının anayurdunun günümüz 
Türkiye’si olabileceğini düşüncesini desteklemektedir. (Ünsal, 2007: 14) 

Bir kaynağa göre, bir milyon yıl öncesine ait zeytin yaprağı fosilleri bulunmuştur. İnsan 
barınaklarından çıkarılan zeytin kalıntılarına Mersin-Yumuktepe kazılarında rastlanmıştır ve bu 
kalıntıların 9000 yaşında olduğu düşünülmektedir. Zeytin ağaçlarının ehlileştirilmesi, bahçelerin 
kurulması Mezopotamya’da 6000 yıl önce başlamıştır. Bugün kabul gören teoriye göre zeytin ağacının, 
Güneydoğu Anadolu - Mezopotamya - Filistin bölgesinden başlayarak Doğu Akdeniz kıyılarından Batı 
Anadolu'ya oradan Avrupa'ya, Kuzey Afrika'ya yayıldığı görüşüdür. Urla yöresi ve Yarımada, bu kadim 
topraklardan akıllı zeytinin Akdeniz'e dağılması sürecinde, en erken geldiği bölgedir. Bu bakımdan çok 
önemlidir. Ege adaları, Girit, Mısır tıpkı Urla yöresi, Klazomenai ve Yarımada gibi erken akıllı zeytinin 
geldiği bölgelerdir. Güney Fransa'nın M.Ö.600’lerde, İspanya'nın M.Ö.200 yıllarında akıllı zeytin ağacı 
ile karşılaştığını düşünecek olursak, zeytin tarihi bakımından Urla ve yöresinin, Klazomenai'nin önemi 
ortaya çıkmaktadır. (Köstem Zeytinyağı Müzesi, http://kzmurla.com/)  

1.2.  Türleri 

Zeytin yeşil ve siyah olmak üzere iki türdür. Erken hasat edilen zeytinin rengi yeşil, daha sonra 
hasat edilenin rengi ise mordan siyaha dönük bir renktir. Zeytin ağaçtan toplandıktan sonra sofralarımıza 
gelene kadar birtakım işlemlerden –genellikle salamura- geçer ve işlenme şekline göre sele, kırma, çizik, 
dilme, biberli, domat, dolgulu gibi isimler alır. Zeytinler bazen büyüklüklerine göre (iri, büyük, jumbo, 
xl gibi) de isimler alırlar. Ayrıca zeytine yetiştirildiği coğrafi bölgeye göre de birtakım isimler 
verilebilmektedir. 
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1.3.  Faydaları 

Zeytin çok faydalı bir besin olup, zeytinin kanıtlanmış faydalarından bazıları aşağıda verilmiştir: 
(Sabah Gazetesi, https://www.sabah.com.tr/saglik/2019/04/22/zeytinin-faydalari-nelerdir-iste-
mucizevi-bir-besin-olan-zeytinin-faydalari) 

 Zeytin kandaki fazla kolestrolü giderir. 

 Zeytin kan basıncını kontrol eder. 

 Zeytin, meyve ve sebze alternatifi olarak diyet lifi kaynağıdır. 

 Zeytin vitamin E için mükemmel bir kaynaktır. 

 Zeytin antioksidan olarak hücreleri korurlar. 

 Zeytin, Alzheimer, iyi huylu ve habis tümör gibi dejeneratif hastalıkların, daha az ciddiyetli 
varikoz damarları ve boşlukları da dahil olmak üzere etkilerini azaltır. 

 Zeytin, miyokard enfarktüsü veya derin damar trombozu (DVT) ile sonuçlanabilecek kan pıhtını 
önlemeye yardımcı olur. 

 Zeytin hücre zarlarını kanser gibi hastalıklara karşı korur. 

 Zeytin anemiye karşı mükemmel bir korumadır. 

 Zeytin doğurganlığı ve üreme sistemini geliştirir. 

 Zeytin, özellikle oksidatif stres ve kronik viral hastalıklar sırasında sağlıklı bir bağışıklık 
sisteminin korunmasında önemli bir rol oynamaktadır. 

 Zeytin besleyici ve sodyum, potasyum, magnezyum, demir, fosfor ve iyot gibi mineral içeriği 
bakımından zengindir. 

 Zeytin, gerekli vitaminleri ve amino asitleri sağlarlar. 

 Zeytin, kalbi korumak için yararlı özelliklere sahip olan oleik asidi içerir. 

 Zeytinler, beyindeki oksidatif stresini azaltan doğal bir kimyasal olan polifenoller içerir. 
Böylece günlük porsiyon bir zeytin yiyerek hafızanızı % 25'e varan oranda geliştirmeye yardımcı olur. 

 Sadece bir fincan zeytin büyük bir demir oranı – 4.4 mg. 

 Siyah zeytin, cilt yumuşaklığını ve cildi sağlıklı tutan oleik asidi içerdiği için kırışıklıkların 
görünümünü % 20 oranında azaltabilir. 

1.4.  Barışın Simgesi Olarak Zeytin 

Kutsal kitaplarda ve mitolojide çeşitli şekillerde geçmekte olan zeytin barışın da simgesi olarak 
bilinmektedir. Zeytine “barışın simgesi” denilmesinin rivayete göre bir hikâyesi vardır ve bu hikâye 
Tevrat’ta aşağıdaki şekilde anlatılmaktadır: (Armutak, 2008: 43)   

“Tevrat'ın Tekvin 6. bölümünde yeryüzünde çoğalan insanların günden güne artan kötülükleri ve 
zorbalıkları nedeniyle, Allah'ın yeryüzünü, yarattığı insanlar ve hayvanlarla birlikte yok etmeye karar 
verdiği anlatılır. Bu aşama "Nuh Tufanı" ile son bulacaktır. Nuh Tufanının sonuna doğru gemiden 
dışarıya önce bir kuzgun, daha sonra bir güvercin gönderilerek (Tekvin 8) suların çekilip çekilmediği 
kontrol edilir. Geriye ağzında bir zeytin dalı ile dönen güvercin, Allah ile insanlık arasında sağlanan 
barışın müjdesini de verdiğinden tarih boyunca zeytin dalı ve güvercin "barış sembolleri" olarak kabul 
edileceklerdir.” 

Zeytin’e barışın simgesi denilmesinin bir başka hikâyesi ise mitolojik bir hikâyeye 
dayanmaktadır. Bu hikâye de şu şekilde anlatılmaktadır: (Kaplan ve Karagöz Arıhan, 2012: 45) 

“Yunan mitolojisine göre, Zeus kendisine en değerli hediyeyi verene kentin koruyuculuğunu 
verecektir. Bunun için bir yarışma açar. Denizlerin tanrısı Poseidon, Zeus’a uzak diyarlara dahi uçarak 
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gidebilen ve savaşta yenilmeyecek bir at armağan eder. Athena ise zeytin ağacını…Yarışma çetindir. 
Çünkü ikisi de Zeus’a dünyanın en güzel hediyesini vermek isterler. Kuşkusuz dünyanın en uzak 
diyarlarına gidebilecek ve yenilmez savaşçı bir at mükemmel bir hediyedir. Ancak zeytin ağacı daha 
mükemmeldir. Zeytin ağacının muazzamlığı karşısında başta Zeus olmak üzere tüm tanrılar, tanrıçalar 
büyülenmiş ve ağacın kutsallığı karşısında donakalmışlardır. Tüm hırsına ve kazanma isteğine rağmen 
Poseidon bile zeytin ağacından o kadar etkilenmiştir ki, aralarındaki çekişmeye rağmen zeytin ağacının 
üstünlüğünü kabul eder. Bunun üzerine Athena zeytin ağacından bir dal kırıp Poseidon’a verir ve öylece 
aralarındaki düşmanlık zeytin ağacının rakipsiz güzelliği karşısında yok olur. O günden sonra 
Athena’nın ismi Atina kentine verilir. Düşmana zeytin dalı uzatmak deyimi de neredeyse tüm dillere tam 
da bu mitten gelmiştir. Çünkü zeytin ağacı, düşmanınızın dahi kıyamayacağı güzellikte ve 
kutsallıktadır.” 

1.5.Kur’an-ı Kerim’deki Yeri 

İncir, hurma, üzüm ve hurma ile birlikte zeytin de değerli besinler olarak kutsal kitapta değişik 
surelerde farklı şekillerde geçmektedir. 

Zeytin kelimesi Kur’an-ı Kerim’de altı surede yedi defa geçmekte ve “kutsal ağaç” olarak 
nitelendirilmektedir. Kuran’da zeytin ağacını, meyvesini, yağını öven ve kutsal kabul eden ayetler 
bulunmaktadır. Bu ayetlerde zeytin ağacının yine kutsal bir yer olan Sina Dağı’nda yetiştirildiği, 
sıkılarak yağının çıkarıldığı ve bu yağın yemeklere lezzet, hastalıklara şifa vermek için kullanıldığı 
yazılıdır. (Abidin Tatlı, https://abidintatli.com.tr/kutsal-kitaplarda-zeytin) 

Zeytin kelimesinin Kur’an-ı Kerim’de geçtiği sure ve ayetler; [EN'AM(6)/99], [EN'AM(6)/141], 
[NAHL(16)/11], [MÜ'MİNUN(23)/18-20], [NUR(24)/35], [ABESE(80)/25-29], [TİN(95)/1-3]’dir. 
(Ateş, 1975) Ayetlerde zeytin genel olarak mübarek bir bitki (ağaç) olarak geçmektedir. 

Zeytin ayrıca Hadis-i Şeriflerde de aşağıdaki şekillerde geçmektedir: (Yaklaşan Saat, 
http://www.yaklasansaat.com/dunyamiz/canlilar/kuran_da_zeytin.asp) 

- "Zeytinyağını yiyiniz ve sürününüz. Çünkü o, mübarek (bereketli) bir ağacın ürünüdür."   
- "Zeytinyağını, ekmeğe katık ediniz ve bu yağı kullanınız. Çünkü bu yağ, mübarek bir ağaçtan 

alınmadır." 
- "Ümmetime meşakkat verme korkusu olmasaydı, kendilerine her namaz kılarken, zeytin 

ağacından misvak (kullanımını) emrederdim." 
- Zatülcenb hastalığı için; zeytinyağı ve kustu bahri (topalak otu) karışımını tavsiye ederdi."    

 

2. Zeytinyağı 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlıklı beslenme bilinci her geçen gün artmaktadır. Artık 
insanlar daha doğal ve organik, kaynağı bilinen yiyecek-içeceklere yönelmekte ve sağlıklı yaşam 
programlarını takip etmektedirler. 

Dünyanın en eski yağı olan zeytinyağı insan vücudu için gerekli bir yağ olup, uzmanlar tarafından 
tüketilmesi şiddetle tavsiye edilen yağların da başında gelmektedir. 

Zeytinyağı dünyanın ilk bitkisel yağıdır. Zeytinin sıvısı olan zeytinyağının kullanım amaçları çok 
çeşitlidir. Zeytinyağı, yemeklik olarak sofralarımızda kullanılmadan önce, yağ kandillerinde aydınlatma 
amaçlı yakıt olarak kullanılmıştır. Ayrıca Romalılar tarafından sağlık, güzellik, temizlik ve bakım ürünü 
olarak kullanılmıştır. (Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi, https://www.oleatrium.com/) 

İyi bir zeytinyağı elde etmek için zeytinler henüz bütünüyle olgunlaşmadan toplanıp, meyvemsi 
tadını yitirmemesi için bekletilmeden fabrikaya ulaştırılmalıdır. Eskiler bu konunun önemini “ağaçtan 
taşa" diye ifade etmişlerdir. (Adatepe Zeytinyağı Müzesi, 
https://www.adatepe.com/StaticPages/adatepe-zeytinyagi-muzesi/145/) 
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2.1. Yapım Aşamaları 

Zeytinden yağ çıkarma yöntemleri zamana ve mekâna göre değişiklik gösterse de bütün 
geleneksel zeytinyağı üretim yöntemlerinin temeli aynıdır. Zeytinyağı üretimi; 

- kırma, 

- presleme ve  

- sıvıyı ayrıştırma olmak üzere üç aşamadan oluşur. (Kaplan ve Karagöz Arıhan, 2012: 46) 

2.2.  Türleri 

Zeytinyağı, zeytinin sıvısıdır ve natürel, rafine ve riviera zeytinyağı olmak üzere üç sınıfa ayrılır. 
Zeytinyağı, zeytinin preslenmesi ile elde edilen, herhangi bir kimyasal işleme tabi tutulmadan doğrudan 
doğruya tüketilebilen tek yağdır. Zeytinyağı bu haliyle meyve suyuna benzetilir. Bitkisel yağlar 
içerisinde fiziksel metotlarla üretilebilen tek yağ olması zeytinyağının sahip olduğu bir ayrıcalıktır. 
(Küçükkömürler ve Ekmen, 2008: 211) 

Tarihsel olarak bakıldığında Romalıların da zeytinyağını aşağıdaki şekilde sınıflandırdıkları 
görülmektedir: (https://www.oleatrium.com/) 

Flos – Oeli: Latince’de flos, “çiçek” ve “en iyi kısım”; olei de, “yağ” anlamına geliyor. Flos 
Olei’nin dilimizdeki karşılığı ise en basit şekliyle ‘en iyi yağ’ demektir. (Bilge Ağaç Dergisi, 
https://bilgeagacdergisi.com/zeytinyagi/flos-olei/) 

- Oleum – Sequence: İkinci baskı yağ,  

- Caducum: Dip yağı demektir. Dip zeytininden elde edilen değersiz yağdır. Sabun yapımında 
kullanılır. 

- Cibarium: Bozuk zeytinlerden elde edilen adi yağdır. Kandil yakıtı olarak kullanılır. 

 

2.3.  Faydaları 

Zeytinyağı asırlardır yemeklerde kullanımının dışında sağlık açısından da tedavi amaçlı 
kullanılmaktadır. Özellikle sindirim sistemi, saç ve cilt sağlığında çok yaygın olarak kullanılır. 
Zeytinyağının faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz: (Akşam Gazetesi, 
https://www.aksam.com.tr/morpapatya/zeytinin-faydalari-nelerdir/haber-1001901)  

 Zeytinyağı tüketen insanlarda kalp krizi, yüksek tansiyon, inme gibi hastalıklara yakalanma 
riski daha azdır. 

 Zeytinyağı tüketimi damarlarda meydana gelen sertleşme ve tıkanma sorunlarına yakalanma 
riskini azaltır. 

 Zeytinyağı damar sertliğinin oluşmasını engelleyebilir. 

 Kolesterol seviyesini sağlıklı seviyede tutmaya yardımcı olur. 

 Sindirim sistemi için faydalıdır, basur ve kabızlığa iyi gelir, bağırsak hareketlerini arttırır, 
bağırsakları temizler. 

 Şişkinlik ve gaz sorunlarını giderebilir. 

 Saç sağlığını korur ve saçların yumuşamasını zağlar. 

 Cilt bakımında özellikle cilt maskelerinde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 Zeytinyağı kanser hastalıklarına yakalanma riskini azaltabilir, özellikle meme kanserine 
yakalanma riskini azaltır. 

 Hücre sağlığını koruyabilir, göğüs tümörlerini başlangıç aşamasında engelleyebilir veya 
tamamen ortadan kaldırabilir. 
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 Zeytinyağı beyin sağlığı için de önemli bir besin kaynağıdır, yaşlılıktan kaynaklanan zihinsel 
hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Fareler üzerinde yapılan bir deneyde beyin hücrelerine 
zeytinyağının önemli katkısının olduğu belirlenmiştir. 

 Hakiki zeytinyağı pankreas hastalıklarına neden olan unsurları ortadan kaldırabilir. 

 Zeytinyağının antioksidan özelliğinden dolayı, kanı temizleyici ve genel anlamda vücutta 
temizlik yapabildiği düşünülmektedir. 

 Zeytinyağının karaciğeri koruduğu düşünülmektedir. 

 Zeytinyağının ülsere iyi geldiği düşünülmektedir. 

2.4.  Kullanım Alanları 

Zeytinyağının bilinen başlıca kullanım alanları aşağıdaki gibidir: 

 Özellikle sebze yemeklerinde, salatalarda ve mezelerde yağ olarak kullanılır. 

 Yağlı güreşlerde güreşçilerin vücuduna sürülür. 

 Aydınlatma aracı olarak kandillerde kullanılır. 

 Sabun imalatında kullanılır. 

 Farmakolojide ilaç yapımında kullanılır. 

 Tarih boyunca dini kutsamalarda kullanılır. 

 Nazardan koruduğuna inanılır. 

 Daha parlak görünmesi için saça sürülür. 

 Vücudun ovulmasında kullanılır. 

 Kozmetik yapımında kullanılır. 

 Romalılarda günahlarından arınsın diye ölen kişinin yüzüne serpilirdi. 

 

3. Zeytin ve Zeytinyağının Halk Kültüründeki Yeri 

Tarih boyunca zeytin ağacının bolluk, bereket, barış, akıl ve olgunluk sembolü olduğu noktasında 
buluşan insanlar bu meyveyi ve nimetlerini günlük yaşamlarına da uyarlayarak zeytin ve zeytinyağına 
ilişkin pek çok halk kültürü yaratması ortaya çıkmıştır. 

Zeytinin günlük yaşamdaki yeri ve önemi aşağıdaki halk kültürü yaratmalarında da açıkça 
görülmektedir: 

3.1. Atasözleri 

“Ağzına bir zeytin verir, altına (ardına) tulum tutar.” 

(Anlamı: Yaptığı küçük iyiliklere karşılık büyük çıkar bekler. Yapılan ufak iyilikler için hemen 
ardından büyük isteklerde bulunan kişiler için bu söz kullanılır.) (Türk Dil Kurumu, Atasözleri ve 
Deyimler Sözlüğü, https://sozluk.gov.tr/) 

“Bağ (incir) babadan, zeytin dededen kalmalı.” 

(Anlamı: Bağ, bir kuşak geçecek kadar yaşlandıktan sonra bol ürün verir, zeytinin bol ürün 
verebilmesi için en azından iki kuşaklık bir zaman geçmelidir.) (Aksoy, 1995: 22) 

3.2. Deyimler 

“Zeytin dalı uzatmak.” (Barış için ilk adımı atmak) 
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“Zeytinyağı gibi üste çıkmak.” (Bir sorunda haksız olduğunu kabul etmemek, ustalıkla kendini 
haklı çıkarmaya çalışmak) 

(Türk Dil Kurumu, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, https://sozluk.gov.tr/) 

3.3. Türküler 

www.turkudostlari.net isimli internet sitesindeki türkü arama motoruna “zeytin” yazıldığında 
karşımıza başlığında zeytin kelimesinin yer aldığı 11 türkü çıkmaktadır. Sözlerinde zeytin geçen 
türkülerin sayısı ise 78’dir. Bu türkülerden bilinen bazılarının sözleri örnek olarak aşağıda verilmektedir: 
(Türkü Dostları, https://www.turkudostlari.net/) 

“Evlerinin önü zeytin ağacı 

Dökülmüş yaprağı kalmış ağacı 

Eğer senin gönlün bende yok ise 

Sen bana kardeş de canım bende sana bacı” 

   (Orta Anadolu) 

“Zeytin yaprağı yeşil (aman bir yar elinden) 

Altında kahve pişir (yandım bir yar elinden) 

Beni sana vermezler de aman da bir yar elinden 

Aklın başına devşir yandım bir yar elinden” 

     (Kilis) 

“Zeytin Yağlı Yiyemem Aman, 

Basma Da Fistan Giyemem Aman. 

Senin Gibi Cahile, 

Ben Efendim Diyemem Aman” 

   (Bursa) 

“Zeytin Dalı Çürük Olur Basmaya Gelmez 

Aman Aman Basmaya Gelmez 

Elin Kızı Pek Cavır Olur Küsmeye Gelmez  

Aman Aman Küsmeye Gelmez” 

(Fethiye – Muğla) 

3.4. Bilmeceler 

“Ağaç üstünde kara şopar.” (Cevap: Zeytin)  

(Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Portalı, https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye 
/kirklareli/kulturatlasi/bilmeceler968845) 

“Ağaç üstünde kara Fatma” (Cevap: Zeytin) 

“Yüzü katık İçi kütük” (Cevap: Zeytin) 

(Yabgu, 1992: 40) 

“Dal üzerinde kara tavuk” (Cevap: Zeytin) 

(Blogcu, http://annegozuyle.blogcu.com/bilmeceler/3390291) 
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3.5. Maniler 

Zeytin ve zeytinyağı ile ilgili maniler sayıca fazladır. Burada örnek olarak üç maniye yer 
verilecektir. (Sevim, https://www.antoloji.com/zeytin-zeytinyagi-maniler-siiri/) 

“Zeytin koydum sepete. 

Belalar gitsin öte. 

Allah'ım zeytin vermiş, 

Bizim bu memlekete” 

 

“Sabah erken uyandım. 

Bir ağaca dayandım. 

Taze ev ekmeğini, 

Zeytinyağına bandım.” 

 

“Kutsaldır zeytin dalı. 

Bakmazsan olur çalı. 

Barışın sembolüdür, 

Bir filiz zeytindalı.” 

4. Bandırma Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi Model Önerisi 

Türk Dil Kurumu Güncel Sözlüğü’ne göre müze; “Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime 
yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı olarak 
tanımlanmaktadır. (Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, www.tdk.gov.tr) 

Müze tanımları, 1946 yılında kurulan Uluslararası Müze Konseyi (ICOM) tarafından zaman 
içerisinde güncellenerek 2007 yılında son halini almıştır. Konseyin ülkemizdeki resmi web sayfası olan 
https://icomturkey.org ’da yer alan ICOM Tüzüğü’nün 3. Maddesinin 1. Kısmına göre Müze, “toplumun 
ve onun gelişiminin hizmetinde, kamuya açık, eğitim, çalışma ve haz amacıyla insanlığın ve 
etrafındakilerin somut ve soyut mirasını toplayan, muhafaza eden, araştıran, ileten ve sergileyen, kar 
amacı gütmeyen kalıcı bir kuruluştur.” şeklinde açıklanmıştır. Tanıma bakıldığında müzenin tanımında 
somut olan kültürel değerlerin yanı sıra somut olmayan kültürel değerlerin yer aldığı da görülmektedir. 

Bu çalışmada, ister somut ister somut olmayan olsun kültürel mirasımızı korumada, 
sürdürebilirliğini sağlamada ve gelecek nesillere aktarmada önemli bir aracı olan müze kavramından 
hareketle Balıkesir ilinin zeytin yetiştiriciliği yapılan ilçelerinden biri olan Bandırma ilçesinde bir zeytin 
ve zeytinyağı müzesi kurulması önerilmektedir. 

Kurulması model önerisi olarak sunulan Bandırma Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi’nde zeytin 
bitkisinin toprağa dikildiği andan başlanarak zeytinyağının şişelere konmasına kadar geçen tüm 
aşamaların görsel olarak yer alması planlanmaktadır. 

Bu müze ile yapılmak istenen, müzeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere, zeytinin dalından 
koparıldıktan sonra besin olarak sofralarımıza geliş öyküsünü anlatmak, zeytinden zeytinyağı yapılma 
aşamalarını tarihsel bir sıra ile göstermektir. Müzede ziyaretçilere zeytin ve zeytinyağı tadımı da 
yaptırılmalıdır. Bunun yerli ve yabancı ziyaretçiler için hem eğitici hem de keyifli bir deneyim olacağı 
düşünülmektedir. 
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4.1. Müze Oluşturulma Süreci 

Müzede kullanılacak ve sergilenecek objeler yöre ve yakın çevreden öncelikle bağış yoluyla 
temin yoluna gidilmelidir. Bağış yoluyla toplanamayan ancak temin edilmesi gereken, obje, araç-gereç 
ve malzemeler satın alma yoluyla temin edilebilir. Eski devirlerden bu yana zeytincilikte kullanılan 
ancak günümüzde bulunması çok zor olan makine ve teçhizatlar birebir ölçüleri ile yaptırılabilir. 

Mekânsal olarak ölçeği ve ekonomik olarak büyüklüğü göz önüne alındığında müzenin 2 yıl 
(2020-2022) içinde tamamlanması ve hizmete açılması uygun görülmektedir. İlk bir yılda müze 
içerisinde kullanılacak her tür malzemenin temini, ikinci yılda ise bu malzemelerin müze binası içerisine 
yerleştirilmesi, personel istihdamı gibi konuların tamamlaması içindir. 

4.2.  Müze Binası 

Müze binaları genel olarak 2 şekilde inşa edilebilir: 

 Birincisi güncel haliyle kullanımda olmayan ancak müze olmaya uygun bir bina restore edilerek 
müze haline getirilebilir. 

 İkincisi ise yeni bir bina inşa edilebilir. 

Her ikisinde dikkat edilmesi gereken husus, eski zamanlardan bu yana zeytin ve zeytinyağı elde 
etmek için kullanılan aletlerin büyüklüğü dikkate alındığında bu aletlerin müze içerisine sığmama 
ihtimaline karşılık müzenin kapalı alanlarının yanı sıra açık alanlarının da olması gerekmektedir. Ayrıca 
tavanın yüksek, kolonların geniş aralıklı olması gerekmektedir. 

4.3.  Müzenin Bölümleri 

Müzenin girişinde zeytin ile zeytinyağının tanıtım, sunum, tadımının yapıldığı bir alan ve 
çıkışında ise zeytin, zeytinyağı, sabun ve hediyelik eşyaların satıldığı “Satış” bölümü yer alabilir. 

Tarihsel olarak zeytinin geçirdiği dönemlere bakıldığında müzenin on bölümden oluşabileceği 
öngörülmektedir. Bu bölümler birbiri ardına sıralanmalı ve “zaman tüneli” şeklinde birbirlerine geçişleri 
olmalıdır. Bu dönemler: 

-Klasik çağ öncesi 

-Geçiş dönemi 

-Roma Dönemi (Roma hamamı) 

-Bizans dönemi 

-Osmanlı dönemi 

-Erken sanayi dönemi 

-Elektrikli dönem 

-Aydınlanma bölümü 

-Sabun imalatı bölümü 

-Diğer şeklinde olabilir. 

Ancak şu hususu belirtmekte fayda görülmektedir. Kurulması, hizmet vermesi, sürdürülebilirliği 
gibi açılardan bakıldığında emek-yoğun ve sermaye-yoğun olan müzelerin özellikle kurulma 
aşamasında pek çok bilim dalının bir arada çalışması gerektiği muhakkaktır. Bu nedenle yukarıda 
zeytinin geçirdiği tarihsel dönemlerin belirlenmesinde son kararın konunun uzmanı olan bilim 
dalları/uzmanları tarafından verilmesi gerekmektedir. 

4.4.  Müzenin Çalışanları 

Müze çalışanlarının ise mümkün olduğunca üniversitelerin ilgili bölümlerinden (tarih, klasik 
tarih, sanat tarihi, arkeoloji, müze yönetimi, ziraat mühendisliği, makine mühendisliği gibi) mezun olan 
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kişilerden seçilmeleri, tam zamanlı ve daimi statüde istihdam edilmeleri yerinde olacaktır. Ayrıca 
üniversitelerin ilgili bölümlerinde okumakta olan öğrencilerin stajlarını bu müzede yapmalarına da 
imkân verilmelidir. 

4.5.  Müzenin Kapladığı Alan / Mekânsal Ölçeği 

Tarih içerisinde zeytinin geçirdiği süreç düşünüldüğünde kullanılan alet, makine, teçhizat, araç-
gereç, vb.’nin büyüklükleri göz önüne alındığında; müzeye gelenlere ikram edilmek üzere oluşturulacak 
zeytin-zeytinyağı tanıtım, sunum ve tadım alanlarının geniş olması gerektiğinden ve müzede zeytinyağlı 
yemeklerin sunulduğu bir restoranın ve bir müze dükkânın da olması planlandığından müzenin hacimsel 
olarak büyük bir alanda kurulu olması gerekmektedir. Ancak bu alanın mekânsal olarak ölçümü daha 
önce de belirtildiği üzere uzmanların görüşlerine bırakılmalıdır. 

4.6.  Müze Dükkânı 

İster özel teşebbüs ister devlet eliyle kurulsun hizmete açılan her müzenin ekonomik bir boyutu 
da olduğu açıktır. Bu nedenle müzenin sabit ve değişken giderlerinin karşılanması amacıyla müze 
dükkânından zeytin, zeytinyağı, sabun, Bandırma ilçesi ile özdeşleşmiş nesneler ziyaretçiler tarafından 
ziyaretleri sonrasında anı olarak kalması için satın alınabilir. 

4.7. İlgili Kurumlar 

Eğitim yuvası olan üniversitelerin kurulduğu yerleşim yerine pek çok katkısı olduğu gibi kültürel 
anlamda da katkısı olmalıdır. Bu nedenle bir eğitim ve kültür mekânı olan müzelerin kurucularından 
birisinin de üniversiteler olması son derece normaldir. Bu nedenle Balıkesir ili Bandırma ilçesinde 
kurulması önerilen “Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi”nin Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öncülüğünde 
kurulması üniversitenin prestiji açısından da oldukça önemlidir. Diğer paydaşlar ise; başta Güney 
Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Kaymakamlığı, Bandırma 
Belediyesi, ilgili dernekler, vakıflar ve sivil toplum kuruluşları olabilir. 

 

5. Öneriler 

“Bandırma Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi Modeli” için önerilebilecek diğer hususlar aşağıda 
verilmektedir: 

- Zeytinle ilgili özlü sözler, zeytin ve zeytinyağının faydaları, zeytinyağlı yemek tarifleri, vb. 
müzede uygun yerlere asılabilir. 

- Müze yaşayan bir müze olarak, Ekim-Mart ayları arasında müzeye gelenler, başta zeytin kırma 
olma üzere zeytin ve zeytinyağı yapımına aktif olarak katılabilir. 

- Müzede sadece zeytinyağı kullanılarak yapılmış zeytinyağlı yemeklerin, salataların ve 
mezelerin sunulduğu küçük bir restoran hizmet verebilir. 

- Müzede sergilenen objeler Türkçe dışında diğer dillerde de anlatılabilir. 
- İlgili kurumların işbirliğiyle bir “Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu” düzenlenebilir. 
- Zeytin ve zeytinyağı festivali düzenlenebilir. 
- Müzedeki canlandırmalarda gerçekliği yansıtmak adına balmumu heykeller kullanılabilir. 
- Müzede küçük toplantılara ev sahipliği yapılabilmesi amacıyla bir salon oluşturulabilir. 
- Müzenin Bandırma yol güzergâhından geçen turistik amaçlı tüm geziler için bir durak olması 

sağlanabilir. 
- Müze sosyal ağlarda (facebook, twitter, instagram gibi) etkin şekilde yer almalıdır. 
- Müzenin bir broşürü olmalı ve bu broşürün mümkün olduğunca fazla yere ulaştırılması 

sağlanmalıdır. 

Bu hususlara ilaveten başka öneriler de eklenebilir. 
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6. Sonuç 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de müze ve müzecilik kavramları zaman içinde anlam 
değiştirmiş ve artık müzeler objelerin camekân veya vitrin arkasında sergilendiği mekânlar olmaktan 
çıkmıştır. Müze denildiği zaman çoğu insanın aklına sıkıcı, karanlık, basık yerler akla gelse de müzenin 
anlamı zaman içinde değişime uğrayarak müzeler artık özel ilgi alanlarına göre gruplara ayrılmakta ve 
ziyaretçiler müzeleri sadece gezip görmekle kalmayıp, müzeyi interaktif olarak da 
deneyimlemektedirler.  

Ülkemizde özel temalı müzelerin sayıları her geçen gün artmakta olup bu müzelerden birisi de 
zeytin ve zeytinyağı üzerine kurulan müzelerdir. Şu an ülkemizde 8 adet (Ayvalık-Çanakkale, Kuşadası-
Aydın, Urla-İzmir, Altınözü-Hatay, Ayvalık-Balıkesir, Edremit-Balıkesir, Gemlik-Bursa ve Akhisar-
Manisa) Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi bulunmakta olup bu müzelerin zeytinciliğin yapıldığı il/ilçelerde 
kurulduğu görülmektedir. Zeytin ağaçlarının sıklıkla bulunduğu, zeytinciliğin halen bir meslek olarak 
yapıldığı ve zeytinyağı yapım fabrikalarının olduğu ilçelerden birisi de Balıkesir ilinin Bandırma 
ilçesinde olup bu çalışmada adı geçen ilçede bir zeytin ve zeytinyağı müzesi kurulması önerilmektedir. 

Tarihte, mitolojide, kutsal kitaplarda, fen bilimlerinde, vb. sağlık, güzellik, bolluk, bereket, barış, 
akıl, uzun ömür ve olgunluk gibi anlamlara gelen zeytinin günümüzde trend olan gastronomi turizmi 
için de son derece kıymetli bir besin olması nedeniyle kurulması önerilen Bandırma Zeytin ve 
Zeytinyağı Müzesi ilçe için önemli bir kültürel gösterge ve turistler için de bir çekim merkezi olacaktır. 

Sonuç itibariyle, çeşidi ne olursa olsun kurulan her bir müzenin kültürel bir değer olarak o 
topluma ve dolayısıyla o ülkeye ait olduğu unutulmamalıdır. 
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Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Türk Kızılay; Bandırma Örneği 

 

Tahsin GÜLER1,  Ayşenur ALAN2 

Özet 

Günümüzde küresel anlamda tanınan, etkili ve büyük bir kuruluş olan Türk Kızılay, gerek dünya 
çapında gerekse ülkemizde ayrım gözetmeksizin yaptığı insani yardımlarla tüm insanlığa hizmet 
etmektedir. Afet öncesi ve sonrası her türlü desteği sağlamak, aşevi hizmeti, kan bağışı, ihtiyaç 
durumuna göre engelli ve hasta vatandaşlara yapılan yardımlar, maddi imkanı olmayan vatandaşlara 
yapılan gıda ve giysi temini gibi hizmetler bu yardımlar arasında sayılabilir. Yapılan tüm bu yardımlar; 
insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, gönüllü hizmet, birlik ve evrensellik ilkeleri 
doğrultusunda yerine getirilmektedir.  Türk Kızılay’nın geniş bir sahada ve çok çeşitli olan bu 
hizmetleri, iyiliksever kişi ve kuruluşların destek ve bağışlarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bu çalışma,  
1935 yılında kurulan Bandırma Kızılay Şubesi’nin yapmış olduğu sünnet faaliyeti, gönüllü faaliyeti, 
kurban-ramazan faaliyetleri, eşya yardımı, burs yardımı, yatırım faaliyeti, aşevi ve yükseköğrenim kız 
öğrenci yurdu gibi hizmetlerle Bandırma’nın toplumsal, ekonomik ve eğitim alanındaki gelişimine 
yaptığı katkıları ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kızılay, Sivil Toplum Kuruluşları, Yardım 

Jel Kodları: I39, H84 

 

Turkish Red Crescent as a Non Govermental Organization; Bandırma Example 

Abstract 

Today, the Turkish Red Crescent, which is a globally recognized, effective and large organization, 
serves the entire humanity with its humanitarian aid that it does not discriminate both in the world and 
in our country. Providing all kinds of support before and after disasters, soup kitchen service, blood 
donation, aid to disabled and sick citizens according to need, services such as food and clothing provided 
to non-financial citizens can be counted among these aids. All these aids are; humanity, non-
discrimination, impartiality, independence, voluntary service, unity and universality are carried out in 
accordance with the principles. These services of the Turkish Red Crescent in a wide range and variety 
can be realized with the support and donations of benevolent people and organizations. In this study, the 
circumcision of Bandirma branch, founded in 1935, the Red Crescent activities, volunteer activities, 
victim-Ramadan activities, luggage assistance, scholarship assistance, investment activity, soup kitchen, 
the sorority of Bandırma and higher education with services such as social, economic, and aims to 
explore his contribution to the development in the field of Education. 

Key words: Red Crescent, Non Governmental Organizations, Aid 

Jel Codes: I39, H84  

1. Giriş 

Toplumsal bir varlık olarak insan geçmişten günümüze sürekli olarak bir şeylere ihtiyaç duymuş 
ve bundan sonrada duyacaktır. Bu anlamda insan ihtiyaçlarının karşılanmasında toplumsal desteğin 
sağlanması noktasında çeşitli örgüt ve organizasyonlara ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu 
organizasyonlar içerisinde sivil toplum kuruluşlarının önemi büyüktür. Nitekim bu organizasyonların, 
belli bir amaç doğrultusunda bir araya gelerek sosyal alanda her türlü sorunun çözümü, bireylere destek 
sağlama, toplumsal aidiyeti hissettirme gibi roller üstlendiği görülmektedir. Cephede yaralanan 
askerlere ayrım yapmadan yardım etmek amacıyla 1868’de insani bir yardım kuruluşu olarak kurulan 

                                                           
1 Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, gulert1043@gmail.com 
2 Uzm., Türk Kızılay Bandırma Şube Müdürlüğü 
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Kızılay da zaman içerisinde insani yardım misyonunu daha da geliştirerek faaliyetlerine devam 
etmektedir. 

Günümüz dünyası teknoloji sayesinde her şeyin kolayca erişilebilir olduğu, bununla birlikte 
bireyselliğin ve kişisel menfaatlerin de daha fazla ön plana çıktığı bir hale gelmiştir. Bu değişim 
sürecinde yönetişim kavramına sıkça vurgu yapılarak hayatın her alanında birlikte hareket etme ve 
yapılan hizmetlerde ortak paydaşların olması gerektiği anlayışı dile getirilmiştir. Özellikle sivil toplum 
kuruluşları, üniversiteler, belediyeler vb. kuruluşlar olarak nitelenen bu paydaşların birlikte hareket 
etmeleri halinde; hizmetlerin daha etkili ve verimli olacağı, toplumsal kalkınma ve gelişmenin daha 
etkin bir şekilde sağlanabileceği ifade etmek mümkündür. Türk Kızılay da “iyilik” ve “paylaşmayı” 
belirten sloganlarla hareket edip yine bu söylemler üzerine gerek ülke çapında gerekse uluslararası 
alanda çeşitli kampanyaların düzenlenmesine öncülük eden bir kuruluştur. Toplum içerisinde ihtiyacı 
olan veya zor durumda kalan her bireye ulaşmayı amaç edinen bir sivil toplum kuruluşu olarak; bu 
süreçte diğer kurum ve kuruluşlardan da destek alarak çalışmalarını sürdürmektedir.   

Çalışmada, tüzel kişiliğe sahip Türk Kızılay hakkında genel bilgiler verilerek, Bandırma 
Şubesi’nin yapmış olduğu hizmetler aktarılacaktır. Bunun yanı sıra bir sivil toplum kuruluşu olarak var 
olan dernek faaliyetlerinin toplumsal, kültürel, ekonomik hayata katkılarına da değinilecektir. Kurumun, 
ilçe için önemine değinilerek; eğitim açısından öğrencilere sağlanan yurt hizmeti, ihtiyaç sahibi 
bireylere yönelik aşevi yardımları, gıda erzak yardımı gibi hizmetlerine yer verilecektir. Yapılan bu 
yardımlar gönüllülük esasına dayalı ve yardımsever bireyler tarafından yerine getirilmektedir. 

2. Sivil Toplum Kuruluşu Kavramı 

Sivil toplum, bireylerin kendi arzularıyla oluşturdukları ortak yaşam alanını ifade etmektedir 
(Çaha 2006). Küreselleşme kavramının tüm dünyada yaygınlaşmasıyla birlikte sivil toplum kuruluşları 
da ekonomiden politikaya, kültürden sosyal hayatın tüm alanlarına hızla geniş bir şekilde yayılmaya 
başlamıştır. Toplumun tüm bireylerinin her şeyi daha iyi anlayıp gözlemlemesi, olayları daha iyi 
algılaması ve daha sağlıklı toplumsal analizler yapabilmesi için sivil toplum kuruluşları önemli hale 
gelmiştir (Drucker, 2000). Öte yandan sivil toplum kuruluşlarının, demokratikleşmeye, halkın 
katılımına, bireylerin birbirlerini daha iyi tanımasına ve fikirlerini tartışmasına imkan tanındığı bir 
platform olduğu söylenebilir. Sivil toplum kavramı, insanların yalnız olarak yap(a)madığı işleri bir araya 
gelerek dayanışma, gönüllülük bilinciyle ortak bir yaşam alanında birlikte hareket ederek yapması 
anlamına gelmektedir (Keyman, 2004: 3). 

Sivil toplum kuruluşlarının bir takım işlev ve fonksiyonları şu şekilde sıralanabilir (Güneş, 2004: 
2).  

 Kamuoyu oluşturarak bireylerin istek ve taleplerinin dile getirilmesine sağlamak, 

 Çoğulcu toplum yapısının oluşumunu sağlayarak piyasada metalaşmaya ve egemen piyasa 
değerlerine karşı dengeleyici bir unsur haline gelmek, 

 Kendi bünyelerinde oluşturdukları katılımcı ve çoğulcu kültürle beslenmiş ve aynı zamanda 
yönetim deneyimi de edinmiş bireylerin yetişmesine imkan tanımak, 

 Pilot projeler üretmek, bu projelere kaynak temin etmek ya da bu projeleri uygulayabilmek için 
eğitim, sosyal refah ve istihdam konularında hükümet politikalarına paralel ya da alternatif 
sorumluluklar alabilmek. 

Sivil Toplum Kuruluşları kuruluş amaçları bakımından genel olarak Aktivite merkezli STK’lar 
(spor, kültür, rekreasyon vb. alanlarda faaliyetler gösterirler), Toplum merkezli STK’lar (siyasi partiler, 
sendikalar, çevre örgütleri, yerel toplum örgütleri vb.) ve Refah merkezli STK’lar (sosyal hizmet, sağlık, 
eğitim vb. hizmeti sunarlar) şeklinde üçe ayrılabilir.  

STK’lar ile ilgili yaptığı çalışmalarla dikkatleri çeken Lester Salamon, kâr gütmeyen kuruluş 
olarak tanımlanan kuruluşların birtakım özelliklere sahip olduğunu ifade etmektedir. İnformal ve geçici 
bir şekilde insanların bir araya gelerek kâr gütmeden kurumsallaşmış bir yapıya sahip olmaları, özel 
sektörde faaliyet göstermesi ve devletten ayrı olması, gerektiğinde devletten destek alabileceği, elde 
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edilen kârın sosyal amaç doğrultusunda dağıtılması, bağımsız bir yönetim oluşturarak kendi 
faaliyetlerini kendilerinin planlayarak uygulamaları ve gönüllü bir şekilde ortaya çıkarak kamusal 
amaçlı faaliyette bulunmaları bu özelliklerin başlıcalarıdır (Özdemir, 2004) 

Çağdaş toplum olmanın göstergelerinden biri olan STK’lar ileri düzeyde sanayileşmiş ve gelişmiş 
toplumlarda demokrasinin egemen olup olmaması ile doğrudan bağlantılıdır (Çetinkaya 2008: 8). Yani, 
demokratikleşme seviyesi arttıkça sivil inisiyatif grupları, kurum ve kuruluşlarının etkisi artmaktadır. 
Bu durumun ardında yatan sebep ise, halk katılımı sayesinde her büyük işin üstesinden gelinebileceği 
inancına dayanmaktadır. 

3. Ana Hatlarıyla Türk Kızılay ve Faaliyet Alanları 

Tüzel kişiliğe sahip, kar amacı gütmeden toplum yararına çalışarak çeşitli yardım ve hizmetleri 
yerine getiren gönüllü bir sosyal hizmet kuruluşudur. İçerisinde bulunduğumuz yılda (2019) 151. Yılını 
kutlayan Türk Kızılay, 1868’de, yaralı ve hasta askerlere yardım etmek amacıyla Hilali Ahmer Cemiyeti 
adıyla kurulmuştur. 1947 yılında söz konusu yardım kuruluşuna Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
Kızılay ismi verilmiş ve kurum Türkiye Kızılay Derneği adını almıştır. 

Türk Kızılay’ın temel ilkeleri; insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu 
niteliği ve dayanışma, birlik ve evrenselliktir. Bu ilkeler doğrultusunda herkese eşit davranarak yardım 
elini uzatmayı, acı ve savaş anında insancıl davranmayı, insan sağlığını koruyarak kişiliğine saygı 
gösterilmesini, bireylerin karşılıklı anlayış-dostluk- işbirliği içerisinde faaliyet göstermesini 
amaçlamaktadır. Türk Kızılay misyonu, Proaktif bir kurum olarak afetlerde ve olağan dönemde ihtiyaç 
sahipleri ve korunmasızlara yönelik yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek, güvenli kan 
teminini gerçekleştirmek ve zarar görebilirliği azaltmaktır; vizyonu ise Türkiye’de ve dünyada, insani 
yardım hizmetinde model alınan, insanların en zor anlarında yanındaki kuruluş olmak şeklindedir 
(kizilay.org.tr). Dayandığı temel değerler ise; açık iletişim, dayanışma, güven ve Kızılaycılık onurudur. 

Türk Kızılay, kurulduğu günden bu yana toplumsal bütünlük içerinde dayanışmayı sağlamak 
adına, sosyal refahın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu 
faaliyetlerden ilk sırada yer alan ve en önemlisi yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık 
yardımlarını ulaştırmasıdır. Bölge Kan Merkezleri ve Kan Bağış Merkezleri aracılığıyla bağışçılardan 
kan toplayarak acil durumda hastaya ulaştırmak, dil, din, ırk ayrımı yapmadan dünyanın her yerinde 
doğal insan kaynaklı afetlerden zarar görmüş insanların eğitim, sağlık vb. her türlü ihtiyacını karşılamak 
diğer yaptığı faaliyetlerdir. Öte yandan sosyal alanda adak kurban kesimi, zekat, sevgi bohçası, erzak 
kolisi, giysi yardımı gibi sosyal hizmetleri yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yerine getirir.  

Sağlık alanında ise Türk Kızılay hastane ve tıp merkezleri aracılığıyla vatandaşlara sağlık 
hizmetlerini gerçekleştirir. Yine Türk Kızılay bünyesindeki ilkyardım merkezlerinin düzenlemiş olduğu 
eğitim programları sayesinde toplum bireylerine farkındalık kazandırarak acil durumda ilk müdahale 
için bilgi ve beceri kazandırmaktadır. Eğitim ve gençlik alanında Kızılaycılık bilinci ve yardımlaşmanın 
teşviki adına gençlik kolları, üniversite kulüpleri ve toplulukları sayesinde genç bireylerin şubelerde 
gönüllü olmasına olanak tanınmaktadır. Hatta bu alanda birtakım çeşitli projeler yürütür ve gençlik 
kamplarıyla gençlerin tatil yapmasına imkan tanımaktadır. Türk Kızılay Göç Hizmetleri Direktörlüğü 
bünyesinde ülkemiz sınırları içerinde yer alan tüm yabancı vatandaşların uyumu için ayni ve nakdi 
yardım için Kızılay Kart, çocuk koruma faaliyetleri ile psiko-sosyal destek vermek, toplum 
merkezilerinde yetişkin bireylere meslek ve dil kursları vermek, koruma ve yönlendirme gibi hizmetleri 
de sunmaktadır. Afyonkarahisar ve Erzincan’da kurulmuş Mineralli Su İşletmelerinde üretilen Kızılay 
Maden Sularından elde edilen gelir Türk Kızılayın en büyük gelir kaynağı durumundadır. Bunun yanı 
sıra Türk Kızılay Çadır Üretim Tesisleri ile çadır üreterek acil durumlarda ihtiyaç sahiplerinin barınma 
ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. 

3.1. Bandırma Kızılay Şubesi ve 2016-2018 Yılları Faaliyetleri 

Bandırma Kızılay 1935 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan günümüze kurumsal yapısıyla da bir 
bütünlük göstererek Bandırmanın toplumsal, kültürel ve sosyal her alanda ihtiyaç sahibi bireylerine 
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ulaşmayı amaç edinmiş ve bu yönde çeşitli faaliyetleri yerine getirmiştir.  Bandırma Kızılay Şubesinin 
hizmetleri aşağıda belirtilen alanlarda yoğunlaşmaktadır. 

 Şube Hizmetleri 

 Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu Hizmeti 

 Aşevi Hizmeti 

3.1.1. Şube Hizmetleri 

Şube Hizmetleri adı altında çok çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmekte olup başlıcaları her yıl 
sünnet şöleni, gönüllülük projesi, kurban, ramazan faaliyetleri, eşya yardımı, öğrenci bursları, tanıtım 
faaliyetleri şeklindedir. 

Sünnet Faaliyeti: Sünnet faaliyeti 2001 yılında başlatılmış olup, çocuğunu sünnet ettiremeyen 
vatandaşların kuruma müracaat etmeleriyle birlikte her yıl yaz aylarında belirli tarihler arasında 
yapılmaktadır. 2001 yılından bugüne kadar toplam 1400’e yakın çocuk sünnet ettirilmiş, sünnet yemeği 
ve eğlencesi düzenlenmiştir. 

Gönüllü Faaliyeti: 2003 yılında başlatılan Gönüllülük Projesinin genişletilmesi maksadıyla 
ilçenin bütün okulları bu proje kapsamına alınmıştır. Kızılay Gençlik Kolları adı altında bir yönetim 
oluşturularak Kızılay Haftası (24 Ekim- 4 Kasım) etkinliklerinde çocuklara Kızılay temel felsefesi ve 
ruhunun aşılanmasına, insanlara yardım etme bilincinin oluşmasına öncülük edilmektedir. Genç Kızılay 
ve gönüllü üyeler tarafından okullara ziyaretler yapılarak bilgi vermeye yönelik sunumlar 
gerçekleştirilmektedir. Onyedi Eylül Üniversitesi Bandırma İktisadi İdari Bilimler Fakültesine bağlı 
olarak faaliyetlerini sürdüren Üni Klüp üyeleri ise, Balıkesir Kan Merkezi ile iletişime geçerek her 
öğretim yılı içinde iki kez Kan Bağışı Kampanyası gerçekleştirilmesine öncülük etmektedir. Yapılan 
kan bağışı kampanyasından elde edilen veriler ise şu şekildedir; 

2016 yılında üniversitede 732 + şehir meydanında 2324 olmak üzere toplam 3056 ünite kan bağışı, 

2017 yılında üniversitede 418 + şehir meydanında 2399 olmak üzere toplam 2817 ünite kan bağışı, 

2018 yılında üniversitede 666 + şehir meydanında 2294 olmak üzere toplam 2960 ünite kan bağışı 
yapılarak, söz konusu 3 yılda ilçede toplam 8.833 ünite kan bağışı alımı gerçekleştiği görülmektedir.     

Eğitim Faaliyeti: Türk Kızılay Genel Merkezinin TLT (Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma) 
Projesi kapsamında şube çalışanlarından 2, gönüllü üyelerden de 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin 
Ankara Kızılay Genel Merkezinde Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma eğitimine katılımı sağlanmıştır. 
Geçtiğimiz yıllarda din görevlisi, öğretmen ve mahalle muhtarlarından oluşan toplam 164 toplum 
liderine TLT eğitimi verilmiştir. Ayrıca 29 Ekim – 04 Kasım Kızılay Haftası ekinlikleri çerçevesinde 
ilçezdeki ilk ve orta dereceli okullar ziyaret edilerek 2016 yılında 18 okulda 230 öğrenciye, 2017 yılında 
17 okulda 1250 öğrenciye ve 2018 yılında 15 okulda 1280 Öğrenciye Kızılay’ı tanıtıcı sunumlar 
yapılmıştır. Ayrıca tüm okullara ziyaret esnasında “Güvenli Yaşamı Öğreniyorum” isimli takvim, 
“Görevimiz İyilik”, “Bu Koli Sensiz Dolmaz” gibi afişlerin dağıtımı yapılarak çocuklar paylaşmaya 
teşvik edilmiştir. 22 Mayıs 2018 tarihinde çalışan personele ve Gençlik Kolları üyelerine Bursa Kızılay 
Şubesi İlk Yardım Merkezi tarafından “İlk Yardım Eğitimi” aldırılarak “İlk Yardım Sertifikası” almaları 
sağlanmıştır. 

Kurban Faaliyeti: 2001 yılından sonra Bandırma şubesine kaliteli, düzgün ve hijyen şartlarına 
uygun bir kesimhane kazandırılarak kurban kesimlerinin burada yapılması sağlanmıştır. Kesim 
esnasında halktan bağışçıların da bizzat bulunmalarına özen gösterilmekte, bağışçının kurbanını görmesi 
sağlanarak şeffaf bir hizmet verilmektedir.  

2016 yılı içinde Genel Merkez aracılığı ile 5 adet büyükbaş Kurban olmak üzere = 35 hisse adak 
kurban, Kurban bayramında 42 kurban bağışı olmak üzere aşevine 77 adet kurban bağışı yapılmıştır. 
Ayrıca yıl içerisinde 127 adak kurban bağışı alınmış olup, aşevine toplam 204 adet kurban karşılığı 
4.592 kg kurban eti girişi yapılmıştır. 
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2017 yılı içinde Genel Merkez aracılığı ile 6 adet büyükbaş = Kurban olmak üzere 42 hisse adak 
kurban, Kurban Bayramında şubeye 63 kurban bağışı olmak üzere aşevine 105 adet kurban bağışı 
yapılmıştır. Yıl içerisinde 170 adak kurban bağışı alınmış olup, aşevimize toplam 275 adet karşılığı 
4.330,50 kg kurban eti girişi yapılmıştır.  

2018 yılında Genel Merkez aracılığı ile adak kurban bağışı bulunmaz iken, Kurban Bayramında 
61 kurban bağışı alınmış olup, aşevine 104 adet kurban bağışı yapılmıştır. Yine yıl içerisinde toplam 
165 kurban karşılığı 3.433,50 kg kurban eti girişi olmuştur. Adak kurbanlar dışında 3 yıl içinde Çocuk 
Esirgeme Kurumundan 1.105,50 kg kurban eti bağış olarak alınmıştır. 

Ramazan Faaliyetleri: Ramazan ayında halktan bireyler gıda, zekat, fitre gibi yardımlarını Türk 
Kızılay aracılığıyla ihtiyacı olanlara ulaştırmaktadır.  

2016 yılında Ramazan ayı dahil 390 erzak paketi 2640 adet kavurma 762 aileye,  

2017 yılında 1003 erzak paketi 2706 adet kavurma 1056 aileye,  

2018 yılında ise 1087 erzak paketi 3239 adet kavurma 1278 aileye olmak üzere  

3 yılda toplam 2480 erzak paketi, 8585 adet kavurma 3096 aileye dağıtılmıştır. 

Eşya Yardımı: Bandırma genelinde, çeşitli zamanlarda evi yıkılan veya yanan ailelere 
bağışçıların çek-yat, yatak, halı, divan, yorgan, perde ve ev gereçleri gibi eşya bağışları ulaştırılmaktadır.  

2016 yılında 15, 2017 yılında 8 ve 2018 yılında da 306 kişiye eşya ve giysi yardımında 
bulunulmuştur.  

Mutluluk Örüyoruz isimli kampanya dahilinde ise 152 parça bebek ve çocuk kıyafeti yardımı 
alınarak, ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılmıştır.      

Burs Yardımları: İlçede bulunan Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, 
Bandırma Sağlık Yüksek Okulu ve Bandırma Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören ve Türk Kızılay 
yurdunda kalan üniversite öğrencilerine burs yardımında bulunulmaktadır.  

2016 – 2017 öğretim yılında 11 öğrenciye 11.500,00.-TL, 2017 – 2018 öğretim yılında 10 
öğrenciye 17.500,00.-TL, 2018 – 2019 öğretim yılında 17 öğrenciye 44.250,00.-TL, olmak üzere 3 yılda 
toplam 38 öğrenciye 73.250,00.-TL burs yardımı yapılmıştır. 

Yatırım Faaliyetleri: 2016 yılında ilçenin Paşamescit Mahallesinde bulunan Kadriye Pullukçu 
bağışı daireye 1.800,00.-TL masraf edilerek daire kapısı yenilenmiş ve giriş kat olması nedeni ile 
camlarına korkuluk yaptırılmıştır. 

2017 yılında ilçenin Kaşif Acar Caddesinde bulunan 7 katlı Kızılay İşhanının yan duvarında 
dökülmeler oluşması nedeni ile 4.750,00.-TL karşılığı kısmi mantolaması yaptırılmış ve bina koruma 
altına alınmıştır. 08.12.2017 tarihinde Sümer Günay isimli bağışçı Paşamescit Mh. 48 Sk.’ta 122 m2 
büyüklüğünde tam mülkiyeti, 100.Yıl Mh. 1583 Sk.’ta da 90 m2 büyüklüğünde çıplak mülkiyeti 
Kızılay’a olmak üzere aynı gün 2 adet daire bağışında bulunmuştur. 

2018 yılında 1.485,00.-TL karşılığı Kızılay İşhanı altındaki Lale Çiçekevi’nin su aboneliği diğer 
kiracımızdan ayrılarak yeni tesisat döşemesi yaptırılmış ve ayrı bir abonelik oluşturulmuştur. 

17 Eylül Mahallesinde bulunan Meliha Gencer bağışı daire için 9.300,00.-TL masraf edilerek 
doğramaları ve daire kapısı değiştirilmiş, mutfak dolapları yenilenmiş ve tüm zemin parke döşenerek 
daire daha kullanışlı bir hale getirilmiştir. 

Geçtiğimiz dönem Yusuf Çeliker tarafından şubemize bağışlanan üzerinde 2 katlı bina ve lokanta 
bulunan 2005 m2 arsa niteliğindeki gayrimenkul için imar barışından faydalanılarak 27.650,00.-TL 
masraf edilip iskanı alınmıştır. 

Kaşif Acar Caddesinde bulunan Kızılay İş hanımızın asansörüne 15.340,00.-TL masraf edilerek 
asansör yönetmeliğinde uygun hale getirilmiştir. 
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05.01.2018 tarihinde yine Sümer Günay isimli Hanımefendi Sunullah Mahallesinde 155 m2 
büyüklüğündeki dairesini de Kızılay’a bağışlayarak üçüncü bağışını gerçekleştirmiştir. Kendisine 
Kızılay’a bağışladığı bu üç daireden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. 

Paşamescit Mahallesinde bulunan Sümer Günay bağışı daire için 7.500,00.-TL masraf edilerek 
dış cephe mantolama payı ödenmiş, daire zemini komple parke döşetilerek daha kullanışlı bir hale 
getirilmiş ve kira geliri elde edilmeye başlanmıştır. 

Tanıtım Faaliyetleri: Bandırma Kızılay Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdunu tanıtıcı broşür ve 
kitapçıklar eğitim öğretim yılının başlamasından önce Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilerek 
yönlendirme yapılması konusunda tanıtım yapılmaktadır. www.bandirmakizilay.com adresindeki 
internet sitesi ve facebook – twitter gibi sosyal medya hesapları üzerinden bilgiler, fotoğraflar ve yapılan 
faaliyetler paylaşılarak tanıtım faaliyetleri sürdürülmektedir. 

3.2. Öğrenci Yurdu Faaliyetleri 

2000 yılında 80 kapasiteli olarak açılan öğrenci yurdu; 2012 – 2013 öğretim yılında kapanan 
konukevi odaları da dahil edilerek 178 kişilik kapasiteye çıkarılmıştır. 

2016 – 2017 öğretim yılında 160 öğrenciye, 2017 – 2018 öğretim yılında 152 öğrenciye, 2018 – 
2019 öğretim yılında 138 öğrenciye hizmet vermiş olup, yurt faaliyeti aktif bir şekilde devam 
etmektedir. 

Öğrencilerin eğitim öğretim dönemi boyunca temel ihtiyacı olan sabah açık büfe kahvaltı, akşam 
4 çeşit yemek ile birlikte diğer tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır. Yurt fiyatlarına kahvaltı, akşam yemeği, 
elektrik, su, doğalgaz, internet ve diğer tüm hizmetler dahil olup öğrencilerden ayrıca bir ücret talep 
edilmemektedir. Kızılay yurtlarında kalan öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü 
tarafından yapılan her kahvaltı için 4,50.-TL, yedikleri her akşam yemeği için ise 9,50.-TL beslenme 
yardımı yapılmaktadır. Bu uygulama 2017 – 2018 öğretim yılında başlamış olup bu yıl da devam 
etmektedir. Bunun yanı sıra yine Kızılay Öğrenci yurdunda kalan öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı 
İl Müdürlüğü tarafından aylık 240,00.-TL barınma yardımı ödenmektedir. Kurum yurdunda kalıp 30 
gün boyunca kahvaltı ve akşam yemeğinden faydalanan bir öğrenci barınma ve beslenme yardımı adı 
altında 615,00.-TL almaktadırlar.   

Bugün itibariyle şube ve öğrenci yurdu faaliyetlerinzde 1 Genel Hizmet Yöneticisi ve Yurt 
Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı, 1 Muhasebe ve Satın Alma Sorumlusu, 1 Yönetim ve Danışma Memuru, 
1 aşçı, 1 aşçı yardımcısı, 4 bayan hizmetli, 1 teknik personel, 2 erkek hizmetli personel ve 1 gece bekçisi 
olmak üzere 14 personel 8’er saatlik dilimler halinde 3 vardiya şeklinde çalışarak hizmet vermektedir. 

3.3. Aşevi Faaliyetleri 

2001 yılında başlatılan bu hizmet, ilçenin genelinde devam etmekte olup, pişirilen yemekler her 
gün bu işe tahsis edilmiş araç ile 09.30 – 11.00 saatleri arasında özel sefer tasları ile ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılmaktadır. Her gün ihtiyaç sahipleriyle görevli personel aracılığı ile birebir görüşülmekte, bu 
kişilerin diğer ihtiyaçları da (temizlik, eşya, giyim, yakacak, sağlık gibi sorunları) karşılanmaktadır. 
Kurumun amacı bu hizmetten daha çok kişiyi yararlandırmaktır. 2018 yılı sonu itibariyle günde 19 
ailede 37 kişi olmak üzere ayda 1.110 kişiye sıcak yemek servisi yapılmış, 2019 yılında ise bu rakam 
26 aileye yükselmiştir. 

4. Sonuç 

Sivil Toplum kuruluşlarının önemi kökleri çok eskilerde olmasına rağmen 1980‘li yıllardan 
itibaren daha fazla anlaşılmaya başlanmış ve bu konu olumlu yönde bir gelişim göstermiştir. 
Günümüzde ise bu kuruluşlar ekonomik, sosyal olarak hemen hemen her alanda ulusal, yerel hatta 
uluslararası düzeyde etkin bir şekilde faaliyet gösterme serbestliğine sahiptir. Öte yandan her türlü 
politik kararların alınması sürecinde de sivil toplum kuruluşlarının düşüncelerinin alınması önemli 
görülmekte bu sayede söz konusu kuruluşlar ön planda yer almaktadır.  
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İnsanların örgütlenip organize olarak ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal özellikli 
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaları dernek, vakıf, çeşitli hizmet odaları, inisiyatif grubu, güç birliği 
v.s. adıyla teşkilatlanmaların ortaya çımasına sebep olmaktadır. Bireylerin kendileri için bir iş yapmaları 
gerektiğinde devletten beklemeden kendi istekleri doğrultusunda organize olarak yapabilmesine olanağı 
sivil toplum kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet süreçlerinde bürokrasinin hafifletilmesiyle daha olanaklı 
hale gelmiş halkın katılıma olan ilgisi artırılmıştır.  

Türk Kızılay’ın Bandırma ilçesine ekonomik ve sosyal anlamda katkıları Bandırma Şubesi 
faaliyet raporları doğrultusunda değerlendirildiğinde son derece önemli ve çeşitli yardım faaliyetleri 
gerçekleştirdiği görülmektedir. Gencinden yaşlısına gönüllülüğü esas alarak bireylerin katılım ve 
toplumsal bilincinin artırılmasında önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Özellikle gönüllü 
üyelerin yapmış olduğu bağışlar sayesinde birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa el uzatılabilmektedir. Öte 
yandan sayılı yerlerde var olan öğrenci yurdunun Bandırma’da üniversite okuyacak öğrencilere ve 
ailelerine çok büyük fayda sağladığı söylenebilir. Yine üniversite kulübü aracılığıyla toplumsal alanda 
bir bütünleşmenin yaşandığı ve herkesi kucaklayan etkinlik ve faaliyetlerin yapıldığı görülmektedir. 
Yapılan tüm faaliyet ve etkinlikler değerlendirildiğinde kurumun Bandırma halkında toplumsal 
konularda duyarlılık ve farkındalık oluşturduğu, birlikte yaşama ve dayanışma kültürünün gelişimine 
önemli bir katkı sunduğu değerlendirilmektedir.  
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Bandırma Emre Köyü Kırsal Mimarisinin Çevresel Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi 

 

Yeliz TÜLÜBAŞ GÖKUÇ1, Ayni Deniz KABAKOĞLU2, Figen ALTINER3, Berrin AKGÜN4 

Özet 

Çevresel sürdürülebilirlik, doğal kaynakların ve çevresel mirasın korunması ve yenilenmesini 
sağlarken, çevrenin ve onun özelliklerinin değerini artırma çabasıdır. Bu çalışmada bir Çerkes 
yerleşmesi olan Bandırma Emre Köyü kırsal yerleşiminin kültürel ve mimari değerleri, kırsal karakterini 
oluşturan unsurlar belirlenmiş ve koruma sorunları tespit edilerek yerleşimin çevresel sürdürülebilirliği 
için kerpiç malzemenin önemi vurgulanmıştır. Bu amaçla, Bandırma Emre Köyü’nün; yerel coğrafi, 
iklimsel, demografik, ekonomik verileri, etnik ve kültürel özellikleri ve kırsal yaşam biçiminin 
yerleşmenin fiziksel dokusuna ve kırsal konutun mimari biçimlenmesine yansımaları analiz edilmiştir. 
Yerleşime özgün karakterini veren kerpiç yığma yapım sistemi, döşeme ve çatı sistemleri incelenmiş ve 
geleneksel dokuyu tahrip eden uygulamalar üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak, geleneksel mimari 
dokunun; yeni yapılaşma, göç, nüfusun yaşlanması gibi sorunlar nedeniyle bakımsızlaşması ve doku 
bütünlüğünün tehdit altında olduğu saptanmıştır. Bu noktadan hareketle, köy dokusunda yer alan mevcut 
kerpiç yapıların korunması ve kırsal mimarı mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla, 
geliştirilmiş çağdaş kerpiç malzemenin kullanılması önerilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kırsal Sürdürülebilirlik, Kırsal Konut, Emre Köyü 

JEL Kodları: R 

Bandırma Emre Village Rural Architecture in the Context of Environmental Sustainability 

Abstract 

Environmental sustainability is an effort to increase the value of the environment and its 
characteristics while ensuring the protection and renewal of natural resources and environmental 
heritage. In this study, cultural and architectural values of rural settlement of Bandırma Emre village 
which is a Circassian settlement, elements of rural character and conservation problems were determined 
and importance of adobe material for environmental sustainability of settlement was emphasized. For 
this purpose, Bandırma Emre Village; local geographic, climatic, demographic, economic data, ethnic 
and cultural characteristics and the reflections of rural life style on the physical pattern of the settlement 
and the architectural shaping of rural housing were analyzed. The adobe masonry construction system, 
flooring and roof systems, which give the settlement its original character, were examined and the 
applications that destroyed the traditional pattern were emphasized. As a result, it is determined that the 
traditional architectural pattern and its integrity are under threat due to the problems such as new 
constructions, migration, and aging of population. From this point of view, it is proposed to engage the 
improved contemporary adobe material in order to preserve the existing adobe structures in the village, 
and to transfer the rural architectural heritage to future generations. 

Key words: Rural Sustainability, Rural Housing, Emre Village 

JEL Codes: R 

1. Giriş 

Kırsal miras alanları; onu oluşturan bellek, sosyal kültürel değerler ve yerel yapım teknikleri ile 
kültürel mirasın önemli bir parçasıdır. Kırsal konutlar, biçimleniş özellikleri ve mekân organizasyonu 
bakımından Anadolu kültürünün özelliklerini taşıyan önemli örneklerdir. Ülkemizde; kırsal 
yerleşimlerin nüfusu yıldan yıla azalmakta ve buna bağlı olarak kırsal alanlardaki kendine özgü olan bu 
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yapılar zamanla zarar görmekte ve yok olmaktadır. Aynı zamanda, günümüz teknolojisi ve hızlı 
yapılaşma ile yerel malzeme kullanımı ve yerel yapım teknikleri önemini yitirmekte ve ‘yer’e özgü 
olmayan yapılar üretilmektedir. Kırsal alanlarda yapılan yeni yapılarda özgün malzeme ve yapım 
teknikleri kullanılmamakta, çevresel faktörler dikkate alınmadan bilinçsiz yapılaşma oluşmakta, 
bunların doğal sonucu olarak kırsal yerleşmelerde çevresel ve geleneksel mimari karakter 
bozulmaktadır.  

Çevresel sürdürülebilirlik, doğal kaynakların ve çevresel mirasın korunması ve yenilenmesini 
sağlarken, çevrenin ve onun özelliklerinin değerini artırma çabası olarak tanımlanabilir. Sürdürülebilir 
bina tasarımında bu özellikleri en iyi sağlayan yapı malzemelerinden birisi, Anadolu’da Çatalhöyük 
Neolitik yerleşiminden bu yana kullanılan kerpiç yapı malzemesidir. Sürdürülebilir bir yapı malzemesi 
olan kerpiç, kullanıldığı süre boyunca en az seviyede enerji harcayan, hammaddenin elde edilmesi, 
işlenmesi, kullanımı, bakım-onarımı ve atık meydana gelmesi sırasında çevreye ve insan sağlığına zarar 
vermeyen bir malzemedir (Çavuş ve diğerleri, 2015:185). Ancak ülkemizdeki mevcut geleneksel kerpiç 
malzeme kullanımı, günümüz mekânlarının oluşturulmasında yetersiz kalmaktadır.  

Bandırma, Emre Köyü gerek mimari özellikleri gerek yapım tekniği ve kullanılan kerpiç malzeme 
ile kırsal yerleşim dokularının çevresel sürdürülebilirliği bağlamında özgün kimliğe sahip yapılar 
barındırmaktadır. Ancak günden güne bu kırsal yerleşimin özgün yapı topluluğu giderek azalmakta ve 
çağa uygun yapı malzemeleri (tuğla briket- betonarme gibi) kullanılarak yeni yapılar inşa edilmektedir. 
Bu değişimin etkileri, köyün fiziksel dokusunu zedelemektedir. Bu çalışmanın amacı, bir Çerkes 
yerleşmesi olan Bandırma Emre Köyü kırsal yerleşiminin kültürel ve mimari değerlerini, kırsal 
karakterini oluşturan unsurları ve koruma sorunlarını tespit etmek ve yerleşimin karakterinin 
sürdürülebilmesi için öneriler geliştirmektir. Çalışmada Bandırma’nın Emre Köyü özelinde alan 
çalışması yapılarak kerpiç malzemenin çevresel sürdürülebilirliğe olan katkısı değerlendirilmiştir.  

2. Bandırma- Emre Köyü 

Çalışma alanı olarak  seçilen Bandırma Emre Köyü, Balıkesir il merkezine 102 km., Bandırma 
ilçesine de 23 km. uzaklıkta konumlanmıştır (Şekil 1). 78 m. rakıma sahip olan Emre köyün jeolojik alt 
yapısı kum, kireç taşı, şist, mermer gibi kayaçlardan oluşmaktadır. Emre köy yazları sıcak, kışları ılık 
ve yağışlı geçen bir iklime sahiptir. Köyün yıllık ortalama sıcaklığı 130C -140C arasında olup yıllık 
ortalama yağış ise, 624 mm.-716 mm. arasındadır. 

Şekil 1. Emre Köyü’nün konumu 

 

2.1. Emre Köyü’nün Demografik, Ekonomik ve Sosyo Kültürel Yapısı  

Emre Köyü’nün toplam nüfusu TÜİK 2018 verilerine göre 213 kişidir. 2013-2018 yılları arasında 
yapılan nüfus sayımları incelendiğinde, Türkiye genel nüfus artışına oranla köy nüfusunun kayda değer 
bir artış göstermediği gözlemlenmiştir. Emre Köyü’nde, özellikle geçmiş dönemde, ana geçim 
kaynaklarından biri, hayvancılıktır. Bugün, bir çoğu atıl durumda olmasına rağmen samanlık ve ahırlar, 
yerleşimin karakterini belirleyen unsurlar arasındadır. Günümüzde, köyün geçim kaynağı tarımdır. 
Köyde domates, buğday, soğan ve ceviz üretilmektedir.  



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 

784 
 

Emre Köyü, 93 muhacereti olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı sırasında yaşanan 
büyük göç dalgası sırasında kurulmuştur. Köyü kuran göçmenlerin Bandırma’daki İngiliz konsolosluk 
görevlisi Mihalopulo’nun 8 Şubat 1878 tarihli raporunda belirttiği Bandırma’ya gelen 12bin göçmen 
arasında oldukları düşünülmektedir. Raporda, 4500 civarında göçmenin yakın köylere yerleştirildiği 
belirtilmektedir (Ayhan, 1999; 193). Emre Köyü kuran Çerkes kökenli göçmenler, Kuzey Kafkasya'dan 
göç eden, çoğunluğu Şapsığ (kendi içinde Adige, Abhaz, Çeçen gibi gruplara ayrılan Çerkeslerin, Adige 
kolunun alt grubudur) soyundan gelme bir gruptur (Sunata, 2015:23). Kurtuluş Savaşının önemli 
figürlerinden Çerkez Ethem (1886-1948) Şapsığ oymağından Pşav ailesine mensup Emreköy’lü Ali 
Bey’in oğludur (Kutay, 1977;43). Köyün bugünkü nüfus yapısını belirleyen etnik gruplar, Çerkes, 
muhacir, manav, Laz ve Arnavut kökenlilerdir. 

2.2. Emre Köyü’nün Fiziksel Mimari Dokusu 

Emre Köyü, bir ova yerleşmesidir (Şekil 2). Köyde konutlara ait mekansal organizasyon, genel 
olarak doğu-batı istikametinde uzanarak yer yer kuzey ve güneye doğru diğer sokaklarla genleşen bir 
anayol etrafında örgütlenmiştir. Bu organik yol ağı, meydanın güneyinden itibaren köyün çevresini 
dolaşan, mezarlık ve merayı köyden ayıran çevre yolu ile birleşmektedir. Bu bölümde konut dokusu ana 
yol etrafında yoğunlaşmaktadır.  

Şekil 2. Emre Köyü’nün topografik kesiti.  

 

Kaynak: Çorapçıoğlu ve diğerleri, 2010:13. 

Doğu-batı yönünde lineer olarak uzanan köyün meydanı, bu geometrik biçimin yaklaşık olarak 
merkezinde bulunmaktadır (şekil 3). Kare formlu meydanda cami, bugün kitaplık olarak kullanılan 
ilkokul, muhtarlık, köy kahvesi yer almaktadır. Bir bölümü konutlar tarafından çevrelenen meydan, 
ortasındaki birkaç ağaç tarafından gölgelenmektedir. Köy meydanının gündelik aktivitelerin dışında, 
düğün ve cenazeler ile her yıl 17 Eylül tarihinde yapılan köy hayırında köye gelen misafirleri ağırlamak 
amacıyla kullanıldığı belirtilmiştir.  

Emre Köyü’nde evler, bahçeler içerisinde yer alır. Geniş bahçelerin genellikle parsel sınırına 
yakın ve/veya sınır oluşturacak biçimde konumlanan konutlar, yerleşmede kendine özgü bir sokak 
dokusunun da oluşmasını sağlamaktadırlar. Samanlık, ahır, vb. gibi müştemilatın konuta bitişik olarak 
konumlandırılarak kullanılması, tek katlı konutları lineer bantlar haline getirmekte ve evler arasında yer 
alan yolları, yapılar tarafından sınırlandırılarak vurgulanan birer sokak haline getirmektedir. Sokağa 
paralel ve sırtını dönerek yerleşen bu tek katlı konutların, Emre Köyü’nde sokaklara  

Balıkesir’de yer alan diğer kırsal alan yerleşmelerine göre daha yoğun bir kentsel doku görüntüsü 
kazandırdıkları öne sürülebilir. Sokağı evlerin yanı sıra bazı evlerde konutun hizasına bazı evlerde ise 
yarı yüksekliğe kadar yükselen avlu duvarları ve bazı evlerde ise bitkisel çitler tanımlamaktadır. 

Şekil 3. Emre Köyü meydanı ve tespit edilen kerpiç yapılar 
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2.3. Dış Mekân Ögeleri (Bahçe/ Fırın/ Kuyu / Çeşme) 

Emre Köyü’nde konutların biri hariç hiçbirinde eve doğrudan, sokaktan giriş bulunmaz. Evin 
yerleştiği arsaya sokak tarafından bir kapıdan girildikten sonra, eve bahçe içinden girilmektedir. 
Bahçelerde konutun yanı sıra samanlık, depo, ahır, kümes vb. müştemilat bulunmaktadır. Genellikle 
doğrudan konutun bir ucuna eklenmiş olan bu yapıların girişleri bahçedendir. Bahçelerin diğer 
bölümleri, çeşitli tarımsal araç ve aletler ile tarımsal ürünler için açık depolama alanı ve evsahibinin 
ihtiyaçlarına ve mevsime göre farklılaşan sebze ve meyvelerin yetiştirildiği bir üretim alanı olarak 
kullanılmaktadır. Hemen her evin bahçesinde birkaç meyve ağacı bulunmaktadır. Geniş parseller 
içerisinde yer alan konutların bahçelerinde, fırın ve kuyu gibi dış mekân ögelerine rastlanmıştır. 

Emre Köy’ünün karakteristik mimari öğelerinden biri de strüktürünü taş ve harman tuğlasının 
oluşturduğu fırınlardır. Bu fırınlar hem biçimsel açıdan hem de malzeme açısından benzer özelliklere 
sahiptir. Fırınlar, zeminden tuğla ya da taş malzeme ile yaklaşık 70-80 cm. yükseklikteki içi doldurulan 
duvarların üzerinde yer almaktadırlar. Bu şekilde yapılması, ısı kaybını önleme amaçlıdır. Fırın (ocak) 
öğesi, oluşturulan dolgu zemin üzerine kubbe şekli verilerek toprak ya da kerpiç harçla sıvanmaktadır 
(Şekil 4). 

Şekil 4. Fırın ve kuyu örnekleri 

 

 

2.4. Emre Köyü Evlerinin Genel Mimari Özellikleri ve Plan Düzeni 

Kerpiç malzeme ile inşa edilmiş olan Emre Köyü evleri genellikle tek katlıdır. Köyde iki adet 
ahşap iskelet sistemli iki katlı geleneksel konut (hanay) ile yığma, betonarme ve karma sistemde 
yapılmış çift katlı konutlar da bulunmaktadır. Bunların büyük bölümü 1960’lı yıllardan sonra kerpiç 
evlerin yıkılarak yenilenmesi ile oluşturulmuştur. Geleneksel Türk evinde olduğu gibi, burada da 
konutları oluşturan ana birim odadır. Tipik bir Emre Köyü konutunda iki, üç ya da dört oda, dar, uzun 
ön sofanın (hayat) bir yüzeyi boyunca sıralanmaktadır (Şekil 5). Sokağa sırt verecek biçimde dizilen 
odaların girişleri, açık sofadandır. Depo, samanlık, ahır gibi birimler odalar ve önsofa mekansal 
dizgesinin bir ya da iki ucuna bu lineer formu destekleyecek ve sofayı sınırlandırarak, sonlandıracak 
biçimde eklenmektedir. Hayatın bir yanına inşa edilmiş wcler yapılara sonradan eklenmiştir. Bu şemada, 
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bazı odalar mutfak ve kiler olarak düzenlenmektedir. Köyde bu şemayı tekrar eden tek ya da iki odalı, 
ön sofalı hafta sonu evi olarak inşa edilen yığma ve betonarme yapılar da bulunmaktadır. Hücre sayısı 
fazla ya da sokağa bakan yüzeyi sınırlı olan konutlarda müştemilat odalar ve hayat dizgesine dik olarak 
eklenmekte ve L biçimli konutlar meydana gelmektedir.  

2.5. İç Mekân Öğeleri  

İncelenen Emre köyü konutlarının hemen hepsinde görülen açık ön sofa (hayat), yaşama alanı 
olarak kullanılmak üzere inşa edilmiştir (Şekil 5). Girişini bahçeden alan odaları birbirine açılan sofasız 
örnekler olduğu gibi bir tarafı açık sofanın iki odanın arasında konumlandığı örneklere de rastlanmıştır. 
İki katlı olarak inşa edilmiş her iki katı da tek hücreli olan geleneksel evlerden birinde sofa merdivenlerin 
bulunduğu bir geçit alanı olarak dar ve küçük boyutta kullanılmıştır. 1960’lı yıllardan sonra inşa edilen 
konutlarda sofanın odalar arasında hem geçit hem de yaşama alanı olarak kullanıldığı saptanmıştır. 

Şekil 5. Yenilenen ve özgün haldeki hayat (ön sofa) örnekleri 

 

Emre Köyü konutlarında oda, çok işlevli olarak tasarlanmıştır ve her bir oda tek başına bir hane 
niteliği taşımaktadır. Konut kullanıcıları odaların çekirdek aileler tarafından kullandığını belirtmişlerdir. 
Odaların boyutları 2.80-3.60 m. arasında değişmekte olup, odalara açık sofadan giriş sağlanmaktadır. 
Odalar genellikle bir ya da iki pencere vasıtasıyla dış mekân ile bağlantı kurmaktadır.  

Şekil 6. Emre Köyü konutları plan tipolojisi 
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2.6. Cephe Düzeni ve Cepheyi Oluşturan Öğeler 

 Emre Köyü’nde sokağa bakan cephelerin sağır olduğu gözlenmiştir. Konut cephelerinde odaları 
aydınlatmak amacıyla açılan pencereler genellikle kuzeye yöneldiğinden pencere yüzeyleri sınırlı 
tutulmuştur. Ayrıca, yapının odaları ile aynı yüzeyde konumlanmış olan penceresiz müştemilatlar, sağır 
bir etki oluşturmaktadır. Yapıların hayata bakan yüzeyleri ise hem pencere hem de oda kapılarıyla 
hareketli bir görünüm kazanmıştır.  

İncelenen konutlarda girişler, yukarıda da belirtildiği gibi genellikle bahçedendir. Bahçe kapıları 
genellikle kuşaklı kapılardır. Açık sofadan odalara girişi sağlayan kapılar, genellikle tek kanatlı olmakla 
birlikte iki kanatlı sadece iki örnek mevcuttur (Şekil 7). Kapılar, ahşap malzeme kullanılarak yapılmış 
ve tablalıdır. Bazı kapılar, yağlı boya ile mavi ve yeşil renklere boyanmıştır. 

Kapı yükseklikleri 170-190 cm. ve genişlikleri 73-84 cm. arasında değişmektedir. Tabla 
malzemesi cam, profilli ahşap tahta veya sunta olabilmektedir. Kanat, ara kayıtlar kullanılarak düşeyde 
ve yatayda aynı veya farklı boyutlu bölümlere ayrılmıştır.Kapılar sade ve gösterişsizdir. 

Şekil 7. Konutlardan farklı dış kapı ve pencere örnekleri 

 

Pencereler açılışlarına göre, düşey sürme ve normal açılan pencerelerdir. Genellikle ahşap 
malzeme kullanılmıştır. Pencereler; belirli bir standartı olmadan, genellikle 50-70 cm. genişliğinde, 80-
90 cm. yüksekliğinde giyotin pencerelerdir. Pencerelerin önüne bazı evlerde güvenlik nedeni ile süssüz 
demir parmaklıklar yapılmıştır. Ayrıca ahır kümes ve depolama alanlarında havalandırma amaçlı küçük 
boşluklar bırakılmıştır.      

3. Yapım Sistemi ve Malzeme 

Emre Köyü’ne ait özgün yapı stoğu kerpiç malzemeden üretilmiştir. Toprak yapılar gerekli 
koşulları en iyi düzeyde karşılarken enerji tasarrufu ve CO2 salınımının azaltılmasını sağlarlar ve çevre 
kirliliği yaratmazlar. Toprak yapıların yetersiz ve sakıncalı yönleri her yerde bulunabilen katkılar ve 
kolay uygulanan basit işlemlerle giderilebilir(Kafesçioğlu,2017:133). Ancak kırsal alandaki geleneksel 
mimari her geçen gün daha fazla risk altındadır. Bu binalar yerine daha az sürdürülebilir binalar 
yapılmakta, ulaşım imkanlarımız arttıkça, kırsal alanlar üzerinde şehir inşaat kültürünün etkisi artarak 
geleneksel mimarinin yok olması ile karşı karşıya kalmaktayız(Özgünler,2017:40). Kırsal yerleşimlerin 
dokusu ile zengin ve çeşitli kırsal yapı yapma sanatı ve kültürü, modern yaşamın getirdiği aşırı tüketim 
ve kitle üretim biçimlerinin tehdidi altındadır, (Arpacıoğlu, 2016). 

3.1. Taşıyıcı sistem 

Emre Köyü’nde incelenen yapılar, kerpiç yığma sistemdir. Yapılarda duvar kalınlıkları 20-50 cm. 
arasında değişmektedir. Dış duvarların 50 cm olduğu durumlarda içte yer alan bölücü duvarlar 20 cm. 
genişliğindedir. Bazı konutlarda kerpiç tuğlaların üzeri toprak kökenli sıvalarla kaplanmış, bazıları ise 
sıvasız olarak bırakılmıştır. Yöredeki yapıların geleneksel sıva uygulamalarında içerisine saman 
katılmış toprak kökenli malzeme kullanılmıştır. Köy halkı kerpiçin ana malzemesi olan toprağı, 
1970’lere kadar topraklık dedikleri yerden temin etmiştir. Ancak bu yıllardan sonra yapılan yeni 
konutlarda kerpiç malzeme kullanılmamıştır. 
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Kerpiç kalın duvar oluşturması nedeniyle yapıyı yazın sıcağa, kışın ise soğuğa karşı koruyan bir 
malzeme olmasıyla tercih edilen bir malzeme olsa da sürekli bakıma gereksinim duyan bir malzemedir. 
Bazı konutların duvarlarında duvarın su almasını önlemek için kuru saz kamışlarla duvara kaplama 
yapılmıştır (Şekil 8). Evlerin kullanıcıları, bu saz malzemeyi Kabartay (Kaberdey) Köyü’nden temin 
ettiklerini belirtmişlerdir.  

Şekil 8. Duvarda suya karşı kuru saz dallarıyla alınan önlem ve sıvalı yüzey 

      

Kerpiçler nem ve sudan çabuk etkilenerek bir müddet sonra dağılabilmektedir. Bu nedenle, 
incelenen konutlarda yapıların temelleri, temel ve bodrum duvarları subasman seviyesine kadar taştır. 
Binanın konumuna göre subasman seviyesi farklılaşmakla birlikte genelde subasman yüksekliği 20-30 
cm. arasındadır (Şekil 9). Taş temel duvarı üzerine bazı örneklerde ahşap hatıl kullanılmış bazılarında 
ise kullanılmamıştır. Ayrıca duvar örgüsü içerisinde ve pencere altlarında da ahşap hatılları görmek 
mümkündür. 

Şekil 9: Taş temel duvarının tesviyesinde ahşap hatıl kullanılan ve kullanılmayan yapılar 

 

3.2.Döşemeler 

Hayat ve evlerin iç mekânlarının zemin kaplamaları çoğunlukla özgün hali ile sıkıştırılmış 
topraktır. Ancak kullanıcının zamanla değişen ihtiyaçları doğrultusunda pek çok evde zemine beton 
dökülerek kullanımına devam edildiği görülmüştür. Aynı şekilde odalarda bulunan hamamlık yerinin 
betonla kaplanarak farklılaştığı örnekler mevcuttur. Tavan kaplamaları; genellikle yöreye özgü saz örtü 
malzemesidir. Saz, doğal ve ekolojik bir malzeme olmakla birlikte, çatıda bir hafiflik de sağlamaktadır. 
Oda tavanlarında 5x10 cm ahşap kirişler kullanılmıştır. Bu kirişlerin araları yaklaşık 40-50 cm arasında 
değişmektedir. Ahşap kirişlerin üzeri Kabartay Köyü’nden temin edilen kuru saz kamışlarla 
kapatılmıştır (Şekil 10).  
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Şekil 10. Tavan kaplaması örnekleri 

 

Sonradan yapıya ek yapılan kısımlarda (wc-banyo vb.) betonarme tavan uygulamalarına 
rastlanmıştır. Bu ek bölümlerin duvar malzemesi genellikle beton briket ve tuğladır. Bazı evlerde ahşap 
kirişlerin arası saz dışında genelde 2-3 cm kalınlığında ve 25-30 cm genişliğinde olan ahşap döşeme 
kaplamaları ile kaplıdır. Kaplamalar geçmesiz olarak doğrudan kirişlere çakılmaktadır. 

3.3. Çatılar  

Emre Köyü’nde yapılan tespitlerde geleneksel konutların kırma çatılı olduğu görülmüştür. 
Geleneksel sistemle inşa edilmiş ahır yapılarının tümü beşik çatılıdır. Köydeki konutların büyük bir 
kısmının çatı örtü malzemesi alaturka kiremittir. Tadilat yapılan evlerde hayatın üzerini kapatan 
sundurma çatı malzemesinin metal oluklu veya düz levhalar kullanılarak yapıldığı görülmektedir. Bu 
nitelikteki örtü malzemelerinin kullanımı yapının özgün kimliğinden uzaklaşmasına neden olmaktadır. 
Emre Köyü’ndeki geleneksel yapıların genelinde saçak bulunmaktadır, 40-60 cm aralığında olan 
saçakların altları açık bırakılmış veya nadiren ahşap kaplama tahtası ile kapatılmıştır. Konutlarda saçak 
altı süslemesine rastlanmamıştır (Şekil 11). 

Şekil 11. Emre Köyü genel görünüm ve saçak detayı 

 

3.4. Dikmeler 

Genellikle yapıların hayat kısımlarında, döşemeleri desteklemek için 10x10 cm boyutlarında ve 
işlenmemiş ahşap dikmeler bulunmaktadır. Dikmelerin arası yapıdan yapıya farklılık göstermektedir. 
Tespiti yapılan evlerde dikmeleri destekleyecek başlıklara rastlanmıştır. Ancak hayatın kapatıldığı ve 
yenileme yapılan konutlarda bu dikmelerin yerine demir dikmeler konmuştur (Şekil 12).  
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Şekil 12. Hayat ve oda içerisinde başlıklı dikme örnekleri. 

 

4. Sonuç 

İnşaat sektörünün insan sağlığı ve çevreye verdiği zararlar günden güne artmaktadır. Buna paralel 
olarak sektörde sürdürülebilirliğin öneminin de zamanla arttığı söylenebilir.  Ayrıca küresel ısınmaya 
neden olan CO2 salınımının yaklaşık %35’i inşaat sektöründen kaynaklanmaktadır. Bu noktada 
sürdürülebilir bina yaklaşım ve uygulamaları önem kazanmaktadır. Doğal kaynaklardaki azalma, çevre 
kirliliği ve firmalar üzerindeki sosyal sorumluluk baskısı gibi nedenlerle çevresel sürdürülebilirlik son 
zamanlarda üzerinde önemle durulan bir konudur. Sürdürülebilir bina tasarımında bu özellikleri en iyi 
sağlayan yapı malzemelerinden birisi, Anadolu’da Çatalhöyük Neolitik yerleşiminden bu yana 
kullanılan kerpiç yapı malzemesidir.  

Kullanıldığı süre boyunca en az seviyede enerji harcayan, hammaddenin elde edilmesi, işlenmesi, 
kullanımı, bakım-onarımı ve atık meydana gelmesi sırasında çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen 
kerpiçin, olumlu yönlerinin yanı sıra çekme dayanımının düşük olması, suya karşı dayanıksız olması ve 
sürekli bakım gerektirmesi olumsuz yönlerindendir.Kerpiç malzemenin depreme karşı dayanıksız 
olduğu algısı da kullanıcıların kerpiçten vazgeçme sebepleri arasındadır (Binan vd., ;176). Son yıllarda 
çok sayıda araştırmacı kerpiçin özelliklerinin iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır. Elde 
edilen sonuçlar, geleneksel bir yapı malzemesi olan kerpiçin çağdaş bir yapı malzemesi olarak 
kullanılabileceğini göstermektedir. Emre Köy’ünde geleneksel konutlar zamanla göç, günümüz 
koşularına ayak uyduramama gibi nedenlerle terkedilmekte ve zamanla yok olmaktadır. Köy dokusunda 
yer alan kerpiç yapıların korunması amacıyla geliştirilmiş kerpiç malzemenin kullanılması, kırsal 
mimarı mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesi açısından önem taşımaktadır. 
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Bandırmanın Ulaşım Geleceğine Dair Çözüm Önerileri 

 

Mehmet TEKTAŞ1, Cemil KÖZKURT2, Burak DEMİR3 

Özet  

Trafik yoğunluğu ve beraberinde gelen sorunlar günümüzde tüm dünyanın en büyük ulaşım 
problemlerinden biridir. Denizyolu, karayolu ve demir yolu ulaşımının kesişim noktalarında 
bulunan ve Türkiye’de üniversitesi olan üç ilçeden birisi olan Bandırma ilçesi bu ulaşım 
sorunundan payını fazlasıyla almaktadır. Bandırma nüfusu itibariyle Balıkesir’in en kalabalık 
ilçelerinden biri olmakla birlikte bazı illeri de geride bırakmaktadır. Her gün mevcut nüfusun üzerine 
yenileri eklenmekte bununla orantılı olarak ilçe sınırlarındaki araç sayıları artmaya devam etmektedir. 
Bu artışın sonucunda, ilçe merkezinde bulunan mevcut yolların kapasitesi yetersiz kalmakta trafik 
yoğunluğu artmaktadır. Trafik yoğunluğu, seyahat hızını düşürerek seyahat sürelerinin artmasına, hava 
kirliliğine ve enerji kaybına neden olmaktadır. İlçe merkezinde mevcut yapılaşma ilave şerit veya yeni 
yollar açılmasına izin vermemektedir. Ayrıca, ağır sanayi hamlesi ve BALO projesi kapsamında 
Bandırma ilçesi nüfusunun ve araç sayısının gelecek on yılda iki katına çıkacağı öngörülmektedir. Tam 
bu noktada, mevcut durumun çözümüne ilişkin Akıllı Ulaşım Sistemleri  ele alınarak gelecek 
projeksiyona uygun planlamalar yapılması gerekir. Bu çalışmada, Bandırmanın mevcut ulaşım verileri 
ve nüfus artışı ile gelecekte beklenen ulaşım taleplerinden yola çıkılarak Akıllı Ulaşım Sistemleri  çözüm 
önerileri sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Toplu Ulaşım, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Ulaşım Planlama 

JEL Kodları: R41, R42, R48 

 

Solution Proposals for Transport Future in Bandirma 

Abstract 

Traffic density and the associated problems are one of the biggest transportation problems in the 
world today. Bandırma which is located on intersection point of maritime, road and railway transport 
and also one of Turkey's three district universities is getting more than its share of this transportation 
problem. Bandırma is one of the most populous districts of Balıkesir in terms of its population, but also 
leaves some provinces behind. Every day, the existing population is increases and the number of vehicles 
in the district borders continues to increase. As a result of this increase, the capacity of the existing roads 
in the district center is insufficient and the traffic density increases. Traffic density decreases the speed 
of travel and increases travel times, air pollution and energy loss. The existing construction in the district 
center does not allow the opening of additional lanes or new roads. In addition, within the scope of the 
heavy industry move and BALO project, the population of Bandırma district and the number of vehicles 
will be doubled in the next decade. At this point, it is necessary to make plans suitable for the future 
projection by considering the Intelligent Transportation Systems regarding the solution of the current 
situation. In this study, based on the existing transportation data and population growth of Bandırma and 
the expected transportation demands in the future, Intelligent Transportation Systems (ITS) solution 
suggestions are presented. 

Keywords: Public Transport, Intelligent Transportation Systems, Transport Planning 

Jel Code: R41, R42, R48 

                                                           
1   Prof.Dr., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye, mtektas@bandirma.edu.tr 
2   Dr.Öğr.Üyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye, ckozkurt@bandirma.edu.tr 
3   Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye, burakkdemrr@gmail.com 



3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU 

(3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19) 

November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY 

 

793 
 

1. Giriş 

Kent merkezlerinde bulunan yüksek iş olanakları, sanayi bölgelerinin kent merkezine yakın 
kurulması, yüksek eğitim olanakları, sağlık imkanlarının fazla olması, sosyal olanakların çeşitliliği, 
kamu kurum ve kuruluşlarının merkezlerde bulunması gibi cazip faktörlerin etkisiyle her geçen gün 
kırsal kesimden kent merkezine göç artmaktadır. Beklenmedik nüfus artışı ile birlikte toplu taşıma 
araçları yetersiz kalmış bu sebeple kullanıcılar yüksek ekonomik imkanlarında etkisiyle bireysel araç 
sahiplenme isteği artmıştır. Bireysel araçların sağladığı konfor, zaman ve her noktaya erişebilme gibi 
faydaları nedeniyle kullanıcıların tüm ulaşım faaliyetlerini bireysel araçları ile gerçekleştirmesine neden 
olmuştur. Kent merkezlerinin eski yerleşim yeri olması ve o dönemin şartlarına göre inşa edilen yolların 
kapasitesi, bugünkü ulaşım taleplerini karşılayamamakta ve kent merkezlerinde trafik yoğunluklarına 
neden olmaktadır.  

Bandırma bir ilçe olmasına rağmen sağladığı yüksek yaşam standartları, sahil kenti olması ve 
gelişmekte olan sanayisiyle birlikte nüfus ve ekonomik durumu olarak bazı illeri geride bırakmaktadır. 
Türkiye’nin beşinci büyük limanına sahip olması, enerji koridorlarının merkezi olması, İstanbul, Bursa, 
İzmir, Çanakkale gibi büyükşehirlere yakın olması, bir ilçe olmasına rağmen üniversitesi bulunması gibi 
nedenlerle nüfusu hızlı bir şekilde artış göstermektedir. 

Gerçekleşen nüfus artışı ile birlikte ulaşım problemleri meydana gelmiştir. Kamu kurumları, 
bankalar, alışveriş alanları ve sosyal faaliyetlerin kent merkezinde yer alması nedeniyle merkezde zirve 
saatlerde trafik yoğunlukları, parklanma sorunu, çevre ve gürültü kirliliği, zaman ve enerji kaybı gibi 
olumsuz etkenlere yol açmaktadır. Bandırmanın şehirlerarası geçiş güzergahında yer alması, sahil kenarı 
ve tatil yerlerine yakın olması nedeniyle yaz turizmi ve limana sahip olması gibi nedenlerle bu 
problemler belirli dönemlerde mevcut durumunda katlanmasına neden olmaktadır. 

Gelecekte yapılması planlanan projeler ile birlikte Bandırmanın yoğun göç almaya devam edeceği 
bununla orantılı olarak ulaşım problemlerinin de artacağı düşünülmektedir. Bu noktada mevcut ulaşım 
verileri gelecek için önemli bir yol haritası çizmektedir. Ancak Bandırma kent genelinde devlet yolları 
haricinde ulaşım verilerinin toplanmaması nedeniyle mevcut problemleri gözlemleme yoluyla çözümler 
önerilmiştir. 

2. Bandırma 

Bandırma; Marmara Bölgesinde yer alan Balıkesir iline bağlı 833 km² yüzölçümüne sahip bir 
ilçedir. Karayolu, Demiryolu, Denizyolu ulaşım olanaklarına sahiptir.  İstanbul - Bandırma düzenli 
olarak arasındaki hızlı feribot ve deniz otobüsü seferleri, her gün İstanbul ve Tekirdağ illerine Ro-Ro 
seferleri düzenlenmektedir. İzmir – Balıkesir – Bandırma arasında hızlandırılmış tren seferleri düzenli 
olarak gerçekleştirilmektedir. Bandırma, Marmara Denizi’nin İstanbul’dan sonra ikinci, ülkemizin de 
beşinci büyük limanına sahiptir. Balıkesir ilinden yapılan ihracatın %90’nı karşılayan Bandırma 
limanının yıllık ortalama ticaret hacmi ise 800 milyon dolardır. (Bandırma Belediyesi, 2019) 

Bandırma ve çevresi turizm açısından da zengin bir potansiyele sahiptir. Dünyaca ünlü 
Kuşcenneti, antik çağların iki önemli dönemine ait Kyzikos ve Daskyleion kazıları, Kapıdağ'da doğa 
turizmi, Erdek ve Avşa'da deniz turizmi, Gönen ve Manyas'ta termal turizm bölgemizin önemli 
zenginlikleri arasında yer almaktadır. (Bandırma Belediyesi, 2019) 

Bandırma sınırları içerisinden TANAP boru hattı(Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi) 
geçmekte, rüzgar ve güneş enerji santralleri bulunmaktadır. İlçe nüfusu 2018 verilerine göre 154.359 
kişidir (TÜİK,2018).  

3. Bandırma’nın Mevcut Ulaşım Durumu 

Bandırma araç sahipliği ortalaması Türkiye ortalamalarının üzerinde yer alması, şehirler arası 
yolların güzergahında bulunması gibi sebeplerle gün içerisinde yoğun araç geçişleri yaşanmakta, 
otopark kapasitelerinin yeterli olmaması nedeniyle park yeri arama sürelerinin fazlalığı, limana sahip 
olması nedeniyle kamyon, tır gibi araçların kente gelmesi ve toplu ulaşım sisteminin gelişmiş olmaması 
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bu nedenlerle bireysel araçlarla seyahatin fazla olması trafik akışını sekteye uğratmakta ve trafik 
yoğunluklarına sebep olmaktadır. 

3.1. Mevcut Araç Durumu 

Bandırma genelinde araç sayısı oldukça fazladır. 2018 Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 
verilerine göre Türkiye nüfusu 82.003.882 kişi kayıtlı araç sayısı ise 22.865.921dir. İstanbul nüfusu ise 
15.067.724 kişi kayıtlı araç sayısı ise 4.173.312dir. Bandırma ’da ise bu durum nüfus 154.359 kişi araç 
sayısı ise 54613 olarak bulunmuştur. Bu verilere bakılarak Türkiye genelinde her 100 kişiye yaklaşık 
28 araç düşmekteyken yoğun ulaşım problemlerinin yaşandığı İstanbul’da ise her 100 kişiye yaklaşık 
28 araç düşmekte, Bandırma ’da ise her 100 kişiye yaklaşık 35 araç düşmektedir (Tablo 1.). Bandırma 
’da kişi başına düşen araç sayısında sürekli ulaşım problemleriyle gündemde olan İstanbul ve Türkiye 
ortalamalarının üzerinde bir rakama sahip olması nedeniyle zirve saatlerde trafik yoğunlukları 
yaşanmaktadır. 

Tablo 1. Bandırma Trafik Tescil Büro Amirliğine Kayıtlı Araç Sayısının Nüfusa Oranı      

Yıl Toplam Araç Sayısı Nüfus Kişi Başına Araç Sayısı 

2010 37583 135094 0,278 

2011 40736 138206 0,295 

2012 43181 139874 0,309 

2013 44879 143117 0,314 

2014 45761 145089 0,315 

2015 49138 146688 0,335 

2016 51911 149469 0,347 

2017 54523 152480 0,358 

2018 54613 154359 0,353 

Kaynak: Tektaş ve Aslan, 2019 

3.2. Toplu Taşıma 

Bandırma ’da toplu ulaşım hizmetleri otobüs ve dolmuşla gerçekleştirilmektedir. Otobüsler 
Bandırma Ulaşım A.Ş. adı altında hizmet vermekte, dolmuşlar ise dolmuşçular odası altında kayıtlı olan 
şahıslar ve araçları tarafından gerçekleştirilmektedir. 

3.2.1. Otobüs 

Bandırma Ulaşım A.Ş. ye ait toplu taşıma araçlarında ödeme işlemleri Tam seyahat kartı, 
indirimli seyahat kartı ve serbest seyahat kartı olmak üzere üç adet akıllı otobüs kartı ve ücretli olarak 
gerçekleştirilmektedir. Tam seyahat kartı biniş ücreti 3.00, indirimli seyahat kartı biniş ücreti ise 2.00 ₺, 
serbest seyahat kartı ise ücretsiz biniş yapmaktadır. Aktarma süresi 25 dakikadır bu süre içerisinde farklı 
güzergahtaki otobüse binen tam karta sahip yolcular %50 indirimli ücret öderken indirimli karta sahip 
yolcular ise ücretsiz seyahat etmektedir (Bandırma Ulaşım, 2019). 97 otobüs ile 19 hatta hizmet 
vermektedir (Tablo 2.). 
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Tablo 2. Bandırma Ulaşım A.Ş. Otobüs Hatları 

Numara Güzergah 
1 Otogar - Çarşı 
2 Konaktur Hattı 
3 Kayacık - TOKİ Hattı 
4 Ayyıldız Hattı 
5 Levent Hattı 
6 Yeni Mahalle - Beyaz Evler 
7 Paşabayır Hattı 
8 600 Evler - Sanayi Hattı 
9 Livatya Hattı 

10 Fakülte - Hastane Hattı 
11 Paşabayır - Hastane Hattı 
12 Okullar 
14 Levent - Hastane Hattı 
15 TOKİ - Hastane 
16 Vergi Dairesi 
17 100.Yıl Küme Evleri 
19 Banvit - Ticaret Borsası 

20 Ayyıldız - Yeni Mahalle - Hastane 
21 Edincik - Bandırma 

Kaynak: Bandırma Ulaşım,2019 

3.2.2. Dolmuş 

Kent genelinde 2 hat üzerinde 28 adet araçla dolmuş ile taşıma işlemi gerçekleştirilmektedir. 1. 
Hat Atıl Sitesi – Ordu Cd. – Cumhuriyet Meydanı güzergahında hizmet vermekteyken 2. Hat Paşakent 
Mah. – Özgürlük Sitesi – Cumhuriyet Meydanı güzergahında hizmet vermektedir. Tam biniş ücreti 3.00 
₺, Öğrenci biniş ücreti ise 2.0 ₺’dir. 

3.3 Otopark Durumu 

Bandırma genelinde işletmeler dahilinde bulunan toplam 1.583 araç kapasiteli otopark alanı 
bulunmaktadır (Tablo 3.). Bandırma’da 1 adet otopark alanına 2018 yılındaki trafiğe kayıtlı olan 
154.359 araç dikkate alındığında yaklaşık 98 araç düşmektedir. Bu rakama misafir araç sayıları 
eklendiğinde bu değer daha da artmakta ve mevcut kapasitenin oldukça yetersiz olduğu görülmektedir. 
Otopark kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle sürücüler park yeri aramak için ciddi bir zaman 
kaybetmekte, bu esnada yakıt tüketimi artmakta ve hava kirliliğine neden olmaktadır. Bu zaman 
kaybının önüne geçmek için yol üzerine veya yasak olan noktalara park etmekte, yavaş hızda park yeri 
aramakta olması nedeniyle trafik yoğunluklarına neden olmaktadırlar. 

Tablo 3. Otopark Araç Kapasitesi Sayısı 

Otopark Alanı Araç Kapasitesi 

Bandırma Belediyesi Altı 300 

Kapalı Pazar Alanı 340 

Bandırma Merkez Balıkhane Önü 320 

Cin Çukuru 280 

İDO Önü Eski Tekel Binası 110 

Bandırma Merkez Sahil Kapalı Otopark 170 

İDO Önü 32 
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Eken Otel Önü 31 

Kaynak: Tektaş ve Aslan,2019 

3.4. Bandırma Üzerinden Geçen Devlet Yolları 

Bandırma sınırları içerisinden D – 200 ve D – 565 olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü 
(KGM) 14. Bölge Müdürlüğü 146. Bandırma Şube Şefliği sorumluluğunda olan 2 devlet yolu 
geçmektedir (Şekil 1.). D – 200 devlet yolu aynı zamanda uluslararası yol ağı içerisinde yer almakta ve 
bu nedenle E – 90 olarak da bilinmektedir. Bu yollar şehirlerarası yolculuğun gerçekleştiği ve Bandırma 
limanına ulaşmak isteyen ağır vasıtaların kullanması nedeniyle yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. 2018 
yılında yapılan trafik sayımlarında Otogar Kavşağı ile Liman AVM kavşağı arasında günlük ortalama 
27.254 aracın geçtiği tespit edilmiştir (Tablo 4.). Bu değere bakıldığında Bandırma ’da kayıtlı araç 
sayısının yarısından fazla araç D – 200 yolundan geçmekte ve bu güzergahta trafik yoğunluklarına neden 
olmaktadır. 

Şekil 1. Bandırma Üzerinden Geçen Devlet Yolları Ağ Haritası 

 

Kaynak: KGM,2018 

Tablo 4. KGM Yıllık Ortalama Günlük Trafik Değerleri 

Sayım Yapılan Mevki 
Otomobil 

YOGT 
Taşıt/Gün 

Hafif 
Ticari 
Araç 

YOGT 
Taşıt/Gün 

Otobüs 
YOGT 

Taşıt/Gün 

Kamyon 
YOGT 

Taşıt/Gün 

Kamyon+Römork, 
Çekici+Yarı 

Römork YOGT 
Taşıt/Gün 

Toplam 
YOGT 

Taşıt/Gün 

Atatürk Bulvarı (D-565) 
Ayrımı - Gönen Yolu 

8972 808 175 712 1559 12226 

Otogar Kavşağı - Liman 
AVM Kavşağı arası 

19916 2108 273 1738 3219 27254 

Karacabey - Bandırma 
Arası (143.Şube Sınırı 
Başlangıç Noktası) 

8743 1069 232 897 1718 12659 

Bandırma Limanı - 
Erdek arası 

7100 819 84 662 1653 10318 

Erdek - Bandırma Arası 8683 916 3 491 1095 11168 

Kaynak: KGM, 2018 
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3.5. Bandırma ile Bağlantılı Büyük Ulaşım Projeleri 

Bandırma ile doğrudan bağlantılı olan 3 demiryolu yakın çevresinden geçen 2 otoyol projesi 
planlanmıştır (Şekil 2.). Bu projelerin tamamlanmasıyla Bandırma’nın nüfus ve sanayisinde büyük 
artışlar beklenmektedir. Şuanda yapımı devam eden Bandırma – Bursa – Bilecik Yüksek Hızlı Tren 
(YHT) hattı yolcu taşımacılığının yanında Bandırma limanına bağlanarak yük taşımacılığı da yapabilme 
özelliklerine göre inşa edilmektedir. Bu hat ile birlikte Bandırma başkent Ankara, İstanbul ve Bursa’ya 
demiryolu ile bağlanacak bu şehirlere ulaşım süreleri kısalacak ve Bandırma limanındaki ticaret hacmi 
arttırması beklenmektedir. 

Mevcut olan Bandırma – Balıkesir – İzmir demiryolu hattının yenilenerek YHT hattına çevrilmesi 
ile yolcu taşımacılığı ile beraber  Bandırma limanına bağlanması ve yük taşımacılığının 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İzmir’e olan ulaşım sürelerinin kısalmasının yanında Türkiye’nin en 
büyük limanı olan İzmir limanındaki iş yükünün  Bandırma limanına kaydırılması hedeflenmektedir. 

Tekirdağ – Çanakkale – Balıkesir otoyolu projesinde yapılmakta olan 1915 Çanakkale Köprüsü 
üzerinden demiryolu geçebilecek şekilde inşa edilmekte ve ileride köprü üzerinden Bandırma – 
Çanakkale – Tekirdağ demiryolu  hattının geçmesi planlanmaktadır. Bu hat yolcu taşımacılığının 
yanında yük taşımacılığı ile birlikte Bandırma’nın Avrupa’ya bağlantısı sağlanmış olacak ve  önemli bir 
merkez haline gelmesi beklenmektedir. Sahip olacağı ulaşım olanakları ile bir ülkemizin önemli bir 
lojistik merkezi olması düşünülmektedir. 

Bu projelerin tamamlanması ile birlikte Bandırma’nın yakın çevresinden geçmekte olan İstanbul 
– Bursa – İzmir Otoyolu ve Tekirdağ – Çanakkale – Balıkesir Otoyolu’nun Bandırma üzerinden de 
birleştirilmesi ve Bandırma Limanına ulaşım olanaklarının arttırılacağı beklenmektedir. 

Şekil 2. Bandırma Sınırları İçerisinde Planlanan Büyük Ulaşım Projeleri 

 

Kaynak: Invenst in Balıkesir, 2019 

4. Çözüm Önerileri 

Mevcut Ulaşım sorunlar üzerine gözlemlerden yola çıkarak gelecekte beklenen nüfus  ve araç 
sayısındaki artış miktarlarını göz önüne aldığımız çalışmamızda çözüm önerilerini kısa, orta ve uzun 
vadeli olma üzere 3 ana başlıkta sunulmuştur. 

4.1. Kısa Vadeli Çözüm Önerileri 

Kısa vadeli çözüm önerilerini ekonomik olması, orta ve uzun vadeli önerilere yönelik altyapı 
oluşturması dikkate alınarak önerilerde bulunulmuştur. Bu önerilerin acil olarak yapılmasını ve bir yıl 
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gibi bir sürede tamamlanmasının mevcut sorunların çözümünde büyük fayda sağlayacağı 
öngörülmektedir. 

4.1.1. Trafik Düzenlemeleri 

Trafik yoğunluklarını önlemek için toplu taşıma sistemlerinde iyileştirmeler yapılmasına rağmen 
kullanıcıların bireysel araçları ile seyahat etmesinin önüne geçilememektedir. Bireysel araçların 
sağladığı konfor ve rahatlık sayesinde kullanıcılar iş, okul, ev arasında gerçekleşen seyahatlerini 
tamamını yakını bu araçlarla gerçekleştirmekte ve trafik yoğunlukları meydana gelmektedir. Trafik 
yoğunluklarını bir takım önlemlerle azaltmak mümkün olsa da bu problemin tamamen çözümü için toplu 
taşıma, bisiklet ve yaya ulaşım modlarının kullanımını arttırmakla mümkün olmaktadır. Bandırma ‘da 
trafik yoğunlukları oldukça fazla yaşanmakta ve her geçen gün de üzerine eklenmektedir. Aşağıda 
Bandırma ‘da mevcut trafik durumlarının karakteristik özellikleri gözlemlenerek kısa vadeli çözüm 
önerilerinde bulunulmuştur.  

4.1.1.1. Trafik Etütleri Yapılarak Mevcut Sinyalizasyon Sistemlerinin Optimizasyonun 
Yapılması 

Bandırma genelinde bulunan kavşaklarda Sabit Zamanlı Sinyalizasyon sistemleri bulunmakta, bu 
sistemler önceden belirlenen sinyal sürelerini gün boyunca sabit bir şekilde uygulamaktadır. Geçmiş 
yıllardaki trafik durumlarına göre ayarlanan bu sinyal süreleri  nedeniyle günümüzdeki trafik işletimini 
gerçekleştirememekte ve uzun bekleme sürelerine yol açarak trafik yoğunluklarını artırarak yakıt 
tüketiminin, araçlardan kaynaklı hava kirliliğini ve seyahat sürelerinin artmasına neden olmaktadır. Bazı 
kavşaklarda 80 saniye gibi yeşil ışık bekleme süreleri bulunmaktadır. Atatürk ve Ordu Cd.‘den 
başlanarak özellikle toplu taşıma araçlarının geçtiği güzergahlardaki sinyalize kavşaklarda trafik etütleri 
yapılmalı ve buradaki zirve saatler dikkate alınarak sinyal süreleri optimize edilmelidir. Ancak bu çözüm 
kısa vadeli bir çözüm olmakla birlikte orta ve uzun vadede yer alan teknolojik sistemlerin kurulması 
gerekmektedir. 

4.1.1.2. Sinyalizasyon Sistemi Bulunmayan Kontrolsüz Kavşakların Tespit Edilerek 
Sistemin Kurulması 

Kontrolsüz kavşaklarda sürücülerin trafik kurallarına uymaması nedeniyle trafik akışında 
aksaklıklar meydana gelmekte ve trafik güvenliği açısından riskler teşkil etmektedir. Bu tür kavşakların 
tespit edilerek ihtiyaç duyulan kavşaklara sinyalizasyon sistemi kurulmalıdır. Aşağıda tespit edilen 
Atatürk Cd. – 1. İmar Yolu kontrolsüz kavşağı örneği Şekil 3. ‘te gösterilmiştir. 

Şekil 3. Atatürk Cd. – 1. İmar Yolu kontrolsüz kavşağı 
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4.1.1.3. Okul ve İş Giriş - Çıkış Saatlerinin Düzenlenmesi 

Hafta içi günlük ulaşımın büyük kısmı okul - iş başlangıç ve bitiş saatlerinde gerçekleşme ve bu 
saatlerde ulaşımın zirve saatleri denilmektedir. Bandırma ’da bu yolculukların gerçekleştiği zaman 
aralıkları trafik yoğunlukları yaşanmakta kullanıcıların zaman kaybı yaşamasına, taşıt yıpranmaları, 
yakıt tüketimi ve hava kirliliği gibi ulaşımdan kaynakları zararların artmasına neden olmaktadır. Bu 
olumsuzluk hem ekonomik hem de çevresel olarak yaşayan halkı etkilemektedir. Zirve saat aralıklarının 
azaltılması adına birçok ülkede uygulanmakta olan bazı iş ve okul saatlerinin bir miktar ileri alınması 
bazılarının geri alınması sağlanarak zirve saat aralığı kısaltılmış ve trafik yoğunluklarında belirgin 
azalmalar görülmüştür. 2 Mayıs 2019 tarihli Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Sağlanmasına Yönelik Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile ülkemizde bu konudaki yasal dayanakta sağlanmıştır. Üniversite 
ve etrafında yer alan eğitim kurumları arasında ders başlangıç ve bitiş saatleri arasında düzenlemeler 
yapılması 10 numaralı otobüs hattında yaşanan yoğunluklar açısından fayda sağlayacaktır. 

4.1.1.4. Ana Yollara Çıkan Tali Yolların Sınırlandırılması 

Kent merkezindeki ana yollar olan Ordu Cd. ve Atatürk Cd. üzerinde yer alan her sokağa ait yerel 
yollar direk olarak ana yollara bağlanmaktadır. Yerel yollardan çıkan araçlar ana yoldaki trafik akışının 
hızını düşürmekte ve trafiğin durması gibi olumsuzluklara neden olmaktadır. Bu olumsuzluklar ana 
yolların kapasitelerinin düşmesine ve trafik yoğunluklarının artmasına neden olmaktadır. Geometrik 
standartlar dikkate alınarak toplayıcı yollar tespit edilmeli yerel yollar toplayıcı yollara yönlendirilerek 
direk ana yollara bağlantıları sınırlandırılmalıdır. Aşağıda Şekil 4’te Ordu Cd.‘ne bağlantısının 
sınırlandırılması önerilen yerel yollara örnekler verilmiştir. 

Şekil 4. Ordu Cd. Üzerinde Sınırlandırılması Önerilen Yerel Yol Örneği 

 

4.1.1.5. Zirve Saatlerde Ağır Vasıtaların Kent Merkezine Girişinin Yasaklanması 

Ağır vasıta araçların düşük hızları ve araç büyüklükleri nedeniyle kent merkezindeki ana yolların 
trafik durumları ve geometrik özellikleri bu araçlara uygun değildir. Zirve saatlerde bu araçlarında trafiği 
katılması ile yolların kapasitelerinin düşmesine ve trafik akış hızının düşmesine neden olarak zaten 
yoğunluk yaşanan bu saatlerde ekstra yoğunluklar oluşturmakta zirve saatlerin uzamasına neden 
olmaktadır. Bu araçların saat 07.00 – 10.00 ile 16.00 – 19.00 saatlerinde kent merkezindeki yollara 
özellikle Ordu Cd. ve Atatürk Cd.‘ne girişleri yasaklanmalıdır. 

4.1.1.6. Trafik Çekici Araç Sayısının Arttırılması 

Trafik kazaları, araç arızaları ve yasak olan yerlere park edilmesi gibi durumlardan dolayı trafik 
akışında kesintiler yaşanmaktadır. Bu kesintilere en kısa zamanda müdahale edilmesi ve trafik akışının 
bir an önce normale döndürülmesi gerekmektedir. Bu olaylara müdahalede en etkili yöntem trafik çekici 
araçları ile müdahale ederek hızlı bir şekilde araçlar kaldırılmalı ve trafiğin normal akışına dönmesini 
sağlanmalıdır. Bu nedenle çekici araç sayısı arttırılmalıdır. 
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4.1.1.7. Trafik Kamera Sistemlerinin Kurulacağı Noktaların Belirlenmesi 

Gerçek zamanlı trafik takibinin sağlanmasında ve trafiğin denetlenmesinde en önemli veri 
kaynağı trafik kamera sistemleridir. Bu sistemler ile anlık trafik gözlemleri yapılarak trafiğini yönetimi, 
işletimi ve denetimi sağlanmaktadır. Orta vadede önerilen mobil trafik uygulaması ve uzun vadede 
önerilen trafik kontrol merkezi uygulamaları için önemli bir adım olan kamera sistemlerinin kurulacağı 
noktalar kısa vadede belirlenmeli ve uygulanmaya başlanmalıdır. 

4.1.2. Toplu Taşıma Sistemi 

Kent içi ulaşımda yolcu taşımada otomobiller 5 yolcu taşıyabilmekte iken toplu taşıma araçları 
ile taşıyabildiği yolcu sayısı ise 40 – 120 aralığında değişmektedir. Otobüslerin taşıdığı yolcu sayısını 
yaklaşık 8 ila 30 otomobil taşıyabilmektedir. Bu rakamlar dikkate alınarak 120 yolcunun 30 otomobille 
seyahat etmesi durumunda fazladan 30 araç kent trafiğinde yer alması fazladan yakıt tüketimi, sera gazı 
salınımı ve trafik yoğunlukları anlamına gelmektedir. Ancak tek bir otobüs bütün yolcuları 
taşıyabilmekte ve otomobile kıyasla kişi başı yakıt tüketimi ve sera gazı salınımı oldukça düşüktür. Bu 
nedenle toplu taşıma sistemi kent içi taşımacılıkta ekonomik ve çevreci bir yöntemdir. Yüksek kapasitesi 
ile trafik yoğunluklarının da azalmasına neden olmaktadır (Kılınçaslan, 2018: 156). Aşağıda 
Bandırma‘daki mevcut toplu taşıma sistemindeki aksaklıklar tespit edilerek sistemin iyileştirilmesine 
yönelik kısa vadeli çözüm önerileri sunulmuştur. 

4.1.2.1. Otobüs Hatlarının Güzergah ve Sefer Saatlerinin Düzenlenmesi 

Bandırma Ulaşım A.Ş. tarafından işletilmekte olan 19 otobüs hattı bulunmaktadır. En yoğun 
olarak kullanılan hat numarası 10 olan Çarşı – Hastane – Üniversite güzergahındaki otobüs hattıdır. 
Sabah saatlerinde hastane muayene randevuları üniversite, lise ve ortaöğretim ve ilköğretim 
öğrencilerinin ders başlangıç saatleri olması nedeniyle çarşı yönünden hastane yönüne doğru 
yoğunluklar olmakta çoğu sefer ilk kalkış durağında dolmakta ve ara duraklardaki yolcuları 
alamamaktadır. Bu nedenle hem ilk duraktan binen yolcular otobüs içerisinde yoğunluktan dolayı 
konforsuz seyahat etmekte ve otobüs Ordu Cd. üzerindeki trafik nedeniyle zaman kaybetmekte ara 
duraktaki yolcuların ise büyük kısmı otobüse binemeyerek bir sonraki seferi beklemektedir. Bu 
olumsuzlukları önlemek adına 10 numaralı hattın yanına 10 – E numaralı Mehmetçik Cd. – 1046 Sk. – 
D–200 karayolu üzerinden Hastaneye ulaşan sadece belirli duraklarda duran Ekspres sefer yapılarak 
yolculuk talepleri dikkate alınarak sefer saatleri belirlenmeli ve halka duyurulmalıdır (Şekil 5.). 

Şekil 5. 10 Numaralı Hat için Önerilen Ekspres Hat Güzergahı 
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4.1.2.2. Otobüs Duraklarının İyileştirilmesi ve Düzenlenmesi 

Toplu taşıma sisteminin en önemli bileşenlerinden biri otobüs duraklarıdır. Duraklar, yolcuların 
toplu taşıma araçlarını beklediği, yolcuların iklim koşullarından korunabildiği kapalı alanı bulunan, 
araçlara iniş – biniş işlemlerini gerçekleştirdiği ve toplu taşıma araçları ile ilgili güzergah ve duyuruları 
panosundan takip ettiği yerlerdir. Durakların kaliteli ve kullanışlı olması yolcuların daha rahat seyahat 
edebilmesini ve toplu taşımayı kullanma isteğini arttırmaktadır. Bandırma ’da çok durakta kapalı durak 
alanı bulunmamakta kullanıcılar yaz ve kış iklim koşullarından etkilenmektedir. Durak olarak belirlenen 
yerlere ait otobüsün yanaşıp yolcu alabileceği durak cebi bulunmamakta, bulunanlarda ise esnaf veya 
araçlar tarafından işgal edilmektedir (Şekil 6.). Genellikle otobüs güzergahındaki yolların tek şeritli 
olması nedeniyle durak cebi bulunmayan duraklarda otobüsler yol üzerinde yolcu indirme – bindirme 
işlemlerini gerçekleştirmekte ve trafik akışını sekteye uğratarak trafik yoğunlukları oluşturmakta 
seyahat sürelerinin, yakıt tüketiminin artmasına neden olmakta ve bunlardan kaynaklı sera gazı  
salınımlarının artmasına neden olmaktadır. Bir domino etkisi yaratan bu olumsuzluk için acilen 
geometrik tasarım ilkeleri dahilinde durak cepleri yapılmalı ve  durak cepleri bulunan durakların 
işgalleri denetimlerle önlenmelidir. 

Şekil 6. Ordu Cd. üzerinde Kapalı Durak Alanı Bulunmayan, Durak Cebi Esnaf 
Tarafından İşgal Edilen Durak Örneği 

 

4.1.2.3. Mevcut Eski Otobüslerin Yenilenmesi ve Sayısının Arttırılması 

Bandırma Ulaşım A.Ş. işletiminde olan yeni nesil ve eski nesil olarak adlandırılan iki çeşit otobüs 
bulunmaktadır. Eski tip otobüsler 20 oturan yolcu 30 ayakta yolcu olmak üzere toplam 50 yolcu 
kapasitelidir. Eski tip otobüslerin platformları yüksekte olması nedeniyle biniş ve inişlerde basamaklar 
kullanılmakta olup bu nedenle iniş – biniş sürelerini uzatmakta otobüsün duraklarda bekleme sürelerini 
arttırmakta ve bu nedenle sefer sürelerinin uzamasına neden olmaktadır. Basamaklar nedeniyle yaşlı 
yolcular iniş – biniş işlemlerinde zorlanmakta, engelli yolcuların ise binmesi mümkün olmamaktadır 
(Şekil 7.). Yeni nesil otobüsler ise farklı markalar altında çeşitli özelliklere sahip olmakla birlikte genel 
olarak düşük platformu sayesinde biniş ve inişlerde kolaylıklar sağlamakta, yaşlı yolcular ve engelli 
yolcular için daha konforludur. Yeni nesil otobüsler 20 oturan yolcu, 50 ayakta yolcu olmak üzere 
genellikle 70 yolcu kapasitelidir (Şekil 8.). 
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Şekil 7. Eski Nesil Otobüs                                   Şekil 8. Yeni Nesil Otobüs 

 

4.1.2.4. Mevcut Dolmuşların Mikrobüs Araçlarına Dönüştürülmesi 

Dolmuş araçları genellikle 6 yolcu kapasiteli ve yolcu durumuna göre hizmet vermekte, yol 
üzerinde her noktada yolcu bindirme – indirme işlemleri yapmakta, sadece ücretli biniş yapılmaktadır 
(Şekil 9.). Bu araçlar 4,76 m. Uzunluğa sahiptir4 (Fiat,2019). Mikrobüs adı verilen araçlar ise genellikle 
15 oturan yolcu, ayakta yolcu alabilme imkanına sahip ve 5.85 m. uzunluğa sahiptir5 (Karsan,2019). 
Dolmuş araçları mikrobüs araçlarına dönüştürülmesi durumunda neredeyse üç dolmuş aracının taşıdığı 
yolcuyu bir mikrobüs aracı taşıyabilmekte böylelikle trafikten araç sayısı azaltılarak trafik yoğunluğu 
azaltılarak verimlilik sağlanabilmektedir (Şekil 10.). Ve bu araçlara akıllı kart sistemleri de eklenmeli 
ve aktarmalı biniş işlemleri gerçekleştirilmelidir. 

             Şekil 9. Mevcut Dolmuş Aracı                    Şekil 10. Mikrobüs Araç Örneği (Karsan,2019) 

 

 

4.1.2.5. Akıllı Otobüs Kartlarının Yaygınlaştırılması ve Ücretli Binişin Kaldırılması 

Akıllı kartlarla otobüslere biniş süreleri azalmakta bu da sefer sürelerinin kısalmasına ve 
otobüslerin duraklardan geçiş saatlerine uyabilmesini sağlayarak toplu taşıma duyulan güvenirlik 
düzeyini arttırmakta ve yakıt tasarrufuna, hava kirliliğinin önlenmesi gibi işletme maliyetlerinin 
azalmasına da neden olmaktadır. Akıllı kart sistemi ile günlük yolcu sayısı, hangi duraktan kaç yolcu 
binmiş ve hangi saatlerde kaç yolcu taşımış gibi önemli verilerin toplanmasına yardımcı olmakta ve bu 

                                                           
4 Fiat Marka Doblo Maxi aracın ölçüleri dikkate alınmıştır. 
5 Karsan Marka Jest+ aracın ölçüleri dikkate alınmıştır. 
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verilerle otobüs sefer saatleri, güzergah planlaması ve maliyet – kar gibi hesaplamalar yapılarak toplu 
ulaşım sisteminin verimliliğinin artmasını sağlamaktadır. 

4.1.2.6. Abonman Otobüs Kartı Sisteminin Başlatılması 

Abonman Otobüs Kartı sistemi ile kullanıcıya bir ay boyunca belirli bir biniş sınırı verilmekte ve 
bu sınır sayısının ücreti normal biniş ücretlerden oldukça düşük olmakta böylece kullanıcılar için 
ekonomik bir sistemdir. Bu sistem sayesinde okul – iş gibi düzenli yolculuklar yapan yolcular için 
oldukça ekonomik bir çözüm olmakla birlikte bireysel araçla bu seyahatleri gerçekleştiren 
kullanıcılarında toplu ulaşım kullanıma teşvik edici bir sistemdir. Bu sistem uygulanarak toplu taşıma 
araçlarını kullanan yolcu sayısı arttırılmalıdır. 

4.1.2.7. Toplu Taşımayı Teşvik Edici Etkinliklerin Düzenlenmesi 

Zirve saatlerde uygulanan indirimli yolculuk ücretleri ve kent genelinde düzenlenen yarışmalarla 
ödül olarak seyahat kartlarına puan yüklenmesi gibi etkinliklerle toplu taşımayı teşvik edici faaliyetler 
gerçekleştirilmelidir. 

4.1.2.8. Otobüs Güzergah ve Sefer Saatlerini Gösteren Bilgi Broşürlerinin Hazırlanması 

Kent genelinde yaşayan insanlar her otobüs hattının hangi güzergahta ve hangi saatlerde sefer 
yaptıklarının bilgisine genellikle sahip değillerdir ve bu nedenle gidecekleri güzergahta toplu taşıma 
araçlarının gitmediğini düşünerek bireysel araca sahip olanlar araçlarıyla seyahat etmeye yönelmekte 
böylelikle trafik yoğunluğu artmaktadır. Bandırma ’da ise belirli duraklar haricinde sefer saatlerini 
gösteren broşür ve hiç birinde otobüs güzergahları belirten haritalar bulunmamaktadır. Kent genelinde 
faaliyet gösteren tüm otobüs hatlarının geçtiği güzergahları ve sefer saatlerini gösteren ilgili değişimler 
sonrasında güncellemeler yapılan broşürler hazırlanarak, otobüs durakları, merkezi noktalar ve internet 
ortamında yayımlanarak halk bilgilendirilmeli ve toplu ulaşım kullanımı tercih etmeye özendirilmelidir. 

4.1.2.9. Toplu Taşıma Mobil Uygulamalarının Geliştirilmesi 

Toplu taşıma araçlarının anlık nerede olduğunu, hangi duraktan kaç dakika sonra geçeceği gibi 
gerçek zamanlı takibinin yapılabildiğini, güzergahını ve sefer saatlerini gösteren uygulamalar 
kullanıcıların toplu ulaşım sistemlerine olan güvenini arttırmakta ve bu nedenle toplu ulaşım kullanımını 
arttırmaktır. MOBİETT gibi toplu taşıma mobil ve internet uygulamaları geliştirilmelidir. 

4.1.3. Yaya ve Bisiklet Ulaşımı 

Yaya ve bisiklet ulaşımı kullanıcıları daha çok hareket etmeye yönelttiği için oldukça sağlıklı bir 
ulaşım türüdür. Bunun yanında oldukça ekonomik ve çevreci olan bu ulaşım modları trafik 
yoğunluklarından etkilenmemekte ve her noktaya ulaşabilme imkanına sahiptir. Ancak kısa mesafeler 
oldukça cazip olsalar da insan gücüne dayalı olması nedeniyle uzun mesafelerde bu ulaşım modlarıyla 
seyahat etmek zordur. Bandırma ‘da bisiklet yolunun uzunluğu oldukça kısadır, yaya yolları ise işgal 
edilmekte ve bazı yerlerde ise bakımlarının yapılmaması nedeniyle konforsuzdur. Bu gözlemlerden yola 
çıkarak bisiklet ve yaya ulaşımlarının geliştirilmesine yönelik kısa vadeli önerilerde bulunulmuştur. 

4.1.3.1. Yaya Yollarının Geliştirilmesi, Düzenlenmesi ve İşgalinin Önlenmesi 

Yaya ulaşımını teşvik etmek için öncelikli olarak yaya yollarının güvenliğinin ve konforunun 
artırılması gerekmektedir. Konfor kısmında mevcut yaya kaldırımlarının onarımları yapılmalı, yağmurlu 
havalarda yaya yollarında su birikimi önlenmeli ve yürüyüş yolunda çıkan elektrik direkleri vb. engeller 
daha uygun noktalara alınmalıdır. Yaşlı nüfus,  çocuk arabalı ailelerin ve engelli bireylerinde bu 
yollardan faydalanabileceği ölçüler esas alınmalı ve bu doğrultuda mevcut yollarda iyileştirmeler 
yapılmalıdır. Güvenlik kısmında ise yaya yollarının araç tehlikelerinden koruma amaçlı iyileştirmeler 
yapılmalı, özellikle Ordu Cd. ve Atatürk Cd. üzerindeki esnaf tarafından yaya yolları işgal edilmekte 
zaman zaman yayalar araç yolundan geçmek zorunda kalmaktadır. Bunun önlenmesi için belediye 
ekipleri ve emniyet ekipleri tarafından denetimler arttırılmalı gerekli cezai işlemler uygulanmalıdır. 
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4.1.3.2. Bisikletli Ulaşım Ağı Projesinin Yapılması 

Kent genelinde tüm tarihi, turistik, otogar, eğitim, sağlık ve kamu kurumlarını kapsayan ve her 
noktaya ulaşımın sağlandığı, bisiklet park alanlarını belirten ve yaşayan halkın görüşleri de dikkate 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Şehir içi Bisiklet Yolları Kılavuzu‘nda belirtilen yol geometrik tasarım 
esasları dikkate alınarak bir bisiklet ulaşım ağı projesi hazırlanmalıdır. Bu proje dahilinde bisikletli 
ulaşıma dahil bisiklet yolu ve park alanları gibi yatırımlar yapılmalıdır. 

4.1.3.3. Merkezi Noktalara Bisiklet Park Alanlarının Yapılması 

Bisikletli ulaşım ağı projesi faaliyete geçene kadar acil olarak kentin merkezi noktaları olan 
Cumhuriyet meydanı, Üniversite, Ordu Cd. ve Atatürk Cd. üzerinde uygun noktalar belirlenerek bu 
noktalara bisiklet park alanları yapılmalı ve merkezi noktalarda bulunan otoparklarda bisiklet park 
alanları tahsis edilmelidir. 

4.1.3.4. Bisiklet Kullanımı Teşvik Edici Etkinliklerin Düzenlenmesi 

Çeşitli belediyeler tarafından düzenlenen başarılı öğrencilere bisiklet dağıtımı, güvenli bisiklet 
kullanımı ve bisiklet kuralları eğitimi gibi etkinlikler düzenlenerek bisiklet ulaşımını kullanmaya teşvik 
edilmelidir. 

4.1.3.5. Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinliklerinin Düzenlenmesi 

Avrupa Hareketlilik Haftası her yıl 16-22 Eylül tarihleri çeşitli şehirlerde kutlanmaktadır. Avrupa 
Hareketlilik Haftası kapsamında şehirlerde toplu ulaşımı, bisiklet  kullanımı ve yürüme gibi  
etkinliklerin yanında konser gibi sanatsal etkinliklerle birleştirilerek sürdürülebilir ulaşım araçları 
hakkında halkın bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler düzenlenmektedir. (Avrupa,2019). Bu etkinlikler 
düzenlenerek halkın bu konulardaki farkındalığının arttırılması sağlanmalıdır. 

4.1.4. Otopark Düzenlemeleri 

Bandırma genelinde mevcut bir otopark alanına trafiğe kayıtlı araç sayısı göz önüne alındığında 
98 araç düşmektedir. Ancak bu sayısı şehir merkezinden ve diğer şehirlerden gelen araçlar dikkate 
alındığında daha da artmaktadır. Otopark kapasitesindeki bu yetersizlik nedeniyle sürücüler park yeri 
aramak için düşük hızda seyahat etmekte, yol üzeri ve park edilmesi yasak olan alanlara park etmekte 
ve mevcut trafik akışını kesintiye uğratarak trafik yoğunluklarının oluşmasına neden olmaktadır. Bunun 
önüne geçmek adına Otopark Ana Planı hazırlanmalı ancak bu plan gerçekleştirilene kadar kısa vade de 
otopark kapasitelerinin arttırılması ve iyileştirilmesine yönelik çözüm önerileri aşağıda belirtilmiştir. 

4.1.4.1. Otopark Ana Planı Hazırlanması 

Kent genelinde otopark sayısı yetersiz gelmesi nedeniyle sürücüler araçlarını park edilmesi yasak 
noktalara, yol üzerine ve ara sokaklara bırakmakta bu nedenlerden dolayı trafik akışını olumsuz 
etkilemektedir. Otopark etütleri gerçekleştirilerek Bandırma Otopark Ana Planı hazırlanmalıdır. 

4.1.4.2. Mevcut Otoparkların İyileştirilmesi ve Kapasitesinin Arttırılması 

Mevcut otoparkların kapasitelerini iyileştirmeler yaparak arttırabilmek mümkündür. Açık alan 
üzerine kurulu olan otoparklara mekanik sistemler kurularak ve park çizgilerinin standartlara göre 
çizilmesiyle kapasiteleri arttırılmalıdır. Balıkhane önünde yer alan merkez otoparkına mekanik sistemler 
bir an önce kurulmalı ve kapasitesi arttırılmalıdır. 

4.1.4.3. Yol Kenarı Otopark Alanlarının Düzenlenmesi 

Atatürk Cd. ve Ordu Cd. üzerinde yer alan yol kenarı otopark alanları üzerinde park çizgileri 
bulunmaması nedeniyle sürücüler gelişigüzel şekilde araçlarını park etmekte kapasitenin düşmesine 
neden olmaktadır. Bu alanların otopark tasarım kriterleri dikkate alınarak park çizgilerinin çizilmesi ve 
parklanmanın denetlenmesi gerekmektedir. 
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4.1.4.4. Kent Merkezi Dışında Otoparklar Yapılması 

Park Et – Devam Et uygulaması çoğu şehirlerde uygulanmaktadır. Bu uygulama ile raylı sistem 
ve otobüs gibi toplu ulaşım sistemlerine ait duraklara yakın yerlere park alanları yapılmakta ve 
kullanıcılar bu alanlara araçlarını bırakarak toplu ulaşım sistemleri ile gitmek istedikleri noktalara 
gitmektedirler. Kentin merkezine ulaşım imkanlarının yüksek olduğu noktalar belirlenerek bu noktalara 
otopark alanları yapılmalı ve park et devam et uygulamalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu 
noktalardaki otopark ücretleri düşük miktarda veya ücretsiz olmalıdır. Bu alanlardan Bandırma merkez, 
üniversite, sanayi bölgesi ve hastane gibi önemli noktalara giden toplu taşıma araçları sık aralıklarla 
geçmelidir. 

4.1.4.5. Park Et – Devam Et gibi Projelerin Uygulanması 

Park Et – Devam Et uygulaması ile  belirlenen otopark alanları genellikle ücretsiz veya çok düşük 
bir ücret alınmakta, bu noktalar özellikle raylı sistem ve otobüs duraklarına yakın yerler seçilmekte 
buraya aracını bırakan sürücüler buradan toplu ulaşım sistemi ile gidecekleri noktalara giderek bireysel 
araçlarını merkezi yerlere götürmemekte bu sayede trafiğe daha fazla aracın çıkması önlenmektedir. 

4.1.4.6. Otopark Ücretlerinin Düzenlenmesi 

Kent merkezindeki otoparkların ücretlerinin düşük olması nedeniyle merkeze bireysel araçla 
yapılan yolculuk sayısı artmaktadır. Bunun önlenmesi adına kent merkezindeki otopark ücretleri 
arttırılarak bireysel araçla ulaşımın cazibesi azaltılarak kent merkezindeki trafik yoğunluğu 
azaltılmalıdır. 

4.1.5. Ulaşım Ana Planı Hazırlanması 

Birçok şehirde geçmişte günlük politikalar düşünülerek yapılan plansız yatırımlar günümüzdeki 
ulaşım problemlerinin yaşanmasında en büyük problemlerden biridir. Bu problemlerin önüne 
geçebilmek için Ulaşım Ana Planları hazırlatılmaktadır. Günümüzdeki veriler ve gelecekte beklenen 
artış değerleri dikkate alınarak hazırlanan bu planlar ile yapılan yatırımların hizmet ömrü daha uzun 
vadeli olmaktadır. Kentte bulunan halkın görüşleri de alınarak, ilgili etütlerin yapılarak verilerin 
toplandığı ve gelecek tahminlerini de hesaba katarak sürdürülebilir ulaşımı hedefleyen Bandırma Ulaşım 
Ana  Planı hazırlanmalıdır. 

4.2. Orta Vadeli Çözüm Önerileri 

Orta vadeli çözüm önerilerini Ulaşım Ana Planı yönlendirilmeleri birlikte değerlendirilmeli daha 
çok  teknolojik ve çevreci sistemler olan Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) uygulamalarının kent genelinde 
yaygınlaştırılmasına ve bu uygulamalarla trafik yönetimin gerçekleştirilmesine yöneliktir. Bu önerilerin 
uygulanmasında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (BAUSMER) ile işbirliği gerçekleştirilmesi durumunda bu teknolojik altyapının daha düşük 
maliyetlerle kurulma imkanına sahiptir. Bu çözüm önerilerinin 3 ila 5 yıl içerisinde gerçekleştirilmesi 
durumunda gelecekte beklenen ulaşım problemlerinin çözümünde etkili olması beklenmektedir. 

4.2.1. Trafik Düzenlemeleri 

Kısa vadeli çözüm önerilerinde oluşturulan altyapı üzerine ulaşım ana planında yer alması 
beklenen AUS uygulamalarının eklenmesiyle trafik yoğunluklarını azaltmayı ve problemlerin 
çözülmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

4.2.1.1. Ulaşım Ana Planı Çerçevesinde Trafik Düzenlemelerinin Yapılması 

Ulaşım ana planında belirlenen noktalardaki trafiğin tek yöne çevrilmesi, yolların araç girişlerine 
kapatılması ve ilave dönüş şeritleri yapımı planlanan trafik düzenlemeleri belirlenen zaman dahilinde 
yapılmalıdır. 
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4.2.1.2. Sinyalize Kavşaklarda Adaptif Trafik Yönetim Sisteminin Kurulması 

Mevcut sinyalizasyon sistemleri günümüzün trafik taleplerine karşılık verememektedir. Bu 
talepleri karşılamak adına Adaptif Trafik Yönetim sistemleri geliştirilmiştir. Adaptif trafik yönetim 
sistemleri, kavşak üzerinde bulunan yol üzerine yerleştirilen sensörler ve kameralar sayesinde yoğunluk 
olan yol tespit edilerek o yola daha fazla yeşil ışık süresi verilerek yoğunluk azaltılmaktadır. Bu sayede 
trafikte bekleme sürelerinin azalmasına, yakıt tüketimlerinin azalmasına ve ulaşımdan kaynaklı hava 
kirliliklerinin azalmasını sağlamaktadır. Adaptif Trafik Yönetim Sistemleri trafik yoğunluklarının 
yaşandığı kavşaklardan başlayarak kent genelinde yaygınlaştırılmalıdır.   

4.2.1.3. Mobil Trafik Uygulamasının Yayımlanması 

Trafik kameralarının kurulması ile birlikte elde edilen trafik bilgilerinin sürücülerle paylaşılması 
durumunda sürücüler trafik yoğunluğu bulunan yollar yerine alternatif yolları tercih etmekte böylelikle 
trafik yoğunluğunun artması önlenmektedir. Bu sayede yakıt tasarrufu sağlanmakta, seyahat sürelerinin 
kısalmasına ve hava kirliliğinin öne geçilmektedir. Trafik bilgileri gerçek zamanlı olarak mobil ve web 
uygulamalarıyla sürücülerle paylaşılmalıdır. 

4.2.1.4. Elektronik Denetim Sistemlerinin Kurulması 

Trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle trafik akışında kesintilere neden olmaktadır. İnsan 
gücüyle yapılan denetimler mevcut trafik yoğunluklarında yetersiz kalmaktadır. Bunun önüne 
geçebilmek ve sürekli denetim yapabilmek adına üretilen AUS uygulaması olan Elektronik Denetim 
Sistemleri ile trafik denetimleri sistemli bir şekilde kesintisiz yapılabilmektedir. Bu sistemlerin kent 
genelinde yaygınlaştırılması ile trafik ihlallerinin önüne geçerek bunlardan kaynaklı trafik kesintilerinin 
azalmasına neden olacaktır. 

4.2.1.5. Acil Durum Eylem Planı hazırlanması ve Acil Durum Koordinasyon Merkezinin 
Kurulması 

Bandırma Marmara bölgesinde yer alması nedeniyle deprem açısından yüksek riskler 
barındırmaktadır. Deprem, yangın, sel baskını vb. doğal afetlerde ilk yardım faaliyetlerini 
gerçekleştirebilmek için yardım ekiplerinin olay bölgesine hızlı bir şekilde ulaşması gerekmektedir. 
Kent genelinde gerekli incelemeler yapılmalı, belediye ekipleri, emniyet görevlileri, sağlık ekipleri ve 
yardım ekiplerinin görüşleri alınarak acil durum anlarında kullanması gereken yol güzergahları 
belirlenmeli ve bu güzergahtaki yolların sürekli acil durumlarda rahatça kullanılabilmesi adına gerekli 
denetleme faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. Bu tür durumlarda gerekli koordinasyon, değerlendirme ve 
yönetimin yapılabilmesi için Acil Durum Koordinasyon Merkezi kurulmalıdır. 

4.2.2. Toplu Taşıma Sistemi 

Orta vadeli önerilerde toplu taşıma sistemlerine yeni nesil AUS uygulamalarının eklenmesi ile 
kullanıcılara sunulan hizmet kalitesini, kullanıcıların toplu taşıma sistemine duyduğu güveni ve toplu 
taşıma sistemlerinin kullanımını arttırmaya yönelik uygulamalar önerilmiştir. Uzun vadede yapılması 
düşünülen raylı sistem projelerinin fizibilite çalışmalarının bu süreçte başlanılmalıdır. 

4.2.2.1. Raylı Sistem Fizibilite Etütlerinin Yapılması 

Gelecekte beklenen nüfus artışı ile ulaşım talepleri de artacağı için mevcut toplu taşıma sistemi 
bu talepleri karşılamakta yetersiz kalacaktır. Bu talepleri karşılamaya yönelik olarak gelecekte raylı 
sistem hattı yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda raylı sistem fizibilite etütleri yapılarak hangi 
sistemin yapımının uygun olduğu, hangi noktalarda duraklar bulunması, hangi güzergahta yapılması 
gibi konular değerlendirilmelidir. Fizibilite çalışmalarında daha önce Tektaş ve Aslan tarafından 
önerilen güzergahta değerlendirilmelidir (Şekil 11.). 
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Şekil 11. Raylı Sistem için Güzergah Önerisi 

 

Kaynak: Tektaş ve Aslan, 2019 

4.2.2.2. Mevcut Otobüs Filosuna Elektrikli Araçların Eklenmesi 

Mevcut otobüs sistemleri petrol ve türevi yakıtlarla hizmet vermekte bunlardan kaynaklı  gürültü 
kirliliği ve sera gazı salınımı nedeniyle hava kirliliği meydana gelmekte, yurtdışından ihraç edildiği için 
kur artışlarından etkilenerek işletme maliyetlerini arttırmaktadır. Elektrikli araçlar ise çevreci ve 
ekonomik çözümler sunmaktadır. Bu nedenle mevcut otobüs filosuna elektrikli otobüsler eklenmeli ve 
ileride tüm filonun elektrikli olması düşünülmelidir. 

4.2.2.3. Mevcut Otobüs Duraklarının Akıllı Durağa Çevrilmesi 

Akıllı otobüs durakları, LED ekranlar ile otobüsün kaç dakika sonra geleceğini, otobüs 
güzergahını gösteren, anlık bilgilendirme yapabilen ve diğer teknolojik uygulamaları içinde barındıran 
sistemlerdir. Yoğun olarak kullanılan duraklardan başlamak kaydıyla mevcut duraklar akıllı duraklara 
dönüştürülmelidir. 
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4.2.2.4. Toplu Ulaşım Koordinasyon Merkezinin Kurulması 

Toplu ulaşım sistemlerinin gelişmesiyle orantılı olarak bu sistemlerin yönetiminde ve 
denetiminde sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Bu problemlerin önlemek adına hem mevcut sistemin 
denetlenmesi, işletilmesi ve sorunların çözümünde yetki karmaşasını önlemek adına belediye 
önderliğinde Bandırma Toplu Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulmalı ve toplu ulaşım ile ilgili 
işlemlerin bu merkez tarafından yürütülmelidir. 

4.2.2.5. Toplu Taşıma Öncelikli Yolların Planlanması 

Toplu taşıma sisteminin hizmet parametreleri arasında hız önemli bir yer tutmaktadır. Yolcuların 
özellikle sabah saatlerinde okul ve iş başlangıç saatleri, hastane randevuları, kamu kurum ve 
kuruluşlarındaki işlemleri için 

4.2.3. Yaya ve Bisiklet Ulaşımı 

Bisiklet ve yaya ulaşım sistemlerini geliştirebilmek adına sürekli yatırımlara yapılması 
gerekmektedir. Mevcut yolların bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi ve yeni yolların yapılmasıyla 
bu ulaşım modlarının konfor ve kalite gibi hizmet parametrelerinin arttırılmasını ve daha fazla kullanıcı 
çekilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

4.2.3.1. Ulaşım Ana Planı Dahilinde Araç Yollarının Yaya Yollarının Dönüştürülmesi 

Trafik yoğunluklarının çözülemediği yollar için çözüm önerileri olarak araç yollarının yaya 
yollarına dönüştürülmesi gibi uygulamaların hayata geçirilmesi düşünülmelidir. Bu tür uygulamalar ile 
kapatılan yollar üzerine gitmesi gereken kullanıcılar mecbur olarak yaya veya bisiklet ulaşımını 
kullanmaya yönelecek böylelikle yaya ve bisiklet ulaşımını kullanma oranlarında artışlar 
gerçekleşmektedir. Bu tür uygulamalar değerlendirilmeli ve uygulanmalıdır. 

4.2.3.2. Bisiklet Yol Ağının Uzunluğunun ve Güvenliğinin Arttırılması 

Bisiklet kullanımı teşvik etmenin en önemli yollarından biri bisiklet yol ağını uzatmak ve yol 
güvenliğini arttırmaktır. Yol ağı arttıkça kullanıcıların araçlarla kullandıkları güzergahlarda bisiklet yol 
ağı içerisinde yer alacak ve böylelikle bisiklet kullanımına yönelimler artacaktır. Yolların güvenliğinin 
arttırılması bisiklet ulaşımına olan güven artacağı için ailelerde okul gibi seyahatler için çocuklarını 
bisiklet kullanımı konusunda kısıtlaması azalacak ve kullanımı artacaktır. 

4.2.3.3. Bisiklet Kiralama Sisteminin Kurulması 

Ülkemizde bir çok belediye tarafından uygulanmakta  olan bisiklet kiralama sistemleri mevcuttur. 
Akıllı seyahat kartları ve kredi kartları ile bisiklet noktalarından kiralama yapan kullanıcılar seyahatini 
gerçekleştirdikten sonra en yakın bisiklet noktasına bisikletini bırakmaktadır. Bu sistemler ile bisiklet 
sahibi olmayan kullanıcılar da bisiklet ulaşımını kullanabilmektedir. Bandırma’da ise bu sistem 
Cumhuriyet Meydanı – Liman AVM – Üniversite ve Belediye binası gibi merkezi noktalardan 
başlayarak kent genelinde bisiklet kiralama sistemleri kurulmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. 

4.2.3.4. Yaya Ulaşımını Teşvik Edici Uygulamalar Geliştirilmesi 

Akıllı telefonlarda yer alan adım sayar uygulaması ve diğer sağlık uygulamaları ile kişilerin 
günlük hareket durumları tespit edilmektedir. Bu tür uygulamalarla vatandaşları daha çok hareket 
etmeye yöneltip akıllı seyahat kartlarına ödül olarak puan yükleme gerçekleştirilmeli ve bu puanları 
toplu taşıma veya alışveriş gibi faaliyetlerde harcayabilecek sistemler geliştirilmelidir. 

4.2.3.5. Toplu Taşımada Bisiklet Araçlarına Uygun Yerler Yapılması 

Raylı sistem bulunan şehirlerde zirve saatler haricinde bisiklet araçları için vagonlarda uygun 
bölümler ayrılmakta ve bunlar görsel şekillerle ifade edilmektedir. Otobüslerde ise otobüslerin belirli 
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kısımlarına bisiklet taşıma aparatları takılmakta bu sayede bisiklet araçları taşınmaktadır. Bu örnekler 
dikkate alınarak toplu taşıma araçları bisiklet araçlarını taşımak için uygun hale getirilmelidir. 

4.2.4. Otopark Düzenlemeleri 

Otopark düzenlemelerinde daha çok AUS uygulamalarını yaygınlaştırmaya yönelik olarak 
önerilerde bulunmuştur. Otopark – Toplu taşıma arasında entegrasyon sağlanması amaçlanmış ve 
kullanıcılara kolaylıklar sunulması hedeflenerek önerilerde bulunulmuştur. 

4.2.4.1. Otopark Ücret Ödemelerinin Akıllı Kart Sistemi ile Entegre Edilmesi 

Otopark ücretlerinin akıllı kartlar ile ödenmesi ile birlikte aracını belirli otoparklara bırakan 
kullanıcılar toplu ulaşım sistemine aktarma yapabilecek ve indirimli seyahat edebilme imkanına sahip 
olacaktır. 

4.2.4.2. Park Et – Devam Et Uygulama Noktalarının Arttırılması 

Nüfusun artmasıyla orantılı araç sayılarında artışlar meydana gelmesi nedeniyle mevcut olan Park 
Et – Devam Et noktalarının yetersiz kalması beklenmektedir. Bu nedenle daha fazla Park Et – Devam 
Et noktalarının sayısının arttırılması gerekmektedir.  

4.2.4.3. Mobil Otopark Uygulamalarının Geliştirilmesi 

Kent genelindeki otopark yerleri yaşayan nüfusun tamamı tarafından bilinmemekte bu nedenle 
sürücüler yol kenarı otoparkları, yasak yerlere park etme gibi davranışlar, otopark yerleri arayarak 
zaman kaybetme gibi olumsuz etkilerin önüne geçilmesi adına Mobil otopark uygulaması geliştirilerek 
kentin hangi noktalarında otopark bulunduğunu, anlık olarak kaç araçlık kapasitesi bulunduğunu gerçek 
zamanlı olarak bilgilendiren mobil uygulamalar geliştirilmelidir. 

4.3. Uzun Vadeli Çözüm Önerileri 

Uzun vadeli önerilerde bireysel araç kullanılmalarını azaltmaya yönelik ücretli uygulamaların ve 
gelişmiş AUS uygulamalarının faaliyete geçirilmesine yönelik trafik düzenlemeleri değerlendirilmiştir. 
Toplu taşıma sistemlerinde ise raylı sistem projesinin faaliyete geçirilmesi gerekmektedir. Yaya ve 
bisiklet ulaşımını geliştirmeye yönelik uygulamalar ve otopark alanlarının düzenlenmesine yönelik 
uygulamalar aşağıda önerilmiştir. Uzun vadeli uygulamalar 8 – 10 yıl arasında gerçekleştirilmesi 
durumunda gelecekte büyük ulaşım problemlerinin yaşanmaması öngörülmektedir. 

4.3.1. Trafik Düzenlemeleri 

Uzun vadeli trafik düzenlemeleri önerilerimizde daha çok bireysel araçlarla ulaşımın 
engellenmesine yönelik araç kapasitesinin altında yolcu bulunması durumunda bu araçların belirli 
merkezlere girişlerinin kısıtlanmasına veya ücretli giriş yapmalarına yönelik öneriler sunulmuştur. 

4.3.1.1. Zirve Saatlerde Ücretli Yol Uygulamasının Başlatılması 

Zirve saatlerde kent merkezindeki yoğunlukları önlemek adına Avrupa ülkelerinde ve Singapur’ 
da belirli saat dilimlerinde ücret alınmaya başlanarak trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik önlemler 
geliştirilmiştir. Bireysel araçların bu tarz ekstra ücretler ödenmesi ile maliyetlerinin artması nedeniyle 
kullanıcılar toplu taşıma araçlarını kullanmaya yönelmişlerdir. Bandırma için uzun vadede Atatürk Cd. 
ve Ordu Cd. açısından uygulanabilir bir uygulamadır. 

4.3.1.2. Dolu Taşıtlara Trafikte Ayrıcalıklar Tanınması 

Trafikteki araçları gözlemlendiğinde genellikle sürücülerin tek başına seyahat ettikleri 
görülmektedir. Sürücülerin tek başlarına gerçekleştirdikleri seyahatlerde kişi başı sera gazı salınımı, iki 
veya daha fazla yolcu bulunan araçlardaki kişi başı sera gazı salınıma göre daha fazladır. Hava 
kirliliğinin yanında bu araçların kişi başına trafikte kapladığı alan, iki veya daha fazla yolcu bulunan 
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araçlardaki kişi başına trafikteki kapladığı alanda oldukça fazladır. Bu nedenle dolu taşıtlar denilen iki 
veya daha fazla yolcusu bulunan araçların girebildiği kent merkezindeki yollar ve bunlara özel otopark 
alanları gibi uygulamalar geliştirilerek bu araçlara ayrıcalıklar tanınmalıdır. 

4.3.1.3. Trafik Kontrol Merkezinin Kurulması 

Kentlerdeki araç sayılarının artışıyla birlikte trafik yoğunluklarındaki artışlar trafiğin yönetim, 
denetim ve işletimini oldukça zorlaştırmıştır. Bu problemi çözmeye yönelik olarak geliştirilen AUS 
uygulaması Trafik Kontrol Merkezi gerçek zamanlı olarak trafik bilgilerini kameralar, uydu görüntüleri 
ve sensörler ile takip ederek trafiğin denetimini, işletimini ve yönetimini tek merkezden 
gerçekleştirebilmektedir. Uzun vade de trafiğin yönetimi için Trafik Kontrol Merkezi kurulmalıdır. 

4.3.2. Toplu Taşıma Sistemi 

Toplu taşıma sistemlerinin iyileştirilmesi için her gün yeni bir AUS uygulamaları geliştirilmekte 
bu uygulamalar mevcut toplu taşıma sistemlerine entegre edilerek hizmet kalitesi arttırılmalıdır. 
Nüfusun artmasıyla birlikte ulaşım taleplerinde de ciddi talep artışları görülmektedir bu talepleri 
karşılayabilmek adına raylı sistem yapımı ve mevcut toplu taşıma filosunun kapasitelerini arttırmaya 
yönelik yatırımlar gerçekleştirilmelidir. 

4.3.2.1. Taleplere Uygun Toplu Taşıma Filosunun Geliştirilmesi 

Nüfusun her gün artması orantılı olarak ulaşım talepleri artmakta ve bu talepleri karşılamak için 
mevcut toplu taşıma kapasitelerini yetersiz kalmaktadır. Talepler dikkate alınarak gelişmiş teknolojilere 
sahip çevreci yeni araçların sisteme dahil edilerek toplu taşıma kapasiteleri arttırılmalıdır. 

4.3.2.2. Raylı Sistem Projesinin Hayata Geçirilmesi 

Raylı sistemler toplu taşıma sistemleri arasında en yüksek taşıma kapasitesine sahip, en çevreci 
ve diğer araçlara göre en ekonomik sistemlerdir. Gelecek yıllarda beklenen ulaşım taleplerindeki 
artışları karşılamaya yönelik olarak Raylı sistem projesi mutlak suretle hayata geçirilmelidir. 

4.3.2.3. Paylaşımlı Araç Uygulamalarının Desteklenmesi 

Seyahat gerçekleştirecek sürücüler mobil uygulamalar ile aynı güzergahta yolculuk edecek diğer 
kişilerle iletişime geçerek seyahati birlikte gerçekleştirerek ulaşım maliyetlerini paylaşmaktadır. Bu 
uygulamalar trafiğe çıkan sayısı araç sayıları azalmakta ve trafik yoğunluklarının artmasını 
önlemektedir. Bu tür uygulamaların desteklenmesine yönelik yasal düzenlemelerde gerçekleştirilmiştir.  
Paylaşımlı araç uygulamalarının kent genelinde kullanımını, halkın bu konuda bilgilendirilmesi ve 
kullanılması adına destekler gerçekleştirilmelidir. 

4.3.3. Yaya ve Bisiklet Ulaşımı 

Teknolojik gelişmeler dikkate alınarak uzun vadeli olarak elektrikli bisiklet sistemleri 
uygulanması ile bisiklet kullanımına teşvik edici yeni sistemler faaliyete geçirilmelidir. Bisiklet yol ağı 
uzunluğu arttırılmalı ve bisiklet araçlarının tamir, bakım gibi işlemlerinin daha kolay şekilde 
gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Ulaşımda Yaya ve bisiklet kullanımına yöneltici 
yeni politikalar üretilmelidir. 

4.3.3.1. Yaya ve Bisiklet Ulaşımını Kullananlara Ayrıcalıklar Tanınması 

Seyahatlerini yaya ve bisiklet ulaşımı ile gerçekleştiren kullanıcıları ödüllendirmek ve diğer 
ulaşım araçlarını kullananları bu ulaşım türlerine çekmek amacıyla bir ayrıcalıklar tanınmalıdır. Bu 
teşvikler kamu kurumlarında gerçekleştirilen işlemlerde öncelik tanınması, daha az sağlık muayene 
ücretleri ödemesi, çevre vergilerinde indirim yapılması ve toplu ulaşım araçlarını indirimli kullanması 
gibi uygulamalar değerlendirilmelidir. 
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4.3.3.2. Kent Genelinde Her Noktaya Ulaşabilen Bisiklet Yol Ağının Tamamlanması  

Bisikletli ulaşım ağının kent genelinde yaygın olarak kullanımını arttırmak için kentin her 
noktasına ulaşabilen bisiklet yolları bulunmalı ve bu yolların güvenli olması gerekmektedir. Bu 
doğrultuda yeni bisiklet yolları yapılarak kentin her noktasına ulaşan yol ağı tamamlanmalı ve mevcut 
bisiklet yollarının bakım ve onarımları gerçekleştirilmelidir. 

4.3.3.3. Elektrikli Bisiklet Sisteminin Kurulması 

Elektrikli bisiklet sistemleri, elektrik gücünü kullanarak insan gücünün üstüne çıkabilmekte ve  
bu sayede daha uzun mesafeleri ulaşabilme ve daha yüksek hızlarda seyahat edebilme imkanı 
sunmaktadır. Trafik yoğunluklarına yakalanmama ve dar yollardan geçebilme gibi avantajları sayesinde 
oldukça kullanışlı sistemlerdir. Bu sistemlerin uygulanması ile bireysel araç kullanıcılarını bisiklet 
kullanıma teşvik etmek mümkündür ve bu sayede trafik yoğunluklarında azalmalar sağlanabilmektedir. 
Üniversite, Cumhuriyet Meydanı, Liman AVM ve sanayi bölgesi gibi ulaşım talepleri yüksek olan bu 
alanlara elektrikli bisiklet sistemleri kurulmalıdır.  

4.3.3.4. Merkezi Noktalarda Bisiklet Servislerinin Kurulması 

Bisiklet kullanımının artmasıyla orantılı olarak bisiklet arızalarında artışlar gerçekleşecektir. 
Arızaların düşük maliyetli ve kısa bir sürede giderilmemesi kullanıcıları bireysel araçlarını kullanmaya 
itecektedir. Bunun önlenmesi adına belediye tarafından merkezi noktalarda bisiklet servisleri kurulmalı 
kısa zamanlı, düşük maliyetlerle veya ücretsiz bir şekilde bisikletlerin bakım ve onarımları 
gerçekleştirilmelidir. 

4.3.4. Otopark Düzenlemeleri 

Kısa ve orta vadede yapılan uygulamaların gerçekleştirilmesi ile otopark kapasitelerinin yeterli 
hale getirilecek ve uzun vadede kapasite fazlası olan alanların halkın yararına olan amaçlar için 
kullanıma açılmalıdır. 

4.3.4.1. Kent Merkezindeki Otoparkların Sayısı Azaltılarak Otopark Alanlarının Halkın 
Kullanımına Açılması 

Uzun vadeli çözümler arasında yer alan kent merkezine bireysel araçlarla ulaşımın 
sınırlandırılarak, merkeze ulaşımın toplu ulaşım sistemlerine yönlendirilmesi merkezdeki otopark 
talebinde azalmalara neden olacaktır. İhtiyaç fazlası olan otopark alanları yeşil alan, sanat faaliyetleri 
ve sosyal faaliyetler yapılması adına halkın kullanımına açılmalıdır. 
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Kentin Üniversite Algısı ve Turizm: Balıkesir Üniversitesi Örneği 

 

Selen ÇAKMAK DOĞAN1, Cevdet AVCIKURT2 

Özet 

Üniversiteler toplumun temel yapı taşlarından birini oluşturan en önemli aktörlerdendir. 
Öncelikle ülkenin sonra da bulundukları kentin sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan gelişmesini sağlayan 
önemli faktörlerden birisidir. Günümüzde her ilde bir üniversite kuruludur ve özellikle az gelişmiş 
kentlerde kurulan üniversitelerin kent ve bölge ekonomisine katkıları büyük ölçüde hissedilmektedir. 
Bu çalışma, “Üniversite-Kent”, “Üniversite-Toplum” arasındaki etkileşime odaklanarak Balıkesir 
Üniversitesi’nin kent merkezinde yaşayan bireyler tarafından algılanış biçimini ve üniversitenin imajını 
belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmada karşılaşılan en önemli sonuç, Balıkesir Üniversitesi’nin 
imajının ve üniversitenin kente yaptığı sosyo-ekonomik, toplumsal ve kültürel katkıların kentte yaşayan 
bireyler tarafından olumlu olarak algılandığının görülmesidir. Üniversitenin gelişmesinin ve 
büyümesinin kentin gelişiminin devam etmesine ve büyümesine katkı sağlayacağının farkında olan kent 
halkı, kent-üniversite etkileşiminin daha güçlü sağlanması yönünde önemli geri bildirimlerde 
bulunmuşlardır. 

Anahtar Kelimeler: Balıkesir, kent, üniversite 

JEL Kodları: I20, I23, Z30 

 

University Perception of The City and Tourism: The Case of Balikesir University 

 

Abstract 

Universities are among the most important actors creating the main building stones of the society. 
First of all, it is one of the important factors that provide the socio-economic and cultural development 
of the city. Nowadays, there is at least one university established in every province and the contribution 
of universities established in less developed cities to urban and regional economy is felt more. This study 
was designed to determine the perception of Balıkesir University by individuals living in Balıkesir city 
center and the image of the university by focusing on the interaction between “University-City” and 
“University-Society”. The most important result of the study is that the image of Balıkesir University 
and the socio-economic, social and cultural contributions of the university to the city are perceived 
positively by the people living in the city. Aware of the fact that the development and growth of the 
university will contribute to the continuation and growth of the city, the city people gave important 
feedbacks to ensure a stronger city-university interaction. 

Key Words: Balıkesir, city, university 

JEL Codes: I20, I23, Z30 

 1. Giriş 

 Üniversiteler son dönemde sosyal bilimler alanında sıklıkla incelenmektedir bunun en önemli 
sebebi kuruldukları şehirdeki kentsel kalkınmaya önemli ölçüde katkı sağlamalarıdır. Üniversitelerin 
kuruldukları kentlerde özellikle sosyo-ekonomik açıdan pozitif anlamda bir hareketlilik kattığı 
bilinmektedir (Ergun, 2014: 216). 

 Bölgesel kalkınmaya en çok katkı sağlaması beklenen kurumlar üniversitelerdir. Ülkemizde her 
ilde en az bir üniversite açılmasının en önemli sebebi de şehirler ve bölgeler arasındaki kalkınma 

                                                           
1 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, selen.cakmak@outlook.com 
2 Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi, avcikurt@balikesir.edu.tr 
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farklarını en aza indirmeye çalışmaktır. Üniversitelerin açıldıkları bölgelere ve şehirlere sosyo-kültürel, 
ekonomik ve toplumsal açıdan çokça olumlu katkısı olmaktadır. Bahsi geçen bu katkılar geri kalmış ve 
küçük ölçekli şehirlerde fazlaca hissedilirken, ileri gelişmişlik düzeyindeki şehirlerdeki katkıları sınırlı 
ölçüde hissedilmektedir (Yavuzçehre, 2016: 236). 

 Üniversite-kent ilişkisini kapsayan öncelikli faktörler arasında, üniversitelerin ve kentlerin 
birbirlerine karşılıklı şekilde yaptıkları sosyo-kültürel, ekonomik, toplumsal ve siyasi açıdan iş birlikleri 
sayılabilir. Üniversite ve kent arasındaki karşılıklı ilişkide en önemli geri bildirim adayları muhakkak 
ki kentte ve bölgede yaşayan bireylerdir. Böylelikle kentte ve bölgede yaşayan bireylerin üniversite 
hakkındaki olumlu ya da olumsuz fikir ve düşünceleri, üniversitelerin şehire yapabileceği katkıları ve 
kendi oluşumu ile ilgili önem arz etmektedir (Sankır ve Gürdal, 2014: 91). 

 Bu çalışmada, üniversitenin kurulduğu kente her açıdan mevcut etkisi, kent-üniversite ve kent-
toplum arasındaki ilişki ve kentte yaşayan bireylerin üniversiteye bakış açıları tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Balıkesir Üniversite’sinin kentte yaşayan bireyler gözünden nasıl bir 
imaja sahip olduğunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Ölçek, Ekim-Aralık 2018 tarihleri arasında 
Balıkesir’de bulunan kent halkına doğrudan uygulanmıştır. 

 2. Yöntem 

 Araştırmanın evreni Balıkesir kent merkezinde yaşayan katılımcı bireylerden oluşmaktadır. 
Araştırmada tesadüfi örnekleme metodu kullanılmış buna uygun olarak Bahçelievler, Plevne, Dinkçiler 
ve Sütlüce mahallerinde yaşayan katılımcı bireyler arasından seçilen 420 bireye anket uygulanmış, daha 
sonra hatalı ve eksik doldurulan 20 anket elendikten sonra 400 anket değerlendirmeye alınmıştır. 

 Araştırmada birincil veri toplama aracı olarak bilinen anket kullanılmıştır. Ankette bulunan 
sorular (İnci, 2013) hazırladığı çalışmadan yararlanarak kullanılmıştır. Daha önceki çalışmada ölçeğin 
güvenirliğini belirlemek amacıyla herhangi bir çalışma yapılmadığı görülmüştür. Bu sebeple ölçeğin 
güvenirliğini hesaplamak için iç tutarlılık katsayısı olan “Cronbach Alpha” hesaplanmıştır. Ölçeğin 
genel güvenirliği Alpha=0.879 olarak çok yüksek bulunmuştur. Kullanılan ölçek 4 bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölüm katılımcıların demografik özelliklerini, ikinci ve üçüncü bölüm kentte 
yaşayan bireylerin Balıkesir Üniversitesi ve öğrencilerine yönelik algılarını, dördüncü bölüm ise 
Balıkesir Üniversitesi’nden beklentilerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Katılımcıların algı 
beklentilerini belirlemek amacıyla beşli likert ölçeğinde (1: Kesinlikle Katılmıyorum 2: Katılmıyorum 
3: Kararsızım 4: Katılıyorum 5: Kesinlikle Katılıyorum) hazırlanmış ifadelerden yararlanılmıştır.  

 2.1. Verilerin Analizi  

 Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for 
Windows 22.0 programından yararlanılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde yüzde, sayı, ortalama, 
standart sapma kullanılmıştır. Analizlerin devamında T-testi ve Tek yönlü (One Way) Anova testi 
kullanılmıştır. Farklılıkları belirlemek için yapılan Anova testi akabinde tamamlayıcı Post-Hoc analizi 
olarak Scheffe testi uygulanmıştır. 

 3. Bulgular  

 Ölçekte açıklayıcı (açımlayıcı) faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. Ölçekte yer alan 29 
maddenin güvenirliğini tespit edebilmek için “Cronbach Alpha” hesaplanmıştır. Bulunan Alpha 
değerlerine baktığımızda ise ölçeğin güvenilir bir ölçek olarak bulunduğunu görmekteyiz. Tablo 1’de 
ölçeği oluşturan faktör yapısı sunulmaktadır. 
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Tablo 1. Üniversite-Kent ve Üniversite-Toplum İlişkisini Belirlemeye Yönelik Ölçek Faktör 
Yapısı 

Boyut 
Faktör 
Yükü 

Reform beklentisi (Özdeğer=8,141; Açıklanan Varyans=18,569; Alpha=0,889) 

27-Halkı hayvancılık, bahçecilik, ziraatçılık gibi konularda bilimsel açıdan 
aydınlatmalı 

0,743 

35-Yerel yönetimlerle, sivil toplum örgütleriyle iş birliğini artırmalı 0,729 

29-Kültürel değerleri önemsemeli, halka örnek olmalı, öğrenciyi denetlemeli 0,727 

34-Öğrenci halk bütünleşmesini sağlamalı 0,718 

28-Öğrencilerini tüm iş kollarında staj yaptırmalı 0,693 

26-Balıkesir üniversitesi özellikle Balıkesir’in tanıtımı ve imajı için çalışmalıdır 0,692 

39-Ekonomik yaşamı ilgilendiren her konuda seminerler düzenlemelidir 0,654 

25-Balıkesir üniversitesi özellikle kültürel, sportif etkinlikler düzenlemelidir 0,629 

32-Üniversitede çalışacak personel halkla bütünleşmeli 0,628 

36-Kaliteli eğitim vermeli, kaliteli araştırmalar yaptırmalı, mezunları kolayca iş 
bulabilmeli 

0,604 

37-Öğrencilerinin örgütlenmesini, sivil toplum örgütleriyle ilişki kurmalarını teşvik 
etmeli 

0,582 

Ekonomik katkı ve imkânların artması (Özdeğer=3,579; Açıklanan Varyans=13,335; 
Alpha=0,859) 

13-Balıkesir Üniversitesi özellikle yeni işyerlerinin açılmasını sağlamıştır 0,782 

11-Balıkesir üniversitesi özellikle esnafın kazancını artırmıştır 0,720 

 

Tablo 2. Tanımlayıcı Özellikler 

Gruplar Frekans(n) 
Yüzde 
(%) 

Cinsiyet 

Kadın 182 45,5 

Erkek 218 54,5 

Medeni Durum 

Evli 227 56,8 

Bekar 173 43,2 

Yaş 

29 ve altı 173 43,2 

30-39 138 34,5 

40 ve üzeri 89 22,2 

Meslek 

Memur 238 59,5 

İşçi 51 12,8 

Serbest Meslek 71 17,8 

Meslek Sahibi Olmayan 40 10,0 

Eğitim Durumu 

Ortaokul ve Altı 27 6,8 

Lise 99 24,8 
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Önlisans 94 23,5 

Lisans ve Üzeri 180 45,0 

Balıkesir’de İkamet Süresi 

1-3 38 9,5 

4-7 41 10,2 

8-11 29 7,2 

12-15 24 6,0 

16-19 21 5,2 

20 ve üzeri 247 61,8 

Oturulan Mahalle 

Bahçelievler 141 35,2 

Plevne 122 30,5 

Dinkçiler 68 17,0 

Sütlüce 69 17,2 

Üniversiteye Daha Önce Gitme Durumu 

Evet 326 81,5 

Hayır 74 18,5 

Algılanan Gelir Düzeyi 

Yoksul 24 6,0 

Orta Halli 318 79,5 

İyi Halli 
 

58 14,5 

Üniversitede Okuyan Yakın Olma Durumu 

Evet 330 82,5 

Hayır 70 17,5 

Mahallede Üniversite Öğrencisi Olma Durumu 

Evet 249 62,3 

Hayır 151 37,8 

Hangi Sektörde Çalışıldığı 

Kamu 285 71,2 

Özel 57 14,2 

Kendi İşi 21 5,2 

İşsiz 37 9,2 

Kimlerle Birlikte Yaşandığı 

Ailem ve Çocuklarımla 226 56,5 

Gruplar Frekans(n) 
Yüzde 
(%) 

Anne ve Babamla 128 32,0 

Kendi Başıma 46 11,5 

En Çok Bilgi Kaynağı* 

Hiçbir Bilgim Yok 85 21,2 

Üniversitenin Düzenlediği Sosyo-kültürel, bilimsel ve Sanatsal 
Etkinliklerden 

46 11,5 

Yerel ve Ulusal Medyadan 107 26,8 
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Balıkesir Üniversite Öğrencilerinden 72 18,0 

Balıkesir Üniversite Hoca ve Personelinden 38 9,5 

Kaynağı Belirsiz Duyumlardan 71 17,8 

Balıkesir Üniversitesi’nin Öncelikli Gerçekleştirmesi Gereken İş 

Vatanına, milletine ve Kültürüne Bağlı ve Faydalı Bireyler Yetiştirmeli 158 39,5 

Balıkesir’in Bir Bilim ve Kültür Kenti Olmasına Çalışmalı 81 20,2 

Dünya Çapında Araştırmalar Yapan ve Çok İyi Eğitim Veren Bir Bilim 
Yuvası Olmalı 

107 26,8 

Üniversitede Çalışacak Personelin Hemen Hemen Tümü Balıkesirli Olmalı 8 2,0 

Yeni Birimler Açarak Daha Fazla Büyümeli, Daha Fazla Öğrenci Almalı 46 11,5 

Bugüne Kadar Balıkesir Üniversitesi İmkanlarından Yararlanılma Durumu 

Evet 178 44,5 

Hayır 222 55,5 

Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Etkinliklerine Katılma Durumu 

Evet 117 29,2 

Hayır 283 70,8 

 *Birden fazla seçilen maddeler 

Tablo 2’ de yer alan veriler incelendiğinde; katılımcılar cinsiyet faktörüne göre 182'si (%45,5) 
kadın, 218'i (%54,5) erkek olarak dağılmaktadır. Verileri oluşturan birey grupları medeni duruma göre 
227'si (%56,8) evli, 173'ü (%43,2) bekar olarak dağılım göstermektedir. Yaş durumuna göre 
baktığımızda ise 173'ü (%43,2) 29 ve altı, 138'i (%34,5) 30-39, 89'u (%22,2) 40 ve üzeri olarak dağılım 
göstermektedir. Meslek durumuna göre 238'i (%59,5) memur, 51'i (%12,8) işçi, 71'i (%17,8) serbest 
meslek, 40'ı (%10,0) meslek sahibi olmayan olarak dağılım göstermektedir. Eğitim durumuna göre 
incelediğimizde 27'si (%6,8) ortaokul ve altı, 99'u (%24,8) lise, 94'ü (%23,5) önlisans, 180'i (%45,0) 
lisans ve üzeri olarak dağılım göstermektedir. Balıkesir’de ikamet süresine durumuna göre 38'i (%9,5) 
1-3, 41'i (%10,2) 4-7, 29'u (%7,2) 8-11, 24'ü (%6,0) 12-15, 21'i (%5,2) 16-19, 247'si (%61,8) 20 ve üzeri 
olarak dağılım göstermektedir. Oturulan mahalle ifadesine göre katılım durumuna baktığımızda 141'i 
(%35,2) Bahçelievler, 122'si (%30,5) Plevne, 68'i (%17,0) Dinkçiler, 69'u (%17,2) Sütlüce olarak 
dağılım göstermektedir. Üniversiteye daha önce gitme durumuna göre baktığımızda 326'sı (%81,5) evet, 
74'ü (%18,5) hayır olarak dağılım göstermektedir. Algılanan gelir düzeyine göre oluşan dağılıma 
baktığımızda 24'ü (%6,0) yoksul, 318'i (%79,5) orta halli, 58'i (%14,5) iyi halli olarak dağılım 
göstermektedir. Üniversite okuyan yakın olma durumu ifadesine göre baktığımızda 330'u (%82,5) evet, 
70'i (%17,5) hayır olarak dağılım göstermektedir. Mahallede üniversite öğrencisi olma durumu ifadesine 
göre 249'u (%62,3) evet, 151'i (%37,8) hayır olarak dağılım göstermektedir. Hangi sektörde çalışıldığı 
ifadesine göre katılımcılar 285'i (%71,2) kamu, 57'si (%14,2) özel, 21'i (%5,2) kendi işi, 37'si (%9,2) 
işsiz olarak dağılım göstermektedir. Kimlerle birlikte yaşandığı ifadesine göre katılımcılar 226'sı 
(%56,5) ailem ve çocuklarımla, 128'i (%32,0) anne ve babamla, 46'sı (%11,5) kendi başıma olarak 
dağılım göstermektedir. En Çok Bilgi Kaynağı kategorisine göre incelendiğindeyse; 

 Katılımcılar hiçbir bilgim yok ifadesine göre 85'i (%21,2) evet, 315'i (%78,8) hayır olarak 
dağılım göstermektedir. 

 Katılımcılar üniversitenin düzenlediği sosyo-kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklerden 
ifadesine göre 46'sı (%11,5) evet, 354'ü (%88,5) hayır olarak dağılım göstermektedir. 

 Katılımcılar yerel ve ulusal medyadan ifadesine göre 107'si (%26,8) evet, 293'ü (%73,2) hayır 
olarak dağılım göstermektedir. 

 Katılımcılar Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinden ifadesine göre 72'si (%18,0) evet, 328'i 
(%82,0) hayır olarak dağılım göstermektedir. 
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 Katılımcılar Balıkesir Üniversitesi hoca ve personelinden ifadesine göre 38'i (%9,5) evet, 
362'si (%90,5) hayır olarak dağılım göstermektedir. 

 Katılımcılar kaynağı belirsiz duyumlardan ifadesine göre 71'i (%17,8) evet, 329'u (%82,2) 
hayır olarak dağılım göstermektedir. 

Ölçeğe katılan katılımcılar üniversitenin öncelikli gerçekleştirmesi gereken işe göre 158'i 
(%39,5) Vatanına, milletine ve kültürüne bağlı ve faydalı bireyler yetiştirmeli, 46'sı (%11,5) Yeni 
birimler açarak daha fazla büyümeli, daha fazla öğrenci almalı, 81'i (%20,2) Balıkesir’in bir bilim ve 
kültür kenti olmasına çalışmalı, 107'si (%26,8) Dünya çapında araştırmalar yapan ve çok iyi eğitim 
veren bir bilim yuvası olmalı, 8'i (%2,0) Üniversitede çalışacak personelin hemen hemen tümü 
Balıkesirli olmalı olarak dağılım göstermektedir. 

Katılımcılar bugüne kadar Balıkesir Üniversitesi imkanlarından yararlanılma durumu göre 178'i 
(%44,5) evet, 222'si (%55,5) hayır olarak dağılım göstermektedir. 

Katılımcılar, Balıkesir Üniversitesi bilimsel etkinliklerine katılma durumuna göre 117'si 
(%29,2) evet, 283'ü (%70,8) hayır olarak dağılım göstermektedir. 

Tablo 3. Üniversitenin Etkilerine Yönelik Puan Ortalamaları 

  N Ort Ss Min. Max. 

Reform Beklentisi 400 3,969 0,648 1,000 5,000 

Ekonomik Katkı ve İmkânların Artması 400 3,731 0,722 1,000 5,000 

Toplumsal Gelişime Katkı 400 3,420 0,727 1,000 5,000 

Üniversite İmajı 400 3,586 0,726 1,000 5,000 

Yozlaşma 400 2,455 1,098 1,000 5,000 

Tablo 3’de ankete katılan katılımcıların “Toplumsal Gelişime Katkı” ortalaması yüksek 
3,420±0,727 (Min=1; Maks=5), “Reform Beklentisi” ortalaması yüksek 3,969±0,648 (Min=1; 
Maks=5), “Üniversite İmajı” Ortalaması” yüksek 3,586±0,726 (Min=1; Maks=5), “Ekonomik Katkı ve 
İmkanların Artması” ortalaması yüksek 3,731±0,722 (Min=1; Maks=5), “Yozlaşma” ortalaması zayıf 
2,455±1,098 (Min=1; Maks=5), olarak saptanmıştır. 

Tablo 4. Üniversitenin Etkilerine Yönelik Puanların Algılanan Gelir Düzeyine Göre Farklılaşma 
Durumu 

  Grup N Ort Ss F p Fark 

Reform Beklentisi 

Yoksul 24 3,936 0,811 

0,070 0,932  Orta Halli 318 3,967 0,632 

İyi Halli 58 3,992 0,670 

Ekonomik Katkı ve İmkanların 
Artması 

Yoksul 24 3,637 0,856 

0,235 0,791  Orta Halli 318 3,740 0,658 

İyi Halli 58 3,722 0,968 

Toplumsal Gelişime Katkı 

Yoksul 24 3,192 0,950 

2,495 0,084  Orta Halli 318 3,459 0,663 

İyi Halli 58 3,297 0,921 

Üniversite İmajı 

Yoksul 24 3,135 0,932 

5,045 0,007 
2>1 
3>1 

Orta Halli 318 3,619 0,683 

İyi Halli 58 3,591 0,811 

Yozlaşma 

Yoksul 24 2,729 1,000 

2,102 0,124  Orta Halli 318 2,476 1,114 

İyi Halli 58 2,224 1,027 
Tek Yönlü Varyans Analizi 
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Tablo 4’te elde edilen veriler incelendiğinde ankete katılan katılımcıların algılanan gelir 
düzeyine göre üniversite imajı puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (F(2, 397)=5,045; 
p=0,007<0.05). Bu farkın sebebi; belirlenen gelir düzeyi orta halli olan katılımcıların üniversite imajı 
puanlarının (x̄=3,619), belirlenen gelir düzeyi yoksul olan katılımcıların üniversite imajı puanlarından 
(x̄=3,135) yüksek olmasıdır. Belirlenen gelir düzeyi iyi halli olan katılımcıların üniversite imajı 
puanlarının (x̄=3,591), belirlenen gelir düzeyi yoksul olan katılımcıların üniversite imajı puanlarından 
(x̄=3,135) daha yüksek olmasıdır. Diğer gruplar ve değişkenler arasında herhangi bir anlamlı farklılık 
görülmemektedir (p>0.05). 

Tablo 5. Üniversitenin Etkilerine Yönelik Puanların Balıkesir’de İkamet Süresine Göre 
Farklılaşma Durumu 

  Grup N Ort Ss F P Fark 

Reform Beklentisi 

1-3 38 3,947 0,692 

0,517 0,763  

4-7 41 3,834 0,603 

8-11 29 3,994 0,773 

12-15 24 3,977 0,551 

16-19 21 4,082 0,798 

20 ve üzeri 247 3,981 0,630 

Ekonomik Katkı ve İmkanların 
Artması 

1-3 38 3,571 0,653 

2,607 0,025 

2>1 
2>3 
2>5 
4>5 
2>6 

4-7 41 4,017 0,587 

8-11 29 3,670 0,889 

12-15 24 3,923 0,644 

16-19 21 3,483 0,759 

20 ve üzeri 247 3,718 0,722 

Toplumsal Gelişime Katkı 

1-3 38 3,526 0,580 

1,059 0,383  

4-7 41 3,561 0,682 

8-11 29 3,283 0,871 

12-15 24 3,583 0,762 

16-19 21 3,381 0,792 

20 ve üzeri 247 3,383 0,728 

Üniversite İmajı 

1-3 38 3,507 0,611 

1,268 0,277  

4-7 41 3,476 0,819 

8-11 29 3,517 0,785 

12-15 24 3,750 0,651 

16-19 21 3,333 0,649 

20 ve üzeri 247 3,630 0,730 

Yozlaşma 

1-3 38 2,474 0,900 

0,411 0,841  

4-7 41 2,427 1,127 

8-11 29 2,345 1,173 

12-15 24 2,188 1,071 

16-19 21 2,500 1,194 

20 ve üzeri 247 2,492 1,113 

Tek Yönlü Varyans Analizi 

Tablo 5 incelendiğinde ankete katılan katılımcıların Balıkesir’de ikamet Süresine Göre ekonomik 
katkı ve imkanların artması puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (F(5, 394)=2,607; 
p=0,025<0.05). Bu farkın sebebi; Balıkesir’de ikamet süresi 4-7 yıl olan katılımcıların ekonomik katkı 
ve imkanların artması puanlarının (x̄=4,017), Balıkesir’de ikamet süresi 1-3 yıl olan katılımcılardan 
ekonomik katkı ve imkanların artması puanlarından (x̄=3,571) daha yüksek olmasıdır. Balıkesir’de 
ikamet süresi 4-7 yıl olan katılımcıların ekonomik katkı ve imkanların artması puanlarının (x̄=4,017), 
Balıkesir’de ikamet süresi 8-11 yıl olan katılımcılardan (x̄=3,670) yüksek olmasıdır. Balıkesir’de ikamet 
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süresi 4-7 yıl olan katılımcıların ekonomik katkı ve imkanların artması puanlarının (x̄=4,017), 
Balıkesir’de ikamet süresi 16-19 yıl olan katılımcılardan (x̄=3,483) yüksek olmasıdır. İkamet süresi 12-
15 yıl olan katılımcıların ekonomik katkı ve imkanların artması puanlarının (x̄=3,923), ikamet süresi 
16-19 yıl olan katılımcılardan (x̄=3,483) yüksek olmasıdır. İkamet süresi 4-7 yıl olan katılımcıların 
ekonomik katkı ve imkanların artması puanlarının (x̄=4,017), ikamet süresi 20 ve üzeri yıl olan 
katılımcıların puanlarından (x̄=3,718) yüksek olmasıdır.  

Diğer gruplar ve değişkenler arasında herhangi bir anlamlı farklılık görülmemektedir (p>0.05). 

Tablo 6. Üniversitenin Etkilerine Yönelik Puanların Hangi Sektörde Çalışıldığına Göre 
Farklılaşma Durumu 

  Grup N Ort Ss F P Fark 

Reform Beklentisi 

Kamu 285 3,958 0,692 

0,190 0,903  
Özel 57 4,000 0,520 

Kendi İşi 21 3,926 0,490 

İşsiz 37 4,025 0,559 

Ekonomik Katkı ve İmkanların 
Artması 

Kamu 285 3,655 0,688 

5,262 0,001 
2>1 
3>1 
3>4 

Özel 57 3,907 0,806 

Kendi İşi 21 4,191 0,535 

İşsiz 37 3,788 0,802 

Toplumsal Gelişime Katkı 

Kamu 285 3,379 0,744 

1,099 0,349  
Özel 57 3,491 0,689 

Kendi İşi 21 3,524 0,634 

İşsiz 37 3,562 0,702 

Üniversite İmajı 

Kamu 285 3,576 0,742 

0,434 0,729  
Özel 57 3,575 0,691 

Kendi İşi 21 3,762 0,533 

İşsiz 37 3,574 0,766 

Yozlaşma 

Kamu 285 2,525 1,076 

1,363 0,254  
Özel 57 2,298 1,129 

Kendi İşi 21 2,214 1,280 

İşsiz 37 2,297 1,096 

Tek Yönlü Varyans Analizi 

Tablo 6’da yer alan veriler incelendiğinde ankete katılan katılımcıların hangi sektörde çalışıldığı 
kategorisine göre ekonomik katkı ve imkanların artması puanları arasında anlamlı farklılıklar 
bulunmaktadır (F(3, 396)=5,262; p=0,001<0.05). Bu farkın sebebi; hangi sektörde çalışıldığına göre özel 
sektörde çalışan katılımcıların ekonomik katkı ve imkanların artması puanlarının (x̄=3,907), kamu 
sektöründe çalışan katılımcıların puanlarından (x̄=3,655) yüksek olmasıdır. Kendi işi olan katılımcıların 
ekonomik katkı ve imkanların artması puanlarının (x̄=4,191), kamu sektöründe çalışan katılımcıların 
puanlarından (x̄=3,655) yüksek olmasıdır. Hangi sektörde çalışıldığı durumuna göre kendi işi olan 
katılımcıların ekonomik katkı ve imkanların artması puanlarının (x̄=4,191), işsiz kategorisinde olan 
katılımcıların puanlarından (x̄=3,788) yüksek olmasıdır.  

Diğer gruplar ve değişkenler arasında herhangi bir anlamlı farklılık görülmemektedir (p>0.05). 

Tablo 7. Üniversitenin Etkilerine Yönelik Puanların Mesleğe Göre Farklılaşma Durumu 

  Grup N Ort Ss F p Fark 

Reform Beklentisi 

Memur 238 3,969 0,644 

0,071 0,975  
İşçi 51 3,934 0,779 

Serbest Meslek 71 3,977 0,619 

Meslek Sahibi Olmayan 40 3,993 0,549 
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Ekonomik Katkı ve 
İmkanların Artması 

Memur 238 3,650 0,703 

2,994 0,031 3>1 
İşçi 51 3,863 0,491 

Serbest Meslek 71 3,905 0,833 

Meslek Sahibi Olmayan 40 3,739 0,804 

Toplumsal Gelişime 
Katkı 

Memur 238 3,376 0,757 

1,109 0,345  
İşçi 51 3,420 0,702 

Serbest Meslek 71 3,473 0,667 

Meslek Sahibi Olmayan 40 3,585 0,675 

Üniversite İmajı 

Memur 238 3,581 0,735 

0,111 0,954  
İşçi 51 3,549 0,725 

Serbest Meslek 71 3,602 0,689 

Meslek Sahibi Olmayan 40 3,631 0,764 

Yozlaşma 

Memur 238 2,555 1,088 

2,615 0,051  
İşçi 51 2,480 1,113 

Serbest Meslek 71 2,148 1,064 

Meslek Sahibi Olmayan 40 2,375 1,137 
Tek Yönlü Varyans Analizi 

Tablo 7’de yer alan veriler incelendiğinde ankete katılan katılımcıların mesleğe grubuna göre 
ekonomik katkı ve imkanların artması puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (F(3, 

396)=2,994; p=0,031<0.05). Bu farkın sebebi; mesleği serbest meslek çalışanı olan katılımcıların 
ekonomik katkı ve imkanların artması puanlarının (x̄=3,905), mesleği memur olan katılımcıların 
puanlarından (x̄=3,650) yüksek olmasıdır.  

 Diğer gruplar ve değişkenler arasında herhangi bir anlamlı farklılık görülmemektedir (p>0.05). 

Tablo 8. Üniversitenin Etkilerine Yönelik Puanların Yaşa Göre Farklılaşma Durumu 

  Grup N Ort Ss F p Fark 

Reform Beklentisi 

29 Ve Altı 173 3,991 0,637 

0,192 0,825  30-39 138 3,947 0,569 

40 Ve Üzeri 89 3,959 0,777 

Ekonomik Katkı ve İmkanların 
Artması 

29 Ve Altı 173 3,671 0,751 

1,808 0,165  30-39 138 3,732 0,714 

40 ve Üzeri 89 3,849 0,665 

Toplumsal Gelişime Katkı 

29 ve Altı 173 3,454 0,687 

1,910 0,149  30-39 138 3,325 0,764 

40 ve Üzeri 89 3,499 0,739 

Üniversite İmajı 

29 ve Altı 173 3,461 0,775 

4,572 0,011 
2>1 
3>1 

30-39 138 3,679 0,701 

40 ve Üzeri 89 3,683 0,630 

Yozlaşma 

29 ve Altı 173 2,468 1,114 

0,587 0,556  30-39 138 2,507 1,067 

40 ve Üzeri 89 2,348 1,119 

Tek Yönlü Varyans Analizi 

Tablo 8’de yer alan veriler incelendiğinde ankete katılan katılımcıların yaşa göre üniversite 
imajı puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (F(2, 397)=4,572; p=0,011<0.05). Bu farkın 
sebebi; yaşı 30-39 arasında olan katılımcıların üniversite imajı puanlarının (x̄=3,679), yaşı 29 ve altı 
arasında olan katılımcıların puanlarından (x̄=3,461) yüksek olmasıdır. Yaşı 40 ve üzeri arasında olan 
katılımcıların üniversite imajı puanlarının (x̄=3,683), yaşı 29 ve altı arasında olan katılımcıların 
puanlarından (x̄=3,461) yüksek olmasıdır.  
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Diğer gruplar ve değişkenler arasında herhangi bir anlamlı farklılık görülmemektedir (p>0.05). 

Tablo 9. Üniversitenin Etkilerine Yönelik Puanların Bugüne Kadar Balıkesir Üniversitesi 
İmkânlarından Yararlanılma Durumu Göre Farklılaşma Durumu 

  Grup N Ort Ss t sd p 

Reform Beklentisi 
Evet 178 4,089 0,566 

3,382 398 0,001 
Hayır 222 3,872 0,692 

Ekonomik Katkı ve İmkanların Artması 
Evet 178 3,791 0,765 

1,469 398 0,148 
Hayır 222 3,684 0,683 

Toplumsal Gelişime Katkı 
Evet 178 3,445 0,735 

0,626 398 0,532 
Hayır 222 3,399 0,722 

Üniversite İmajı 
Evet 178 3,573 0,777 

-0,310 398 0,757 
Hayır 222 3,596 0,684 

Yozlaşma 
Evet 178 2,385 1,146 

-1,145 398 0,253 
Hayır 222 2,511 1,058 

Bağımsız Gruplar T-Testi 

Tablo 9’da yer alan veriler incelendiğinde ankete katılan katılımcıların bugüne kadar Balıkesir 
Üniversitesi i̇mkanlarından yararlanılma ifadesine göre reform beklentisi puanları arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmaktadır (t(398)=3.382; p=0.001<0,05). Bu farkın sebebi ise; Balıkesir Üniversitesi 
ı̇mkanlarından yararlanan katılımcıların reform beklentisi puanları (x̄=4,089), Balıkesir Üniversitesi 
ı̇mkanlarından yararlanmayanların reform beklentisi puanlarından (x̄=3,872) yüksek olmasıdır. 

Diğer gruplar ve değişkenler arasında herhangi bir anlamlı farklılık görülmemektedir (p>0.05). 

Tablo 10. Üniversitenin Etkilerine Yönelik Puanların Balıkesir Üniversitesi Bilimsel 
Etkinliklerine Katılma Durumu Göre Farklılaşma Durumu 

  Grup N Ort Ss T sd p 

Reform Beklentisi 
Evet 117 4,068 0,588 

1,972 398 0,049 
Hayır 283 3,928 0,667 

Ekonomik Katkı ve İmkanların Artması 
Evet 117 3,733 0,796 

0,021 398 0,983 
Hayır 283 3,731 0,690 

Toplumsal Gelişime Katkı 
Evet 117 3,506 0,827 

1,531 398 0,126 
Hayır 283 3,384 0,680 

Üniversite İmajı 
Evet 117 3,551 0,825 

-0,608 398 0,575 
Hayır 283 3,600 0,682 

Yozlaşma 
Evet 117 2,453 1,200 

-0,023 398 0,982 
Hayır 283 2,456 1,056 

Bağımsız Gruplar T-Testi 

Tablo 10’da yer alan veriler incelendiğinde ankete katılan katılımcıların Balıkesir Üniversitesi 
bilimsel etkinliklerine katılma durumu ifadesine göre reform beklentisi puanları arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmaktadır (t(398)=1.972; p=0.049<0,05). Bu farkın sebebi; Balıkesir Üniversitesi bilimsel 
etkinliklerine katılan katılımcıların reform beklentisi puanları (x=̄4,068), Balıkesir Üniversitesi 
bilimsel etkinliklerine katılmayan katılımcıların puanlarından (x̄=3,928) yüksek olmasıdır. 

Diğer gruplar ve değişkenler arasında herhangi bir anlamlı farklılık görülmemektedir (p>0.05). 

Tablo 11. Üniversitenin Etkilerine Yönelik Puanların Cinsiyete Göre Farklılaşma Durumu 

  Grup N Ort Ss t sd p 

Reform 
Beklentisi 

Kadı
n 

18
2 

4,06
5 

0,46
8 

2,75
4 

39
8 

0,00
4 
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Erke
k 

21
8 

3,88
8 

0,75
8 

Ekonomik 
Katkı ve 
İmkanları
n Artması 

Kadı
n 

18
2 

3,74
2 

0,72
0 0,26

1 
39
8 

0,79
4 Erke

k 
21
8 

3,72
3 

0,72
4 

Toplumsal 
Gelişime 
Katkı 

Kadı
n 

18
2 

3,46
7 

0,70
1 1,19

5 
39
8 

0,23
3 Erke

k 
21
8 

3,38
0 

0,74
8 

Üniversite 
İmajı 

Kadı
n 

18
2 

3,59
1 

0,66
2 0,12

7 
39
8 

0,89
9 Erke

k 
21
8 

3,58
1 

0,77
7 

Yozlaşma 

Kadı
n 

18
2 

2,32
7 

1,02
0 -

2,14
1 

39
8 

0,03
1 Erke

k 
21
8 

2,56
2 

1,15
1 

Bağımsız Gruplar T-Testi 

Tablo 11’da yer alan veriler incelendiğinde ankete katılan katılımcıların cinsiyete göre reform 
beklentisi puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (t(398)=2.754; p=0.004<0,05). Bu farkın 
sebebi; kadın katılımcıların reform beklentisi puanlarının (x=̄4,065), erkek katılımcıların reform 
beklentisi puanlarından (x̄=3,888) yüksek bulunmasıdır. Ankete katılan katılımcıların cinsiyete göre 
yozlaşma puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (t(398)=-2.141; p=0.031<0,05). Bu farkın 
sebebi ise Erkek katılımcıların yozlaşma puanları (x=̄2,562), kadın katılımcıların yozlaşma 
puanlarından (x̄=2,327) yüksek olmasıdır.  

Diğer gruplar ve değişkenler arasında herhangi bir anlamlı farklılık görülmemektedir (p>0.05). 

Tablo 12. Üniversitenin Etkilerine Yönelik Puanların Üniversite Okuyan Yakını Olma Durumu 
Göre Farklılaşma Durumu 

  Grup N Ort Ss t sd p 

Reform Beklentisi 
Evet 330 3,997 0,658 

1,925 398 0,055 
Hayır 70 3,834 0,580 

Ekonomik Katkı ve İmkanların Artması 
Evet 330 3,754 0,731 

1,341 398 0,181 
Hayır 70 3,627 0,672 

Toplumsal Gelişime Katkı 
Evet 330 3,430 0,730 

0,644 398 0,520 
Hayır 70 3,369 0,716 

Üniversite İmajı 
Evet 330 3,602 0,731 

0,950 398 0,343 
Hayır 70 3,511 0,703 

Yozlaşma 
Evet 330 2,386 1,110 

-2,736 398 0,006 
Hayır 70 2,779 0,984 

Bağımsız Gruplar T-Testi 
 

Tablo 12’de yer alan veriler incelendiğinde ankete katılan katılımcıların üniversite okuyan 
yakını olma ifadesine göre yozlaşma puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (t(398)=-
2.736; p=0.006<0,05). Bu farkın sebebi ise; üniversite okuyan yakını olmayan katılımcıların yozlaşma 
puanları (x̄=2,779), üniversite okuyan yakını olan katılımcıların yozlaşma puanlarından (x̄=2,386) 
yüksek olmasıdır. 

Diğer gruplar ve değişkenler arasında herhangi bir anlamlı farklılık görülmemektedir (p>0.05). 

4. Sonuç 
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 Balıkesir Üniversitesi’nin kentte yaşayan yerel halkın bakışından imajını ve üniversiteden 
gelecekteki beklentilerini araştırmayı hedefleyen çalışmada pozitif anlamda birçok sonuç elde 
edilmiştir. Kent halkının reform beklentisinin yüksek olması, gelecekte de üniversiteden yarar 
sağlamaya ve faydalanmaya devam etmek istediklerinin en önemli kanıtlarından biridir. Bir diğer 
olumlu geribildirimleri de üniversitenin yeni bölümler açarak büyümesi, öğrenci sayısını arttırması 
ifadelerine katılımın üst düzeyde olmasıdır. Öncelikle katılımcılar tarafından saptanan eksiklerin 
giderilmesi adına çalışma yapması gereken Balıkesir Üniversitesi, üniversite imajını daha da 
sağlamlaştırmak adına yerel yönetimlerle olan işbirliklerine ve projelere daha çok önem vermelidir. 
Balıkesir Üniversitesi’nin Balıkesir kentine sosyo-ekonomik, toplumsal ve kültürel açıdan olumlu 
katkılarının büyük ölçüde hissedilmesi doğrultusunda kentin ekonomik kalkınmasında yarattığı pozitif 
faydalarla birlikte, Eskişehir örneğinde de olduğu gibi Balıkesir’de de yavaş yavaş bir öğrenci şehri 
yaratılması için altyapının hazırlandığı sonucuna varılmaktadır. 

Kaynaklar 

Ergun, C. (2014).  Üniversite ve Kent İlişkisi Üzerine Görüşler: Mehmet Akif Ersoy  Üniversitesi 
 Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.  Sayı: 31. 

Savaş Yavuzçehre, P. (2016). Üniversitelerin Kentlerine Etkileri: Denizli  Pamukkale 
 Üniversitesi Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve  İdari Bilimler Fakültesi 
 Dergisi. Cilt 21, Sayı 1. 

Sankır, H.; Gürdal D., Ayça (2014). Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Zonguldak’a  Etkileri ve 
 Kentin Üniversite Algısı. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Cilt 4, Sayı2.  

İnci, Ü. H. (2013). Karabük’te Üniversite Algısı: Karabük Üniversitesi Örneği.       
 Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler  Enstitüsü, 
 Karabük. 

 

 

 

 

 

 

 

 


